
MISIUNE DE OBSERVARE A ALEGERILOR LOCALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA (3 IUNIE — PRIMUL TUR DE SCRUTIN)

În perioada 1-4 iunie 2007, la invitaþia Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Mol-
dova, Bogdan Popescu, cercetãtor ºtiinþific al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale ºi consilier în cadrul Autoritãþii Electorale Permanente, a primit invitaþia de a participa la
alegerile locale din aceastã þarã în calitate de observator internaþional cu statut special. Delegaþia
României a fost formatã din douã persoane, Bogdan Popescu ºi Iulian Ivan, director îndrumare
electoralã ºi control la Autoritatea Electoralã Permanenetã, din aceeaºi misiune de observare mai
fãcând parte doi membri ai Comisiei Electorale Centrale din Georgia ºi un reprezentant al Ministe-
rului Afacerilor Externe al Japoniei.

De asemenea, dând curs invitaþiilor ministerului Afacerilor Externe ºi Integrãrii Europene ºi
Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, Biroul OSCE pentru Instituþii Democratice ºi
Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a dislocat o Misiune de Observare a Alegerilor (MOA) în
Moldova începând cu data de 24 aprilie. Pentru observarea în ziua alegerilor, OSCE/BIDDO ºi-au
unit eforturile cu observatorii din partea Congresului Autoritãþilor Locale ºi Regionale ale Consi-
liului Europei pentru a forma Misiunea Internaþionalã de Observare a Alegerilor (MIOA), însu-
mând aproximativ 200 de observatori.

MIOA a avut misiunea de a evalua conformitatea procesului electoral cu angajamentele OSCE
ºi ale Consiliului Europei ºi cu alte standarde internaþionale privind alegerile democratice, precum
ºi conformitatea cu legislaþia naþionalã, dând publicitãþii a doua zi dupã desfãºurarea primului tur
de scrutin un comunicat privind constatãrile ºi concluziile preliminare.

În data de 2 iunie, la sediul Comisiei Electorale Centrale a avut loc o primã întâlnire preli-
minarã cu cei 5 observatori cu statut special invitaþi la misiunea internaþionalã de observare a ale-
gerilor locale. Din partea Comisiei Electorale Centrale au participat domnul Eugeniu ªtirbu, pre-
ºedinte, doamna Renata Lapti, vicepreºedinte, ºi domnul Iurie Ciocan, secretar. În cadrul întâlnirii,
s-au discutat aspecte practice privind organizarea alegerilor locale, secþiile de votare în care urma
sã se desfãºoare misiunea de observare în ziua alegerilor, precum ºi itinerariul deplasãrilor pentru
a acoperi în mod eficient cât mai multe secþii de votare. Cu aceastã ocazie, observatorii interna-
þionali au primit ecusoane de recunoaºtere ºi li s-a comunicat cã au permisiunea sã viziteze orice
secþie de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.

În ziua alegerilor, delegaþia românã, însoþitã de reprezentanþi ai MinisteruluiAfacerilor Externe,
a fost prezentã începând cu orele 6,45 la deschiderea secþiei de votare nr. 1/108 (în Sectorul Cen-
tru, având 2025 alegãtori înscriºi pe listele electorale) organizatã la sediul Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova, pentru a urmãri procedura de sigilare a urnelor de vot. Pânã la ora prân-zului,
au fost vizitate mai multe secþii de votare din raza municipiului Chiºinãu, atât din centrul munici-
piului, cât ºi de la periferie, dintre care menþionãm: Secþia 1/112 (având 1928 de alegãtori), Secþia
1/113 (în Sectorul Centru, având 1112 alegãtori înscriºi), Secþia 1/114 (având 1410 alegãtori în-
scriºi), Secþia 1/207 (având 2298 alegãtori înscriºi), Secþia 1/22 (în Sectorul Botanicã, având 2756
alegãtori înscriºi), Secþia 1/11 (în Sectorul Botanicã), Secþia 1/188 (având 2600 alegãtori înscriºi).

Vizitele de la secþiile de votare au fost urmate de o scurtã întrevedere, la sediul Primãriei Mu-
nicipiului Chiºinãu, cu domnul Ion Creþu, preºedintele circumscripþiei electorale municipale. Cu
aceastã ocazie, domnul Creþu a oferit cu amabilitate informaþii cu privire la modul de desfãºurare
a scrutinului ºi dificultãþile apãrute pânã la ora respectivã, oferind ºi unele explicaþii utile cu privire
la modificãrile legislative în materie electoralã care au intrat în vigoare înaintea scrutinului (de ex.
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coborârea pragului electoral al participãrii la vot la 25% pentru validarea rezultatului alegerilor sau
desemnarea reprezentanþilor partidelor politice în birourile secþiilor de votare).

În cursul dupã-amiezii, misiunea de observare s-a deplasat la mai multe secþii de votare din ra-
ionul Orhei, atât din mediul rural, cât ºi din mediul urban: comunele Peresecina ºi Trebujeni ºi ora-
ºul Orhei.

