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Comunicat de presă 

Misiunea OSCE în Moldova: alegerile din Găgăuzia s-au îmbunătăţit, însă 
condiţiilor inechitabile a prejudiciat campania electorală 

 
CHIŞINAU, 4 Decembrie – Ambasadorul Louis O’Neill. Şeful Misiunii OSCE în Moldova a 
spus astăzi că alegerile din 3 Decembrie 2006 pentru funcţia de Başcan (Guvernator) în 
Găgăuzia s-au desfăşurat în general de o manieră calmă şi procedurile de votare s-au 
îmbunătăţit în comparaţie cu scrutinele anterioare, dar regretă imposibilitatea candidaţilor de a 
beneficia de condiţii echitabile. 
“Apreciam activitatea autorităţilor electorale găgăuze care au reuşit să îmbunătăţească 
calitatea administrării acestor alegeri”, a spus Ambasadorul O’Neill. “Suntem îngrijoraţi, 
totuşi, din cauza că pe durata campaniei electorale candidaţii nu s-au putut afla pe terenuri 
egale de joc”. 
Pe durata perioadei pre-electorale, Misiunea a constat o susţinere substanţială în favoarea 
actualului Başcan din partea mass-media regionale de stat, reprezentanţilor autorităţilor locale 
şi centrale, precum şi din parte partidului de guvernământ. 
Toţi candidaţii au avut acces la mass-media şi au putut participa în cadrul dezbaterilor 
televizate desfăşurate la Teleradio Gagauzia. Valoarea acestor dezbateri a fost simţitor 
diminuată totuşi din cauza refuzului de a participa a actualului Başcan şi din cauza calităţii 
joase a semnalului de emitere de-a lungul celei mai părţi a perioadei pre-electorale. 
Conducerea Teleradio Gagauzia nu a putut ofere explicaţii pertinente în legătură cu pretinsele 
deficienţe tehnice. 
Organele de drept de asemenea au împiedicat desfăşurarea activităţilor electorale ale 
candidaţilor din opoziţie. Confiscarea pe data de 28 Noiembrie a unui număr de 5,000 de 
exemplare a unui ziar în susţinerea unui candidat de opoziţie se face remarcată în acest 
context. 
Membrii Misiunii au constat la fel o serie de iregularităţi şi deficienţe în ziua scrutinului 
electoral, ei au concluzionat că implementarea procedurilor de votare s-a îmbunătăţit în mod 
considerabil în comparaţie cu alegerile anterioare din regiune. 
“Procedurile corespunzătoare de votare au fost în mod general respectate. Numărul mare de 
alegători introduşi în listele suplimentare reprezintă totuşi temei pentru o îngrijorare serioasă. 
Autorităţile locale trebuie să facă mai multe pentru a asigura ca listele de alegători să fie 
corecte şi complete”, a spus Ambasadorul Louis O’Neill. 
În raport, Şeful Misiunii OSCE a constat inconsecvenţe serioase, prevederi contradictorii şi 
ambigue în legislaţia Găgăuză cu privire la alegerile pentru funcţia de Başcan, care au 
necesitat o examinare urgentă. „În particular, reglementările curente nu oferă un cadru clar 
pentru înregistrarea candidaţilor şi nu asigură formarea unor structuri electorale imparţiale”, a 
spus el. 
“Aceste deficienţe de natură legislativă şi celelalte iregularităţi menţionate indică asupra 
faptului că eforturi suplimentare trebuie întreprinse de către autorităţile găgăuze astfel încât să 
se asigure respectarea angajamentelor OSCE şi standardelor internaţionale”. 
Ca răspuns la invitaţia Ministerului moldovean de Externe şi a Adunării Populare din 
Găgăuzia, Misiunea OSCE a desfăşurat o evaluare a procesului electoral. Membrii Misiunii 
au urmărit îndeaproape pregătirile electorale şi au vizitat un număr de 59 din cele 64 de secţii 
de votare în ziua scrutinului. Ei au urmărit cu atenţie de asemenea procedura de numărare a 
voturile în cinci secţii de votare după închiderea acestora. 
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Misiunea planifică să urmărească desfăşurarea scrutinului repetat, în care se vor înscrie doi 
cei mai puternici candidaţi, ce urmează să aibă loc pe data de 17 Decembrie. 
 
 


