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I.

SUMAR

•

Preg tirile pentru alegeri continu s fie efectuate în general în bun ordine de c tre
administra ia electoral . În timp ce partidele politice sunt în general satisf cute de
activitatea consiliilor electorale de circumscrip ie de nivelul doi, consiliile electorale de
circumscrip ie de nivelul întîi sunt mai ales percepute ca fiind supuse influen ei partidului
de guvern mînt.

•

Verificarea listelor electorale s-a încheiat în majoritatea zonelor pîn la termenul prev zut
de lege, iar listele, cu cîteva excep ii, au fost afi ate pentru a fi consultate de public. Printr-o
decizie de ultim moment, CEC a informat Misiunea OSCE/ODIHR de Observare a
Alegerilor c inten ioneaz s desf oare un proiect pilot cu liste electorale electronice în
patru sec ii de votare din Chi in u.

•

În continuare, campania electoral nu este foarte activ , de i a devenit mai vizibil în
ora ele mari. Întîlnirile cu aleg torii au avut loc în general f r impedimente, de i unele
partide de opozi ie au semnalat faptul c activi tii de campanie au fost h r ui i de poli ie.

•

Misiunea OSCE/ODIHR prime te un num r din ce în ce mai mare de semnale probate
privind cazurile de presiune i intimidare asupra candida ilor, în special în provincie. Au
fost recep ionate i verificate rapoarte ce implic autorit ile centrale i locale, precum i
membri ai partidului de guvern mînt, în exercitarea unor presiuni asupra candida ilor pentru
a-i determina s se retrag .

•

Reflectarea campaniei în mijloacele de informare în mas a fost afectat de o prevedere
legal restrictiv , care în mare parte este interpretat drept interzicerea reflect rii
activit ilor de campanie în afara dezbaterilor i timpului de anten pl tit. Activit ile
oficialit ilor statului în afara contextului campaniei au avut o reflectare vast , în special la
postul cu capital public Moldova 1. Unele posturi private au adoptat un model asem n tor
pentru emisiunile de tiri, iar altele au avut o abordare mai echilibrat i uneori mai critic .

•

În pofida numeroaselor cazuri de înc lcare a legii i nereguli semnalate în leg tur cu
alegerile, num rul contesta iilor formale depuse la administra ia electoral i la instan ele de
judecat este ceva mai sc zut. Pîn la acest moment CEC a primit peste 50 de contesta ii.

•

În Chi in u, Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM) i Partidul Popular
Cre tin Democrat î i disput accesul la pia a principal a ora ului pentru un miting în
ultima zi a campaniei. Acest caz se afl în curs de rezolvare la Curtea Suprem de Justi ie .

•

Un alt caz este în proces de rezolvare la Curtea de Apel Chi in u, privind un apel al
Partidului Democra iei Sociale (PDS) împotriva deciziei instan ei teritoriale Rî cani de a
interzice un spot de campanie considerat de PCRM ca fiind def im tor.

*

Singura versiune oficial a acestui document este în limba englez .
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ADMINISTRA IA ELECTORAL

