
DECLARATIE COMUNA  
cu privire la apropiatele alegeri pentru funcţia de Başcan din 

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia din cadrul Republicii Moldova 
 
 
Salutăm angajamentele oficiale pe care şi le-a asumat conducerea Moldovei şi autorităţile 
locale din Găgăuzia potrivit cărora alegerile din 3 decembrie 2006 şi posibilul scrutin 
repetat pentru funcţia de Guvernator (Başcan) vor fi desfăşurate de o manieră liberă, 
corectă şi transparentă. 
Aceste alegeri vor constitui o însemnată oportunitate de a demonstra tuturor oamenilor 
din întreaga Moldovă şi comunităţii internaţionale că Moldova respectă şi pune în 
aplicare principiile autonomiei, democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept. 
Acest scrutin este un test important, menit să probeze că o puternică autonomie regională 
şi dezvoltare pot exista în cadrul unei Moldove democrate, suverane şi integre. 
În cursul acestor ultime zile până la alegeri şi pe durata scrutinului, Şefii Misiunilor 
îndeamnă conducerea Moldovei, autorităţile locale din Găgăuzia şi Comisia Electorală 
Centrală din Găgăuzia să respecte recomandările comune făcute de către Consiliul 
Europei, OSCE, observatorii internaţionali şi organizaţiile locale. Facem apel către 
autorităţi să asigure deplina respectare a legislaţiei electorale cu privire la Unitatea 
Teritorială Autonomă a Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova. 
Candidaţilor trebuie să li se permită să-şi desfăşoare campania electorală şi să comunice 
cu alegătorii de o manieră echitabilă şi nestingherit. Candidaţii trebuie să respecte 
legislaţia şi să se abţină de la folosirea resursei administrative în desfăşurarea campaniei 
electorale. Alegătorilor trebuie să li se permită să-şi exprime voinţa liber şi în baza unei 
alegeri informate, şi îndemnăm autorităţile să asigure libertatea de întrunire şi de 
expresie. Observatorii internaţionali şi locali înregistraţi, precum şi candidaţii trebuie să 
aibă un acces nelimitat la toate secţiile de votare şi procedurile de numărare a voturilor. 
Menţionăm că reprezentanţi ai Congresului Puterilor Locale şi Regionale în Europa vor 
observa alegerile şi vor pregăti un raport prind desfăşurarea acestora. 
Susţinem aceste eforturi ca un pas decisiv spre consolidarea instituţiilor democratice în 
Moldova şi autonomiei regionale în Găgăuzia. 
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