Alegerile Guvernatorului Găgăuziei din 30 iunie 2019

Tezele de program ale candidatului
pentru funcția de Guvernator al Găgăuziei
IVAN BURGUDJI
1. Continuarea implementării tuturor proiectelor socio-economice inițiate de autoritățile
actuale din autonomie.
2. Aplicarea necondiționată a cerințelor normelor Legii cu privire la statutul juridic special
al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), excluzând posibilitatea ignorării drepturilor și
competențelor Găgăuziei.
3. Numirea șefilor tuturor structurilor de stat și a serviciilor desconcentrate pe teritoriul
Găgăuziei numai cu acordul Guvernatorului Găgăuziei.
4. Având în vedere importanța sporită a sistemelor informaționale în viața societății, se
impune deschiderea în Găgăuzia a instituțiilor de învățământ specializate: Școala
Tehnică, Colegiul și Facultatea de profil în domeniul respectiv la Universitatea de Stat
din Comrat (USC).
5. Introducerea elementelor de educație antreprenorială în toate gimnaziile, liceele, colegiile
și USC din Găgăuzia.
6. Introducerea în toate instituțiile de învățământ ale Autonomiei subiectului "istoria
pământului natal".
7. Scutirea de impozit pe o perioadă de 3 ani pentru toate întreprinderile mici și mijlocii nou
înființate pe teritoriul Găgăuziei. Aceasta va reînvia mediul de afaceri și va crea noi
locuri de muncă. Acest lucru este vital și necesar astăzi.
8. Introducerea în toate instituțiile preșcolare din Găgăuzia a pregătirii și educării
obligatorii a copiilor în cele trei limbi oficiale ale autonomiei: găgăuză, moldovenească și
rusă, astfel încât, atunci când copiii ajung la ciclul gimnazial să posede cele trei limbi
oficiale ale Găgăuziei.
9. Deschiderea în capitala Găgăuziei, mun. Comrat a unui colegiu național cu predarea
tuturor cursurilor umanistice în limba găgăuză. Principiul creării acestui colegiu ar trebui
să fie după cum urmează: un colegiu de elită de tip internat, cu studii gratuite pentru
copiii talentați din autonomia găgăuză, având drept scop ulterior continuarea studiilor din
contul bugetului Găgăuziei în universitățile de elită ale lumii.
10. Pregătirea și implementarea până în 2030 a programului de tranziție a învățământului în
toate gimnaziile, liceele, colegiile și USC, în special a tuturor cursurilor umanistice, în
limba găgăuză.
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11. Aplicarea necondiționată a principiului funcționării oficiale pe teritoriul autonomiei
trilingvismului (cunoașterea limbilor găgăuză, moldovenească și rusă) în toate sferele
vieții publice. Până în 2025, toți funcționarii publici de pe teritoriul autonomiei vor putea
deține posturi publice (inclusiv în organele de urmărire penală, instanțele judecătorești,
poliție și securitate) doar dacă posedă cele trei limbi oficiale ale Găgăuziei: găgăuză,
moldovenească și rusă).
12. Încetarea practicilor de încurajare de facto a acțiunilor ilegale ale autorităților centrale ale
Republicii Moldova, care, prin intermediul instanțelor de drept general, anulează legile
adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) în conformitate cu competențele sale,
consacrate în legea privind statutul juridic special al Găgăuziei. Astfel de decizii urmează
a fi ignorate și neexecutate de către toate ramurile administrației Găgăuziei.
13. Rezolvarea principalelor contradicții juridice din legislația actuală a Republicii Moldova,
care împiedică implementarea integrală a cerințelor prevederilor Legii Republicii
Moldova nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei
(Gagauz-Yeri), pe autoritățile centrale ale țării intenționat nu a vrut să le elimine.
14. Soluționarea problemei privind adoptarea urgentă de către deputații APG a legii UTA
Găgăuzia cu privire la Tribunalul Regulamentului (echivalentul Curții Constituționale
pentru legea de gază a Găgăuziei) și începerea activității acestuia în anul 2019.
15. Punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 18 alineatele (f) și (g) din avizul (Avizul)
Comisiei de la Veneția nr. 191/2001 din 21 august 2002 (cod – CDL-AD (2002) 20)
privind modificarea Constituției Republicii Moldova, ignorată de organele centrale ale
țării, precizând că:
f) Constituția Republicii Moldova și legile organice speciale (Legea cu privire la
statutul juridic special al Găgăuziei (1994) și Legea cu privire la statutul juridic
special al Transnistriei (2005)) constituie baza constituțională care determină
dezvoltarea tuturor celorlalte norme – nu ar trebui să existe nici o lege sau alta un
act normativ contrar prevederilor Constituției și legilor organice speciale.
Legile organice și ordinare ale Republicii Moldova pot fi aplicate în Găgăuzia,
dacă nu contravin Constituției și prevederilor legii speciale privind statutul
Găgăuziei.
g) Curtea Constituțională a Republicii Moldova se angajează să soluționeze toate
litigiile dintre autoritățile centrale și autonomie.

