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COMUNICAT DE PRESĂ 
„Atmosferă calmă la secţiile de votare, în ciuda faptului comportamentului 
suspect al autorităţilor electorale vis-a-vis de monitorizarea independentă a 

alegerilor” 

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) a delegat 128 de observatori 
naţionali independenţi la alegerile başcanului UTA „Gagauz Yeri” din 17 decembrie 2006, fiind 
acreditaţi în mod corespunzător de Comisia Electorală Centrală a UTA „Gagauz Yeri”. 
Voluntarii LADOM au observat integral procesul de votare şi au informat Biroul central LADOM 
privitor la modul de desfăşurare a scrutinului. În conformitate cu Art. 63. 4 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 LADOM a efectuat 
o numărătoare paralelă a voturilor. 
În mare parte, procesul electoral s-a desfăşurat în conformitate cu principiile de alegeri libere şi 
corecte. La secţiile de votare din UTA „Gagauz Yeri” a dominat, în general, o atmosferă 
aparent calmă, alegătorii nefiind împiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat. Totodată, observatorii au sesizat anumite nereguli, care, însă nu au 
influenţat rezultatul final al alegerilor (celui de-al doilea tur de scrutin). 
În pofida faptului că LADOM a înaintat în prealabil documentele necesare pentru acreditarea 
suplimentară a 20 de observatori, CEC a eliberat acreditările doar în dimineaţa zilei alegerilor. 
Şi de această dată observatorii LADOM au întâmpinat probleme de înregistrare la secţiile de 
votare, situaţie ce se datorează lipsei de coerenţă a CEC pentru informarea prealabilă a 
birourilor electorale privind validitatea acreditărilor din cadrul primului tur de scrutin, principiu 
aplicat în mod firesc la alegerile anterioare. De asemenea, sunt regretabile declaraţiile CEC 
privind presupuse încălcări în anumite localităţi fără verificarea prealabilă a faptelor.   
Un fenomen negativ sesizat în cadrul acestui tur de scrutin a fost influenţarea alegătorilor prin 
diverse modalităţi, de exemplu, în satul Gaidar  majoritatea alegătorilor veneau să voteze în 
stare de ebrietate, iar ulterior s-a constatat că susţinătorii concurentului electoral N. Dudoglo 
ofereau alegătorilor băuturi alcoolice pentru ca ultimii să voteze pentru candidatul respectiv. 
Situaţie similară de influenţare a alegătorilor de către susţinătorii concurentului respectiv a fost 
înregistrată şi în satul Chirsova. 
De asemenea, suntem îngrijoraţi de utilizarea votului la locul aflării pentru anumiţi concurenţi 
electorali şi implicarea ilegală a autorităţii publice a UTA „Gagauz Yeri” în procesul electoral. În 
ziua alegerilor, Dl. Cernev Serghei Afanasievici, membru al Adunării Populare a UTA „Gagauz 
Yeri” şi susţinător al concurentului electoral M. Formuzal, a vizitat 6 secţii de votare (secţiile nr. 
19, 20, 22, 23, 24, 26), prezentând preşedintelui biroului cereri pentru votarea la locul aflării. 
Efectuând o analiză comprativă a numărului de solicitanţi de a vota la locul aflării în cadrul 
celor două tururi am sesizat că acestea s-au dublat în secţiile de votare menţionate. Amintim 
că la secţia de votare se pot afla doar pesoanele autorizate, iar inflenţarea alegătorilor şi 
implicarea autorităţilor publice în procesul electoral este interzisă.   
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Şi la acest tur de scrutin în satul Dezghingea au fost înregistrate procedee de aducere 
insistentă a alegătorilor la secţiile de votare cu microbuzele, limitarea accesului observatorilor 
la unele procedurile electorale,  agitaţie electorală în ziua alegerilor. 
Nu a fost o excepţie şi neregulile devenite deja tradiţionale în Moldova: prezenţa poliţiştilor în 
interiorul secţiilor de votare, intrarea nemotivată în cabinele pentru vot secret a câte 2 
persoane, etc.   
 

REZULTATELE NUMĂRĂTORII PARALELE A VOTURILOR ÎN BAZA A 
REZULTATELOR PARVENITE DE LA 64 SECŢII DE VOTARE (100%) 

Metodologia NPV 

 128 observatori acreditaţi 
 64 secţii de votare sau 100% de sectii de votare acoperite  
 4 observatori pe termen lung şi un coordinator regional 
 La 17 decembrie 2006, orele 11:40 au fost procesate 100% din sectiile de votare din UTA 

“Gagauz Yeri” 

Rezultatele NPV, alegerea bascanului din 17 
decembrie 2006 

Formuzal
56,23%

Dudoglo
43,77%

 
 

Participarea la vot – 62,8% 

Pe liste suplimentare – 5,96% 