Comisia Electoral Central (CEC) a continuat s adopte decizii privind detaliile aplic rii
prevederilor Codului Electoral, i anume deciziile cu privire la înc lcarea procedurilor de afi aj
electoral i decizii privind votul mobil i par ial din 11 i respectiv 8 mai. Cea de-a doua decizie
clarific prevederile Codului Electoral în ce prive te certificatele pentru drept de vot i listele
suplimentare. Aceasta stipuleaz , printre altele, c aleg torii care în ziua alegerilor nu se afl la
locul permanent de re edin , îns r mîn în raza circumscrip iei electorale respective, vor putea
vota pentru consiliile locale de nivelul doi.
Dou dintre cele 37 de circumscrip ii electorale de nivelul doi, care au fost constituite formal pe
teritoriul aflat de facto sub control transnistrean i în care scrutinul nu va avea loc, r mîn în
continuare f r consilii electorale i nu sunt opera ionale. CEC a adoptat o decizie potrivit
c reia cet enii domicilia i în trei sate disputate de autorit ile moldovene i transnistrene vor
putea vota pe liste suplimentare în alte loca ii desemnate1.
Evaluarea activit ii nivelurilor inferioare ale administra iei electorale variaz . În timp ce
partidele politice sunt în general satisf cute de activitatea consiliilor electorale de
circumscrip ie de nivelul doi, consiliile electorale de circumscrip ie de nivelul întîi sunt
percepute pe scar larg ca fiind supuse influen ei partidului de guvern mînt i structurilor
regionale ale acestuia. Observatorii pe termen lung au semnalat lipsa de colegialitate în luarea
deciziilor la un num r de consilii electorale de circumscrip ie de ambele niveluri, unde
pre edin ii iau în mod frecvent decizii unilaterale.
Pîn în prezent CEC a întreprins eforturi limitate pentru educarea aleg torilor i avizarea
cet enilor, difuzînd pîn în prezent un singur spot publicitar pentru informarea aleg torilor.
Consiliile electorale de circumscrip ie nu par a desf ura activit i pentru educa ia aleg torilor
la nivel regional.
III. ÎNREGISTRAREA ALEG TORILOR
Conform Ministerului Dezvolt rii Informa ionale, din 2 447 715 cet eni eligibili pentru a vota
la alegerile ce urmeaz 2, 453,500 cet eni (inclusiv cei domicilia i în Transnistria) au fie
pa apoarte vechi sovietice, fie documente de identitate provizorii (a a-numitul “formular 9”) în
loc de buletine de identitate moldovene ti. Acest num r include în majoritate pensionari i
persoane care refuz noile documente de identitate din motive religioase; ace tia din urm nu
au nici cod personal.
În urma reconsider rii acestui subiect, CEC a informat Misiunea OSCE/ODIHR c are inten ia
de a desf ura un proiect pilot limitat cu liste electorale electronice. În ziua alegerilor, numele
aleg torilor din patru sec ii de votare din Chi in u vor fi marcate pe lista electoral online
centralizat pentru a ar ta c ace tia au votat i pentru a elimina posibilitatea votului multiplu.
1

2

Aleg torii din Chitcani i Cremenciug vor vota în Copanca, iar aleg torii din Gîsca – în F rl deni. Toate
localit ile sunt situate în circumscrip ia electoral de nivel doi Causeni. Aleg torii vor putea vota numai
pentru consiliul Causeni.
Num rul aleg torilor eligibili care a fost comunicat anterior Misiunii OSCE/ODIHR pentru Evaluarea
Necesit ilor i Misiunii de Observare a Alegerilor pare a fi fost bazat pe rezultatul actualiz rii listelor
electorale pentru anul 2006. Num rul valabil în prezent reflect rezultatele verific rii efectuate pîn la 1
martie 2007. Rezultatele verific rii efectuate pîn la 14 mai nu sunt înc disponibile.
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Se pare c CEC nu a finalizat toate aspectele tehnice i practice, îns se anticipeaz c
procedura va implica scanarea buletinelor de identitate din plastic cu cod de bare cu ajutorul
unor echipamente ce urmeaz a fi instalate la sec iile de votare ce fac parte din acest proiect.
Pîn în acest moment nu este clar cum se va aplica acest proiect în cazul aleg torilor care nu au
buletine de identitate din plastic.
Verificarea listelor electorale de c tre prim rii s-a încheiat în cele mai multe zone pîn la
termenul legal, iar listele sunt acum afi ate în fa a sec iilor de votare pentru a fi consultate de
public. Totu i, rapoartele observatorilor pe termen lung au semnalat urm toarele cazuri: liste
care nu con in toate datele prev zute de Codul Electoral; numele unor cet eni cu domiciliul în
str in tate care nu i-au declarat oficial renun area la domiciliu au fost îndep rtate de pe liste;
liste care au fost afi ate dup termenul legal; precum i liste afi ate la prim rii i nu în fa a
sec iilor de votare. Pîn în acest moment CEC nu a putut prezenta date privind balan a gender
dintre aleg tori i prezen a acestora la vot la alegerile anterioare.
IV.

