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COMUNICAT DE PRESĂ 
Electoratul din UTA Găgăuzia şi-a ales deputaţii în Adunarea Populară  

în mod liber şi corect.  
La turul II de scrutin al alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, care s-a 
desfăşurat la 30 martie 2008, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din 
Moldova (LADOM) a delegat 58 de observatori naţionali independenţi la cele 32 
secţii de votare. Voluntarii LADOM au observat integral procesul de votare la 
secţiile respective şi au informat Biroul central LADOM privitor la modul de 
desfăşurare a scrutinului. Rezultatele finale primite de la secţiile de votare în baza 
copiilor proceselor verbale legalizate LADOM au permis efectuarea şi de această 
dată a  unei Numărători rapide a voturilor. 
 
În lipsa unei campanii electorale adecvate, în general, procesul de votare în ziua 
alegerilor s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului Electoral al R.M, a 
Legii cu privire la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi a principiilor 
pentru alegeri libere şi corecte.  
 
Totodată, observatorii LADOM au sesizat unele aspecte negative devenite 
tradiţionale în Moldova, care nu au influenţat integritatea procesului electoral:  
similar scrutinului din 16 martie 2008 la aceste alegeri s-au repetat nereguli ca de 
exemplu unele abateri uşoare a legislaţiei găgăuze de la prevederile Codului 
Electoral al R. Moldova; actualizarea listelor electorale rămâne a fi o problemă 
pentru organizarea unui proces electoral transparent şi echitabil; deschiderea cu 
întârzieri nesemnificative a unor secţii de votare; intrarea nemotivată în cabinele 
pentru vot secret a câte 2 persoane; persistă fenomenul aflării îndelungate în 
secţiile de votare a unor persoane neautorizate; campanii „organizate” de a vota 
conform sintagmei „la locul aflării”, de regulă la domiciliu;  
 
La secţiile de votare a dominat o atmosferă liberă, alegătorii nefiind împiedicaţi să-
şi exercite dreptul la vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.  
 
 

         
 

Proiectul “Monitorizarea alegerilor în Adunarea populară a UTA GAGAUZ-YERI” este finanţat de Fundaţia Eurasia – 
Reprezentanţa din R. Moldova, cu surse ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Agenţiei 
Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Misiunii OSCE în Moldova şi Balkan Trust for 
Democracy (Trustul Balcanic pentru Democraţie). 
 
Realizarea acestui proiect este posibilă datorită sprijinului financiar acordat de poporul American prin Agenţia Statelor 
Unite pentru Dezvoltare internaţională (USAID). Opiniile exprimate în acest document aparţin autorilor şi nu reflectă 
neapărat poziţia USAID sau a guvernului american, precum şi a altor donatori. 
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