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4 decembrie 2006 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
„Rezultatele alegerilor başcanului UTA „Gagauz Yeri”: surprize” 

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) a delegat 140 observatori 
naţionali independenţi la alegerile başcanului UTA „Gagauz Yeri” din 3 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 (primului tur de scrutin). 
O problemă semnificativă rămâne a fi imperfecţiunea listelor electorale, dovadă fiind numărul 
mare de alegători care au votat pe liste suplimentare (aproximativ 8,4%). De ex. la secţiile de 
votare 55 şi 56 din satul Dezghingea aceiaşi alegători erau înregistraţi pe listele electorale de 
bază din ambele secţii. Situaţii ce ţin de actualizarea inadecvată a listelor s-au înregistrat la 
majoritatea secţiilor de votare. 
În pofida acreditării corespunzătoare a observatorilor LADOM pe lângă CEC, funcţionarii 
electorali şi în mod special CEC au demonstrat o atitudine rezervată faţă de observatori. În ziua 
alegerilor, fără probe şi indicatori verificabili, în baza unor zvonuri nejustificate, CEC a anunţat 
că observatorii LADOM desfăşoară acţiuni de partizanat politic la care au renunţat ulterior în 
baza probelor cu caracter juridic prezentate operativ. Aceste acţiuni pripite puteau conduce la 
slăbirea procesului de monitorizare şi canalizarea observării pe probleme inexistente, de ex. 
secţiile 29 din Baurci, 63 şi 64 din s. Tomai. În unele secţii de votare (de ex. secţiile 56 din s. 
Dezghingea, şi nr. 50 din s. Kotovskoe) membrii biroului au avut un comportament ostil faţă de 
observatorii LADOM. 
Modificările legislaţiei electorale ce ţin de procedura de votare au fost efectuate pripit şi fără 
suport informaţional adecvat, dovadă fiind pe de o parte - necunoaşterea procedurilor de votare 
de către alegători, pe de altă parte eliberarea de către birourile electorale a buletinelor de vot în 
lipsa documentelor ce ar justifica domiciliul (De ex. secţia nr. 16 din Ceadîr-Lunga). 
Nici la aceste alegeri nu au lipsit procedee de aducere insistentă a alegătorilor la secţiile de 
votare cu microbuzele (De exemplu, la secţiile de votare nr. 55 şi 56 din Dezghingea) şi agitaţie 
electorală în ziua alegerilor (secţiile de votare nr. 12 din Ceadîr-Lunga, nr. 50 din Kotvskoe, 59 
din Ferapontievca). 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.   
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Notă:  

• Pe parcursul desfăşurării campaniei electorale grupul de monitorizare LADOM a făcut 
recomandări insistente autorităţilor electorale locale pentru a asigura integritatea 
procesului electoral democratic, recomandări care au fost considerate necesare în 
limita competenţei autorităţilor respective.  

• LADOM recomandă autorităţilor electorale responsabile de organizarea procesului de 
votare 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 NUMĂRĂTORII PARALELE A VOTURILOR ÎN BAZA A REZULTATELOR 

PARVENITE DE LA 63 SECŢII DE VOTARE (98,44%) 
Metodologia NPV 

 140 observatori acreditaţi 
 64 secţii de votare sau 100% de sectii de votare acoperite  
 4 observatori pe termen lung şi un coordinator regional 
 La 4 decembrie 2006, orele 01:30 au fost procesate 63 procese-verbale, ce reprezintă 

98.4% din sectiile de votare din UTA “Gagauz Yeri” 
 

Rezultatele alegerilor in baza NPV

Tabunşcic 
Formuzal 
33,99% 

Stoianoglo 
Dudoglo 10,62% 
31,42% 

23,96% 

 
Participarea la vot – 61,5% 

Pe liste suplimentare – 8,4% 


