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OBSERVAREA ALEGERILOR ÎN ZIUA VOTĂRII.

REZULTATELE  ALEGERILOR BAŞKANULUI UTA “GAGAUZ YERI”
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Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice din Moldova (APCJM) a delegat 73 observatori naţionali 
independenţi la alegerile başcanului UTA „Gagauz Yeri” din 26 decembrie 2010, fiind acreditaţi în mod 
corespunzător de Comisia Electorală Centrală a UTA „Gagauz Yeri”. 

Voluntarii APCJM au observat integral procesul de vot şi au informat Biroul central APCJM privitor la 
modul de desfăşurare a scrutinului. În conformitate cu Art. 63 al Codului Electoral al RM şi articolul 76 
al Legii privind alegerea başcanului UTA Gagauzia”, observatorii au primit o copie a Proceselor–verbale. 
În baza rezultatelor finale la secţiile de votare APCJM a efectuat o numărătoare paralelă a voturilor. 

În mare parte, procesul electoral s-a desfăşurat într-o atmosferă liberă, dar cu un şir de nereguli 
depistate de observatori. La secţiile de votare din UTA „Gagauz Yeri” a dominat, în general, o atmosferă 
calmă, alegătorii nefiind împiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat. În timp ce majoritatea secţiilor de votare din  UTA „Gagauz Yeri” şi-au început activitatea în mod 

regulamentar, observatorii  APCJM au semnalat mai multe nereguli la secţiile de votare din regiune. Astfel, 

În secţia Nr.31 din Beşalma au fost observate două persoane în cabina de vot.

În interiorul  secţiei Nr.28 din Avdarma au fost observate persoane străine  care asistau la procesul de vot fără  
a deţine ecusoane.

Agitaţia electorală a continuat şi în ziua alegerilor. Astfel, în preajma secţiei de votare nr.13 din  
Ceadîr-Lunga  a fost observat o persoană care făcea agitaţie electorală în favoarea lui Nicolae Dudoglo.

Pe parcursul zilei au fost observate două cazuri de  intimidare a observatorilor. În secţia  
nr.58 din Etulia a fost limitat accesul observatorului din partea candidatului Nicolae Dudoglo. În mai multe  
secţii din raionul Ceadîr-Lunga, membrii birourilor electorale nu le-a permis observatorilor să monitorizeze,  
motivând că au aplicată o singură ştampila pe acreditare.  După implicarea coordonatorului regional al  
APCJM, observatorilor li s-a permis să se afle în secţie.

Nici în turul doi nu a lipsit transportarea alegătorilor la secţiile de votare. Astfel de cazuri  
au fost semnalate în secţiile Nr.50 din Copceac, secţia nr.46 din Congazcic şi în secţia nr.2 din Comrat.  

Trezeşte semne de îngrijorare şi faptul că în una din secţiile din Cazaclia a fost observată o tentativă  
de vot de către o persoană care nu a atins vârsta de 18 ani.  Totodată, aceasta a fost depistată în lista de  
alegători că  în primul tur de scrutin  a votat. 

Un caz ieşit din comun a fost înregistrat în secţia nr.2 din Comrat, unde este încălcat dreptul la votul  
secret. În cabina de vot au fost observate cazuri de fotografiere a buletinului de vot.  

Un alt caz îngrijorător  a fost înregistrat în secţia nr.12 din Ceadîr-Lunga unde o persoană a încercat să  
voteze în baza buletinului de identitate a altei persoane. Pe marginea acestui caz a fost depusă o contestaţie  
la CEC.
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Având în vederea neregulile depistate de către observatori, APCJM RECOMANDĂ:

Autorităţilor electorale responsabile de organizarea procesului de vot 

- să înlăture neajunsurile şi neregulile depistate, 

- să aducă acţiunile funcţionarilor electorali menţionaţi în albia principiilor  internaţionale şi 
prevederilor Codului Electoral al RM privitor la organizarea alegerilor libere şi corecte. 

REZULTATELE NUMARATORII PARALELE A VOTURILOR IN BAZA A REZULTATELOR PARVENITE DE LA 64 
SECTII DE VOTARE 

Metodologia NPV 

.. 73 observatori acreditaţi 

.. 64 secţii de votare sau 100% de secţii de votare acoperite 

.. 3 observatori pe termen lung şi un coordonator regional 

.. La 26 decembrie 2010, orele 23:29 au fost procesate 64 procese-verbale, ce reprezintă 100% din 
secţiile de votare din UTA “Gagauz Yeri” . Anexat sunt graficile ce prezintă voturile pe candidaţi, astfel 
aceste date ce prezintă nişte rezultate preliminare, au fost colectate, eventual prin telefon, ca ulterior 
să fie analizate şi procesate toate originalele conform metodologiei stabilite din timp.

APCJM a instruit 73 observatori, care  au fost  detaşaţi la fiecare secţie din UTA Gagauz Yeri, unde au 
urmărit procesul de votare şi au efectuat numărarea paralelă a voturilor. Experţi ai APCJM  au 
supravegheat mersul procesului electoral în regiunea găgăuză au colectat date privind eventuale 
încălcări ale legislaţiei electorale, date care ulterior sunt făcute publice.

Proiectul de Observare a alegerilor Başkanului UTA „Gagauz Yeri” este parte integră a programului de 
promovare a alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și 
Corecte. APCJM este susţinută în ideea de promovare a unor alegeri libere şi corecte în regiunea 
găgăuză de Fundaţia  Est Europeană. 

  

Persoana de contact: Rima Plăcintă - Condraţchi
E-mail:rplacinta@yahoo.com
Tel:(+373) 69569999
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