Cu prilejul vizitelor efectuate la secþiile de votare, reprezentanþii misiunii de observare au pur-
tat discuþii cu membrii birourilor secþiilor de votare, observatorii interni prezenþi din partea parti-
delor politice, precum ºi cu alþi observatori internaþionali cu privire la eventualele nereguli sau di-
ficultãþi constatate în exprimarea votului sau în desfãºurarea activitãþii secþiilor de votare. În urma
acestor discuþii, aprecierea generalã a fost aceea cã scrutinul a fost bine organizat, s-a desfãºurat
în mod corect ºi fãrã incidente deosebite care sã influenþeze rezultatele. La secþiile de votare unde
s-au constatat anumite deficienþe de organizare, precum apariþia aglomeraþiilor la intrarea în sec-
þiile de votare, neîndoirea buletinelor de vot la introducerea în urne, fapt care a condus la umplerea
prematurã a urnelor sau poziþionarea neadecvatã a biroului pentru aplicarea ºtampilei de control a
secþiei de votare, acestea au fost imediat semnalate preºedinþilor birourilor secþiilor de votare care
au luat mãsuri de remediere. O altã deficienþã constatatã a fost neactualizarea listelor secþiilor de
votare, în special în secþiile de votare vizitate de pe raza oraºului Orhei.

O mãsurã interesantã pentru evitarea votului multiplu a fost eliberarea unor legitimaþii de cãtre
secþiile de votare de domiciliu, acelor alegãtori care au declarat cã nu voteazã la secþia la care sunt
arondaþi, cu menþionarea acestui fapt pe listele secþiilor de votare respective. Ulterior, legitimaþiile
au fost oprite la secþiile de votare în care alegãtorii ºi-au exercitat dreptul de vot astfel încât aceºtia
nu au putut vota de mai multe ori. De asemenea, este de menþionat cã la Chiºinãu Comisia Elec-
toralã Centralã a implementat un proiect pilot cu liste electorale electronice în patru secþii de vo-
tare care va sta ulterior la baza implementãrii unui registru electronic al alegãtorilor la nivel na-
þional.

Reprezentanþii misiunii de observare au participat, de asemenea, la închiderea urnelor la orele
21,00 într-o secþie de votare din centrul municipiului Chiºinãu, pentru ca apoi sã se deplaseze la
sediul Comisiei Electorale Centrale pentru a lua parte la conferinþa de presã cu privire la încheierea
votãrii.

În cadrul conferenþei de presã, domnul Eugeniu ªtirbu, preºedintele CEC, a subliniat faptul cã
incidentele cele mai grave s-au înregistrat la alegerile din localitatea Corjova, care nu au putut fi
organizate dat fiind faptul ca miliþia transnistreanã a înconjurat satul ºi a blocat accesul în secþia
de votare. Din cei 1350 de alegãtori incluºi în listele de votare au reuºit sã-ºi exprime opþiunea
doar 98 de persoane. Acestea au venit la secþia de votare pânã la blocarea accesului la urne. Dato-
ritã neregulilor flagrante constatate, Comisia Electoralã Centralã a decis ca în aceastã localitate
alegerile sã se repete pe data de 17 iunie a.c.

În data de 4 iunie, cei 5 observatori internaþionali au fost primiþi de cãtre membrii Comisiei
Electorale Centrale pentru a-ºi împãrtãºi impresiile lor cu privire la modul de desfãºurare a alege-
rilor locale, precum ºi pentru a face unele recomandãri.

Cu aceastã ocazie, delegaþia României a fãcut urmãtoarele recomandãri de îmbunãtãþire a le-
gislaþiei electorale ºi a organizãrii procesului electoral:

— aplicarea ºtampilei de control a secþiei de votare pe spatele buletinului de vot înainte de ex-
primarea votului ºi nu dupã, recomandarea având drept scop pãstrarea, în condiþii de mai mare si-
guranþã, a caracterului secret al votului, eliminarea posibilitãþii de introducere în urnã a buletinelor
de vot fãrã ºtampilã de control ºi, astfel, anularea lor, precum ºi evitarea aglomeraþiei în faþa urne-
lor de vot;

— afiºarea din timp a unui buletin de vot anulat la intrarea în secþiile de votare pentru ca listele
partidelor ºi a candidaþilor independenþi ce participã la alegeri sã fie cunoscute de cãtre cetãþeni;

— tipãrirea buletinelor de vot sub formã de broºurã (ºi nu sub formã de listã) pentru a se evita
umplerea urnelor înainte de închiderea votãrii;

— distribuirea buletinelor de vot la secþiile de votare în pachete de câte 100 de bucãþi.
Toate aceste recomandãri au fost primite favorabil de cãtre membrii Comisiei Electorale Cen-

trale din Republica Moldova, unele dintre ele precum cea formulatã la punctul 1 fiind însuºitã ime-
diat spre adoptare.
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În cursul dupã-amiezii, la invitaþia OSCE/BIDDO, reprezentanþii delegaþiei române s-au de-
plasat la conferinþa de presã organizatã de Misiunea Internaþionalã de Observare a Alegerilor
(MIOA) care a dat publicitãþii un comunicat privind constatãrile ºi concluziile preliminare ale mo-
nitorizãrii primului tur de scrutin al alegerilor locale.