ÎNSCRIEREA CANDIDA ILOR

Înscrierea candida ilor s-a încheiat la data de 10 mai.3 Rapoartele observatorilor pe termen lung
au ar tat c în multe zone procesul s-a desf urat în ordine, de i au existat contesta ii din partea
partidelor politice cu privire la faptul c unele consilii electorale de circumscrip ie au cerut mai
multe documente decît cele prev zute de lege. În Briceni s-a semnalat faptul c lista de
candida i a PPR pentru consiliul s tesc nu a fost înscris din acest motiv. Pe lîng aceasta, un
num r de contesta ii privind procedurile de înregistrare au fost depuse la instan e de judecat i
la autorit ile electorale superioare. În unele cazuri, ca de pild în Chi in u, B l i i Hînce ti, sa semnalat înscrierea la consiliile electorale de circumscrip ie a candida ilor Partidului
Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM) înaintea datei convenite de consiliile electorale
de circumscrip ie pentru înscriere. În alte localit i, cum ar fi C u eni, Edine , Telene ti i
Ocni a, consiliile electorale de circumscrip ie au impus în mod arbitrar clasificarea candida ilor
i listelor partidelor. În Hînce ti, Ungheni, Cahul i Sîngerei diferi i interlocutori au semnalat
nereguli la tragerea la sor i prin care s-a stabilit ordinea candida ilor pe buletinul de vot.
Misiunea OSCE/ODIHR prime te un num r din ce în ce mai mare de semnale probate privind
cazurile în care candida ii sunt supu i presiunilor i intimid rilor. În Cahul, Flore ti i Criuleni
s-a semnalat c persoane ce urmau s candideze din partea partidelor de opozi ie au fost
obligate s candideze ca independen i sau din partea unui anumit partid politic. În F le ti, o
informa ie primit direct de la surs coroboreaz aceste acuza ii.
Pe lîng aceasta, observatorii pe termen lung au primit i verificat rapoarte credibile ce implic
autorit ile centrale i locale, precum i unii membri ai partidului de guvern mînt, în
exercitarea de presiuni asupra candida ilor înscri i din partea partidelor de opozi ie pentru a-i
determina s se retrag . Misiunea OSCE/ODIHR a coroborat informa iile primite de la sursa
direct din Briceni cu privire la intimidarea candida ilor Partidului Social-Liberal (PSL),
Partidului Social-Democrat din Moldova (PSDM), Blocului Electoral - “Patria Rodina –
Ravnopravie” (BEPRR) i Partidului Popular Republican (PPR); mul i dintre ace tia au fost
for a i s semneze declara ii de retragere, în timp ce al ii s-au retras “voluntar,” se presupune c
3

Analiza particip rii femeilor i b rba ilor pe listele de candida i i în rîndul celor ce ocup în prezent func ii
publice va fi efectuat de Misiunea de Observare a Alegerilor dup primirea informa iilor de la CEC.
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de teama repercusiunilor. Ca rezultat al retragerii candida ilor, listele partidelor respective au
fost declarate de c tre consiliul electoral al circumscrip iei de nivelul doi ca nefiind valide,
deoarece num rul candida ilor r ma i era mai mic decît jum tate din num rul total al
membrilor consiliului, potrivit cerin ei legale. În cazul PSL, CEC a contramandat decizia
consiliului electoral de circumscrip ie pe data de 20 mai.
Informa ii similare au fost primite din sursa direct cu privire la candida ii Partidului Democrat
(PD), Partidului Democra iei Sociale (PDS), Partidului Popular Cre tin Democrat (PPCD) i
PSL în Flore ti, Drochia, Ungheni i Soroca. Mai multe dintre aceste cazuri implic membri ai
Parlamentului, precum i func ionari publici din departamentele regionale pentru educa ie i
s n tate. În Hînce ti s-a semnalat c un candidat a fost amenin at cu violen fizic . Pe lîng
aceasta, în Flore ti, Soroca i Hînce ti s-a semnalat faptul c se exercit presiuni asupra
aleg torilor pentru a-i determina s nu voteze pentru partidele de opozi ie.
Misiunea OSCE/ODIHR a primit un num r de rapoarte potrivit c rora la diferite niveluri ale
administra iei publice, primarii nu respect cerin a legal de a demisiona din func ie în cazul în
care candideaz la alegeri, sau persoanele ce ocup func ii publice utilizeaz diferite metode
pentru a- i p stra de fapt func ia. CEC a anun at c dac i se aduc la cuno tin asemenea
cazuri, poate ruga persoanele respective s demisioneze i, în cazul neîndeplinirii acestei
cerin e, poate aduce aceste cazuri în fa a instan elor de judecat . Totu i, CEC sus ine c nu are
calitatea de a impune decizii în aceast privin . CEC a informat Misiunea OSCE/ODIHR c
pîn în acest moment nu a trimis asemenea cazuri în instan ele de judecat .
V.

