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Comunicat de presă
Şeful Misiunii OSCE îngrijorat din cauza acţiunilor
întreprinse împotriva partidelor de opoziţie
CHIŞINAU, 12 Martie 2007. Şeful Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadorul Louis O’Neill, a
îndemnat astăzi autorităţile moldovene să asigure condiţii egale pentru activitatea partidelor
politice înainte de apropiatele alegeri locale, ce-ar urma să aibă loc în iunie curent.
„Sunt profund îngrijorat pentru că impedimentele pe care par să le confrunte astăzi partidele de
opoziţie ar putea avea implicaţii grave asupra capacităţii lor de a se angaja în activităţi politice,
incluzând pregătirile pentru apropiate alegeri locale”, a declarat Ambasadorul O’Neill după o
întrevedere cu preşedinţii ai şase partide de opoziţie.
“Îndemn autorităţile moldovene să se abţină de la orice acţiuni ce ar putea împiedica pregătirile
partidelor politice pentru apropiatele alegeri locale. Autorităţile trebuie să asigure că toate forţele
politice vor putea beneficia de condiţii egale în campania electorală din acest an”, a adăugat
Ambasadorul O’Neill.
În cadrul întrevederii de astăzi, Preşedinţi ai Alianţei Moldova Noastră, Partidului Social Liberal,
Partidului Democraţiei Sociale, Partidului Social Democrat şi Partidului Popular Republican au
comunicat Şefului Misiunii că partidele lor sunt supuse în mod frecvent inspecţiilor di partea
autorităţilor fiscale şi administrative, şi că persoanele identificate drept potenţiali candidaţi au
fost ameninţate şi descurajate să candideze de pe listele respectivelor partide.
Preşedintele ales al Partidului Social Democratic, Eduard Muşuc, l-a informat pe Ambasador
despre refuzul repetat al Ministerului Justiţiei de a îl înregistra oficial în calitate de Preşedinte al
partidului, în timp ce Preşedintele Mişcării Acţiunea Europeană, Anatol Petrencu, a spus că
Ministerul continuă să refuze să înregistreze mişcarea, chiar şi după ce instanţa de judecată a dat
câştig de cauză acestei forţe politice.
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