
Declaraţie comuna asupra turului întâi şi doi al alegerilor Başcanului în Unitatea 
Teritorială Autonomă Găgăuzia. 

 
Salutăm eforturile întreprinse de către Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile locale ale 
Găgăuziei în vederea asigurării derulării alegerilor Guvernatorului Găgăuziei (Başcanului) 
din 3 Decembrie 2006 în conformitate cu standardele internaţionale pentru alegeri 
democratice. Opinia noastră este că, în mod general, primul tur al alegerilor s-a derulat într-
un mod ordonat şi a reprezentat o ameliorare netă în comparaţie cu alegerile anterioare din 
Găgăuzia.  
 
Şefii Misiunilor semnatare ale declaraţiei recunosc eforturile Guvernului Republicii Moldova, 
ale autorităţilor locale ale Găgăuziei, precum şi ale Comisiei Electorale Centrale ale 
Găgăuziei în asigurarea reflectării voinţei alegătorilor găgăuzi prin alegerile din 3 decembrie. 
Acest fapt reprezintă o dovadă forte a posibilităţii existenţei unei puternice autonomii locale 
în cadrul unui stat democratic, suveran şi teritorial integru precum este Republică Moldova.  
 
Dat fiind faptul că se apropie ziua de 17 decembrie, când va avea loc turul doi al alegerilor, 
ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu desfăşurarea primului tur al alegerilor şi atenţionăm 
autorităţile locale asupra importanţei corectării unor probleme citate de către Congresul 
Puterilor Regionale şi Locale din Europa (CLRAE), Misiunea OSCE în Moldova, precum şi 
de către observatori locali şi internaţionali, remarcate în timpul primului tur. Aceste probleme 
sunt condiţiile inegale în campania electorală, accesul preferenţial la mass-media, precum şi 
inexactitatea listelor electorale. 
 
Aceste alegeri reprezintă o oportunitate importantă în vederea demonstrării tuturor în 
Moldova, precum şi comunităţii internaţionale că Republica Moldova respectă şi 
consolidează principiile autonomiei, democraţiei, drepturile omului şi supremaţia legii.  
 
Sprijinim aceste eforturi ce reprezintă un pas crucial în direcţia întăririi instituţiilor 
democratice moldoveneşti şi a autonomiei regionale găgăuze în cadrul unui stat democratic, 
suveran şi teritorial integru precum este Republică Moldova.  
 
Prin urmare, îndemnăm încă o dată toate autorităţile să asigure respectarea deplină a 
legislaţiei cu privire la alegeri în Unitatea Autonomă Teritorială Găgăuzia şi desfăşurarea 
turului doi al alegerilor într-un mod cu adevărat liber, corect şi democratic.  
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