
 
 

Declaraţie 
 
16.03.2016 / Organizaţiile neguvernamentale semnatare îşi exprimă indignarea în legătură cu atacurile la 
persoană, etichetările şi intimidările la care este supus domnul Mihail Sirkeli, directorul Asociaţiei „Piligrim-Demo” 
din UTA Gagauz Yeri, din partea conducerii Adunării Populare a autonomiei găgăuze. Astfel, după publicarea de 
către un grup de organizaţii neguvernamentale regionale şi naţionale a scrisorii deschise, adresate doamnei Irina 
Vlah, Başcanul UTA Gagauz Yeri

1
, cu solicitarea să nu semneze Legea locală a audiovizualului, adoptată de 

Adunarea Populară în două lecturi la 1 martie 2016, deoarece acest proiect încalcă legislaţia naţională şi limitează 
libertatea de exprimare a mass-mediei în regiune, precum şi a unei analize a proiectului adoptat

2
, pe pagina web 

oficială a Adunării Populare au început să apară  declaraţii ale  unor deputaţi, preşedinţi de comisii şi chiar ale 
preşedintelui Adunării Populare în care colegul nostru este supus unui atac verbal cu ofense personale inadmisibile 
pentru aleşii poporului. Astfel, la 3 martie 2016 preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a 
catalogat demersurile Asociaţiei „Piligrim-Demo” drept „discuţii de subsol”

3
, la 12 marte 2016, alţi doi deputaţi, 

Ivan Topal, şi Ivan Burgudji, preşedinţi ai comisiilor permanente ale Adunării Populare, l-au învinuit pe dl Sirkeli în 
„acţiuni de discreditare a autonomiei găgăuze şi a conducerii autorităţilor publice din regiune”

4
, fiind etichetat 

drept „agent de influență plătit pentru promovarea politicii Centrului de lichidare a drepturilor şi competenţelor 
autonomiei”

5
. 

 
Organizaţiile neguvernamentale califică apariţia acestor declaraţii pe pagina oficială a Adunării Populare drept o 
campanie orchestrată de  intimidare pentru critică a unui reprezentant al societăţii civile şi cer persoanelor care se 
fac vinovate de această să-şi prezinte scuze publice în faţa lui Mihail Sirkeli pe pagina web www.halktoplushu.md şi 
să înceteze atacurile asupra persoanelor care au un alt punct de vedere. Considerăm regretabil faptul, că pagina 
oficială a autorităţii publice, contrar prevederilor legale, a fost transformată într-o platformă de răfuială a 
deputaţilor cu reprezentanţii societății civile, care au un cuvânt de spus referitor la carenţele procesul decizional 
din autonomia găgăuză.   
 
Solicităm conducerii Adunării Populare să examineze această situaţie în structurile de etică ale Adunării Populare şi 
să nu admită utilizarea resurselor administrative (pagina web oficială) pentru acţiuni ilegale de intimidare. În cazul 
în care scuzele publice nu vor fi prezentate, îl încurajăm pe colegul nostru Mihail Sirkeli să acţioneze în judecată 
pentru a-şi apăra onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională (Codul Civil, articol 16). 
 
Organizaţiile semnatare îşi reconfirmă apelul către Başcanul UTA Gagauz Yeri, doamna Irina Vlah, să nu semneze 
proiectul legii locale a audiovizualului şi să  întoarcă documentul Adunării Populare pentru a fi reexaminat. 
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1
 http://www.api.md/upload/files/Declara%C8%9Bie.pdf  

2
 http://www.api.md/upload/files/Analiza_proiectului_de_lege.pdf  

3
 http://www.halktoplushu.md/index.php?start=9 

4
 http://www.halktoplushu.md/index.php?start=3  

5
 http://www.halktoplushu.md/index.php/novosti/1286-ivan-burgudzhi-otvet-ekspertu  
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