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Misiunea OSCE declară că alegerile în Găgăuzia s-au desfăşurat într-un mod 
calm şi ordonat 
CHISINAU, 18 decembrie – Şeful Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadorul Louis O'Neill, a 
declarat astăzi că turul doi al alegerilor pentru funcţia de Başcan (Guvernator) al Găgăuziei, 
desfăşurat duminică, s-a derulat la modul general de o manieră calmă şi ordonat. 
"Apreciem activitatea autorităţilor electorale găgăuze pentru buna administrare a celui de-al 
doilea tur de scrutin şi pentru asigurarea unei desfăşurări a alegerilor într-un mod calm şi 
ordonat," a spus Ambasadorul O'Neill. 
Şeful Misiunii OSCE a remarcat faptul că după primul tur al alegerilor, Comisia Electorală 
Centrală a Găgăuziei a întreprins acţiuni importante în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
desfăşurare a scrutinului. Acestea au cuprins adoptarea noilor prevederi ce făceau obligatorie 
depunerea unor cereri în scris pentru votarea la urnele mobile şi numărarea buletinelor de vot 
înainte de începerea procesului de votare. 
"Totuşi, există încă deficienţe importante, prevederi contradictorii şi ambigue în legea găgăuză 
cu privirea la alegerile pentru funcţia de Başcan, ce ar trebui înlăturate înaintea viitoarelor 
alegeri", a adăugat Ambasadorul. 
"Este de asemenea regretabil faptul că rezultatele preliminare ale primului tur nu au fost anunţate 
periodic, aşa cum este prevăzut în lege. Acest fapt, alături de afişarea cu întârziere a listelor 
electorale, ar fi putut submina încrederea populaţiei în procesul electoral." 
Potrivit Şefului Misiunii, pe 17 decembrie condiţiile de desfăşurare a campaniei electorale s-au 
îmbunătăţit în comparaţie cu prima rundă din 3 decembrie. 
"Ambii candidaţi au beneficiat de acces echitabil la mass-media şi au avut posibilitatea să 
participe la dezbaterile de la Teleradio Gagauzia," a precizat el. 
"Mărirea volumului de publicitate contra plată la televiziune şi radio, a fost în contradicţie cu 
reglementările privind mass-media, stabilite de către Comisia Electorală Găgăuză. Deşi nici un 
candidat nu a avut de suferit, regulile stabilite trebuie să fie respectate". 
Membrii Misiunii OSCE au vizitat toate cele 64 secţii de votare în ziua alegerilor şi au urmărit 
procedura de numărare a voturilor în şase secţii după încheierea votării. Ei au remarcat că 
procedurile au fost în general respectate, iar alegătorii înţelegeau procesul mai bine decât în 
primul tur. Totuşi, actele de identitate ale alegătorilor nu au fost întotdeauna verificate de o 
manieră adecvată, iar unii alegători care au solicitat să voteze la domiciliu nu au avut această 
posibilitate. 
"Suntem de asemenea îngrijoraţi de faptul că în unele cazuri observatorii din partea 
Organizaţiilor Nonguvernamentale au avut dificultăţi în privinţa accesului la secţiile de votare 
din cauza unor reglementări neclare privind valabilitatea acreditărilor lor pentru turul doi", a 
menţionat Ambasadorul O'Neill. 
"De asemenea am observat că procedurile stabilite de numărare a voturilor, cum ar fi numărarea 
buletinelor din urnele de vot înaintea numărării voturilor pentru fiecare candidat în parte, nu au 
fost întotdeauna respectate. Acest fapt a dus la lipsa de transparenţă în procesul de numărare." 
 