CAMPANIA ELECTORAL

Cu excep ia ora elor mari, unde sunt afi e vizibile, iar sus in torii partidelor i candida ilor
distribuie pliante i contacteaz direct cu aleg torii, în continuare campania electoral nu este
foarte activ .
Mai multe partide politice din opozi ie au semnalat faptul c activi tii de campanie au fost
h r ui i de poli ie în Chi in u i B l i pe cînd desf urau activit i de campanie în conformitate
cu legea, în vreme ce sus in torii PCRM nu au fost împiedica i s pun afi e în locuri
neautorizate. În general, reglementarea CEC din 20 aprilie privind panourile electorale nu a fost
respectat . În Chi in u, prim ria nu a garantat spa iul minim prev zut pentru fiecare candidat
pe fiecare panou. În B l i, prim ria a alocat spa ii pentru afi e, dar nu a asigurat panourile
necesare, l sînd astfel procurarea, instalarea i demontarea acestor panouri pe seama partidelor
politice. În ambele cazuri, aceste m suri au favorizat partidele cu putere financiar .
Candida ii i partidele au organizat întîlniri cu aleg torii, care în general au avut loc f r
impedimente. În Telene ti, desf urarea unei adun ri a PSL planificate pentru data de 13 mai la
Casa de Cultur a fost împiedicat de o întîlnire a Pre edintelui Parlamentului, ce a avut loc în
acela i timp. Conferin a de pres inut de PSL la Parlament pe data de 15 mai în leg tur cu
acest caz i cu alte reclama ii legate de campanie a fost obstruc ionat .
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MASS MEDIA

Atît posturile cu capital public, cît i cele private au început s transmit cu regularitate
dezbateri între partide. Candidatul PCRM la prim ria ora ului Chi in u, Veaceslav Iordan, nu a
participat pîn acum la nici o dezbatere televizat . Aceste dezbateri, al c ror format i calitate
variaz , ofer candida ilor ocazia de a schimba puncte de vedere.
Ca i la alegerile anterioare4, reflectarea campaniei prin tiri de a fost afectat de o prevedere
restrictiv 5, interpretat de majoritatea posturilor TV, de Consiliul Coordonator Audiovizual i
de CEC ca interzicere a reflect rii activit ilor de campanie în afara dezbaterilor i timpului de
anten pl tit. CEC sus ine c dac mass media transmit tiri despre întîlnirile concuren ilor
electorali cu aleg torii i alte asemenea evenimente, acest fapt ar putea avantaja unii dintre
candida i, ceea ce ar avea drept rezultat înc lcarea prevederilor legii privind asigurarea
condi iilor egale. CEC a informat Misiunea OSCE/ODIHR c pe baza acestui fapt a adresat o
avertizare “verbal ” postului privat Pro TV pentru prezentarea candida ilor la prim ria ora ului
B l i în emisiunile sale de tiri.
În perioada la care se refer acest raport, postul cu capital public Moldova 1 a reflectat
substan ial activit ile oficialit ilor statului în afara contextului de campanie în emisiunile de
tiri i de actualitate. Rezultatele interimare ale monitoriz rii media de c tre Misiunea
OSCE/ODIHR arat c în primele dou s pt mîni de campanie, Moldova 1 a acordat în tirile
difuzate la ore de maxim audien 93% din materialele legate de politic i alegeri activit ilor
Pre edintelui (31%), Guvernului (51%) i Pre edintelui Parlamentului (11%). Partidului de
guvern mînt PCRM, condus de Pre edinte, i s-a acordat 4% din acoperire, cu un ton exclusiv
pozitiv sau neutru. Prin contrast, programele de tiri ale postului Moldova 1 au ignorat în mare
m sur pîn la acest moment punctele de vedere i opiniile opozi iei.
Au fost observate diferen e evidente în emisiunile de tiri ale diferitelor posturi. Posturile
private NIT i N4 au adoptat un model similar cu cel al Moldova 1. Monitorizarea întreprins de
Misiunea OSCE/ODIHR arat c , de exemplu, NIT a acordat 45% din tirile legate de politic
i alegeri difuzate la ore de maxim audien Pre edintelui, 39% Guvernului, 6% Pre edintelui
Parlamentului i aproape 9% PCRM, pe un ton predominant pozitiv. Un alt post privat, Euro
TV, a acordat de asemenea acoperire favorabil activit ilor oficialit ilor statului. In ce prive te
partidele politice, PPCD a beneficiat de cea mai mare acoperire (15%) pe un ton predominant
pozitiv sau neutru.
Prin contrast, posturile private Pro TV i TV7 au adoptat o abordare diferit . De la începutul
campaniei, Pro TV a alocat 56% din tirile despre politic i alegeri difuzate la ore de maxim
audien Guvernului (28%), Pre edintelui (9%) i PCRM (19%). Prin contrast, urm torul partid
în ordinea acoperirii de care beneficiaz , PDS, a primit 9% din acoperire, cu un ton
preponderent neutru i pozitiv. Spre deosebire de alte posturi monitorizate, Pro TV a transmis
unele tiri cu caracter critic la adresa autorit ilor i PCRM. Totu i, audien a poten ial a Pro
TV i TV7este mult mai mic decît cea a celor dou re ele principale, Moldova 1 i NIT.
4