Este relevant faptul cã o mare parte dintre constatãrile ºi concluziile MIOA din ziua votãrii au
coincis cu cele deja comunicate cãtre Comisia Electoralã Centralã de cãtre delegaþia României.
Din comunicatul emis de MIOA vom selecta câteva pasaje semnificative: „Alegerile locale din 3
iunie 2007 din Republica Moldova au fost în general bine administrate, iar numãrul de partide ºi
candidaþi a oferit alegãtorilor un spectru autentic de opþiuni. Cu toate acestea, alegerile nu au reuºit
sã îndeplineascã unele angajamente OSCE ºi Consiliului Europei indispensabile pentru un proces
electoral cu adevãrat competitiv. În special, dreptul cetãþenilor de a candida la funcþii publice nu a
fost pe deplin respectat, iar accesul la mass-media nu a fost echitabil“.

Autoritãþile ºi unii membri ai partidului de guvernãmânt au exercitat presiuni ºi intimidãri asu-
pra unui numãr de candidaþi din partea opoziþiei dupã cum a fost coroborat de MOA-OSCE/-
BIDDO.

În majoritatea cazurilor relatate, aceasta a dus spre retragerea candidaþilor, iar în unele cazuri
a rezultat în invalidarea listelor, deoarece numãrul candidaþilor rãmaºi nu a întrunit minimul nece-
sar. Unele din ele au fost restabilite dupã ce partidele au solicitat despãgubiri legale.

Comisia Electoralã Centralã (CEC) a întreprins eforturi lãudabile pentru a rãmâne imparþialã
pe toatã durata procesului. Campania electoralã a fost energicã ºi vizibilã în centrele urbane, însã
de o intensitate mai scãzutã în alte pãrþi. Deºi activitãþile de campanie în general nu au fost împie-
dicate, nu au fost oferite întotdeauna oportunitãþi egale tuturor concurenþilor, iar mai multe partide
politice au reclamat faptul cã întâlnirile acestora au fost uneori obstrucþionate.

În general, ziua alegerilor s-a desfãºurat calm, iar scrutinul a fost organizat în conformitate cu
procedurile legale. Observatorii MIOA au apreciat procesul de vot cu „bine“ sau „foarte bine“ în
96 % din secþiile de votare vizitate. Principiul votãrii secrete nu a fost întotdeauna asigurat, îndeo-
sebi datoritã faptului cã alegãtorii nu au îndoit buletinele de vot în mod corespunzãtor. Observa-
torii au raportat un numãr de probleme izolate în majoritatea cazurilor, inclusiv prezenþa persoa-
nelor neautorizate în secþiile de votare ºi desfãºurarea campaniei electorale. Au fost observate ca-
zuri de vot în grup în 20% din secþiile de votare, la fel au fost puþine cazuri de vot prin procurã.

Procedura de numãrare a voturilor a fost apreciatã mai puþin pozitiv, 22% din observatori au
evaluat procedura ca „rea“ sau „foarte rea“. Observatorii au identificat un ºir de probleme ºi defi-
cienþe de protocol, inclusiv pe parcursul procedurilor de stabilire a concordanþei, determinãrii vali-
ditãþii buletinului de vot, completãrii ºi înregistrãrii rezultatelor în protocoale.

Întrucât nici un candidat pentru funcþia de primar nu a întrunit mai mult de jumãtate din numã-
rul de voturi valabil exprimate ale alegãtorilor care au participat la votare, Comisia Electoralã Cen-
tralã a decis ca turul doi de scrutin sã aibã loc pe data de 17 iunie 2007 pentru alegerea primarului
general al municipiului Chiºinãu ºi a primarilor unor unitãþi administrativ-teritoriale din Republica
Moldova, cu doi candidaþi care au întrunit cel mai mare numãr de voturi în primul tur de scrutin
în urmãtoarele circumscripþii electorale: municipalã Chiºinãu, orãºeneascã Codru, orãºeneascã
Durleºti, orãºeneascã Vatra, comunalã Bãcioi, comunalã Bubuieci, sãteascã Coloniþa, comunalã
Grãtieºti, comunalã Stãuceni, comunalã Truºeni.

La finalul vizitei, membrii Comisiei Electorale Centrale au mulþumit reprezentanþilor delega-
þiei române pentru activitatea depusã, manifestându-ºi totodatã interesul pentru intensificarea re-
laþiilor bilaterale cu instituþia omoloagã din România pe viitor.

Bogdan Popescu

3 MISCELLANEA 151