5

Raportul Final al Misiunii OSCE/ODIHR de Observare a Alegerilor pentru alegerile locale din 25 mai i
8 iunie 2003, www.osce.org/documents/odihr/2003/08/560_en.pdf i Raportul Final al Misiunii
OSCE/ODIHR de Observare a Alegerilor pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005,
www.osce.org/documents/odihr/2005/06/14919_en.pdf.
Articolul 47.4 al Codului Electoral stipuleaz urm toarele: “în afara timpului de anten gratuit, nu se
admite difuzarea materialelor publicitare despre activitatea concuren ilor electorali sau cu participarea
acestora i a persoanelor lor de încredere, a reportajelor televizate sau radiofonice de la întîlnirile
concuren ilor electorali cu aleg torii …”
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Posibilitatea de a desf ura campania electoral în mass media a fost limitat pîn în prezent la
dezbateri televizate, publicitate pl tit i presa scris . Publicitatea pl tit a fost utilizat în mod
intensiv de un num r de candida i. Principalele posturi TV au difuzat un spot în care
Pre edintele Parlamentului, Marian Lupu, face campanie pentru candidatul PCRM la prim ria
ora ului Chi in u, Veaceslav Iordan. Cu toate c nu pare a fi în neconcordan cu prevederile
Codului Electoral, acest fapt poate contrazice Hot rîrea CEC din 6 aprilie referitoare la
reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în mas 6.
Campania negativ a ap rut recent în presa scris i mediile electronice. A fost difuzat un spot
PCRM îndreptat împotriva candidatului PDS la prim ria ora ului Chi in u. Un spot similar
produs de PDS împotriva PCRM a fost interzis de Tribunalul teritorial Rî cani ca urmare a unei
reclama ii depuse de PCRM pentru con inut def im tor. PDS a f cut apel împotriva acestei
decizii i cazul este înc în curs la Curtea de Apel Chi in u.
Pîn în prezent, presa scris a reflectat campania electoral întro manier energic . Toate
publica iile monitorizate de OSCE/ODIHR au prezentat o gam larg de opinii, îns invariabil
au dat dovad de favoritism politic pentru anumite grup ri politice. Astfel, publica iile Moldova
Suveran i Nezavisimaya Moldova, aflate anterior în proprietatea statului, i-au manifestat clar
sprijinul pentru autorit i. Prin contrast, Timpul, Jurnal de Chi in u i Ziarul de Gard au
oferit spa iu editorial candida ilor opozi iei.
VII. RECLAMA II I CONTESTA II
În pofida numeroaselor cazuri de înc lcare a legii i nereguli semnalate, num rul contesta iilor
formale r mîne relativ sc zut. Acest fapt se poate explica prin lipsa de încredere exprimat de
partidele politice în impar ialitatea autorit ilor electorale i instan elor de judecat .
CEC a primit peste 50 de reclama ii referitoare la decizii ale nivelurilor inferioare ale
administra iei locale i înc lc ri ale Codului Electoral. Reclama iile se refer , inter alia, la
înscrierea candida ilor, componen a organismelor electorale, autorizarea mitingurilor politice,
cheltuieli i materiale de campanie. Este de men ionat faptul c nici una dintre reclama iile
luate în considerare pîn în prezent nu a fost depus de PCRM.
În îndeplinirea responsabilit ilor sale, CEC a dat dovad de dedicare i atitudine profesionist .
Cu toate acestea, termenii vagi ai Codului Electoral în ce prive te jurisdic ia CEC pentru
examinarea reclama iilor creeaz ambiguitate în ce prive te gradul i natura autorit ii acestei
institu ii. Deciziile scrise referitoare la reclama ii arat deseori lips de transparen , deoarece
nu întotdeauna prezint faptele, dovezile i ra ionamentul legal al cazului. Pe lîng aceasta,
Regulile de Procedur ale CEC7 permit amînarea deciziilor privind reclama iile dup termenul
de trei zile prev zut de Codul Electoral. Misiunea OSCE/ODIHR a luat not de mai multe
cazuri în care CEC a folosit aceast abordare.

6

7

Alineatul 18 al Hot rîrii CEC privind reflectarea în mijloacele de informare în mas din Republica
Moldova a campaniei electorale stipuleaz c “În spoturile de publicitate, emisiuni i dezbateri electorale
nu pot fi difuzate imagini reprezentînd institu iile Pre edin iei, Parlamentului sau ale administra iei
publice centrale i locale.”
Regulile de Procedur ale CEC sunt adoptate conform Articolului 22(c) al Codului Electoral (lege
organic ) i ca atare sunt subordonate acestuia.
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Cît prive te solu ionarea reclama iilor de c tre comisiile electorale de nivel inferior,
observatorii pe termen lung au raportat c unele consilii electorale de circumscrip ie nu au
competen a necesar examin rii contesta iilor, iar uneori permit înc lcarea procedurilor legale.
Procuratura General urm re te acuza iile legate de alegeri i a raportat numai un num r mic de
cazuri minore de înc lcare a legii i nici un caz grav de natur penal . Unele reclama ii au
semnalat faptul c ofi erii de poli ie î i dep esc atribu iile în timpul mitingurilor partidelor
politice, îns în urma investiga iilor oficiale ac iunile lor au fost considerate ca fiind în
concordan cu necesitatea p str rii ordinii publice. O reclama ie referitoare la urm rirea în
instan a unui candidat PPR pentru motive personale a fost ini iat la Judec toria Teritorial
Taraclia.
Curtea de Apel Chi in u a pronun at apte hot rîri în leg tur cu alegerile. Trei cazuri
semnalau nereguli la înscrierea candida ilor. F r dovezi solide i o baz legal temeinic ,
Curtea a respins acuza iile, fapt ce a fost în fiecare caz în favoarea PCRM. Un caz semnificativ
a fost cel în care s-a respins o decizie a CEC, prin care se dispunea ca Prim ria din Chi in u s
autorizeze PPCD i nu PCRM s organizeze un miting de campanie în pia a principal pe data
de 1 iunie, ultima zi a campaniei. Curtea a decis c CEC nu are jurisdic ie în acest caz;
împotriva acestei hot rîri s-a f cut apel la Curtea Suprem de Justi ie; cazul este în curs de
solu ionare.
Curtea Suprem de Justi ie a pronun at trei hot rîri aplicabile. Hot rîrile scrise se caracterizeaz
în general prin transparen , ra ionament solid i corectitudine legal . Una dintre hot rîri a
respins apelul Mi c rii “Ac iunea European ” de a- i înscrie candida ii pentru a participa la
alegeri pe baza înregistr rii tîrzii la Ministerul Justi iei (a se vedea Raportul Interimar Nr. 18).
MAE ia în calcul posibilitatea de a prezenta acest caz la Curtea European a Drepturilor
Omului.
VIII. OBSERVATORII LOCALI
Liga pentru Ap rarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) a prezentat, în cadrul
activit ilor Coali iei Civice pentru Alegeri Libere i Corecte – “Coali ia 2007”, primele dou
rapoarte de observare pe 10 i 21 mai 2007.9 Pe lîng aceasta, CEC a acreditat alte dou ONGuri, Primul Club al Consiliului Europei i Academia European a Societ ii Civile.
IX.

ACTIVIT

ILE MISIUNII OSCE/ODIHR

În perioada cuprins în acest raport, misiunea OSCE/ODIHR i-a continuat activit ile
obi nuite, participînd la întîlniri cu oficialit ile statului, misiunile diplomatice, reprezentan ii
partidelor, candida ii, administra ia electoral , oficialit ile instan elor judec tore ti,
reprezentan ii presei i ai societ ii civile. S-a organizat o sesiune de briefing pentru
Pre edintele Adun rii Parlamentare a OSCE, Göran Lennmarker, în timpul recentei vizite a
acestuia în Moldova. Dou sesiuni de briefing pentru reprezentan ii comunit ii diplomatice au
avut loc pe 10 i pe 24 mai. Observatorii pe termen lung afla i în diferite zone ale rii continu
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Raportul Interimar Nr. 1 al Misiunii OSCE/ODIHR de observare a Alegerilor pentru alegerile locale din 3
iunie din Moldova; http://www.osce.org/documents/odihr/2007/05/24453_en.pdf.
Ambele rapoarte sunt disponibile la http://www.alegeri.md/en/2007/monitoring/.
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s observe preg tirile pentru alegeri i campania în regiunile respective i se preg tesc pentru
trimiterea în teritoriu a observatorilor pe termen scurt.

