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inTroducere

Orice prezent are un trecut, așadar nu putem trece 
cu vederea fără a argumenta apariţia pe teritoriul Re-
publicii Moldova a găgăuzilor, acel segment de popu-
laţie care prin năzuinţele lui etnice și culturale prezin-
tă un interes aparte de cercetare, luând în considerare 
și datele sumare cu privire la această problemă. 

Cel mai des în legătură cu găgăuzii se abordea-
ză subiectul statutului juridic special ce i s-a acor-
dat găgăuziei în anul 1995, iar avalanșa de opinii în 
controversă din acea perioadă fac destul de dificilă 
analiza subiectului în cauză. Majoritatea materialului 
factologic a fost cules din ziarele și revistele timpu-
lui, precum și din studiile online. Pe lângă metoda 
de cercetare istorică, autorul a folosit metodele ex-
plicativă și analitică. În opinia noastră, o asemenea 
viziune asupra subiectului dat va fi binevenită cerce-
tătorilor pe care îi preocupă problema în cauză. 

sTaBilirea gĂgĂuZilor Pe TeriToriul  
de asTĂZi al rePuBlicii MoldoVa

Primele menţiuni scrise despre găgăuzi se găsesc 
în izvoarele istorice chineze cercetate de către L. gu-
milev, în care se atestă către anul 545 o organizare sta-
tală a acestora [1, p. 68]. În altă ordine de idei, prima 
atestare istorică a găgăuzilor se conține în poemul 
naţional al oguzilor Oguz-Name, scris în limba persa-
nă și publicat în anul 1600 de Saug Lokmann [2, p. 8]. 
Ca urmare, istoriografia lor este destul de controver-
sată, de-a lungul anilor fiind lansate diferite teorii și 
ipoteze. Istoricul bulgar g. Dmitrov, bunăoară, a enu-
merat vreo 18 ipoteze referitoare la provenienţa popo-
rului găgăuz [3].

Cea mai răspândită ipoteză stipulează că originea 
găgăuzilor este strâns legată de istoria neamurilor (tri-
burilor) turanice care populau stepele Nord-Pontice. 
Din aceste triburi făceau parte pecenegii, tribul uz 
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Rezumat. În articol este analizată obţinerea de către găgăuzi, în anul 1995, a statutului juridic special în Republica 
Moldova, prin constituirea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. Studiul include două părţi: 1. Stabilirea găgăuzilor  pe 
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declanșat după declararea independenței Republicii Moldova. Scopul articolului este de a elucida premisele aşezării gă-
găuzilor pe teritoriul actual al ţării noastre, precum și de a identifica pretenţiile și nemulţumirile, cu repercusiuni în timp, 
ce au stat la baza conflictului dintre autorităţile centrale și elitele politice ale găgăuzilor la începutul anilor 1990. În urma 
celor studiate se poate lesne deduce că găgăuzii sunt colonişti refugiaţi pe teritoriul Bugeacului, care s-au așezat în regiu-
nea de sud a Republicii Moldova, păstrându-și limba și tradițiile, fără a avea dreptul de a pretinde la pământul băștinașilor.
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(Oguz) și cumanii (Kipchak), poporul care l-a urmat 
în Anatolia pe sultanul Izzeddin Keykavus II (1236-
1276) [4]. Etapa apariţiei etnosului (secolele IX–XIII) 
a fost întreruptă de invazia în stepele Nord-Pontice 
a tătaro-mongolilor [5, p. 117], ceea ce a dus la re-
tragerea populației de aici în regiunea de nord-est a 
Bulgariei, în special pe teritoriul Dobrogei și Delior-
manului [6], regiuni în care s-a produs etnogeneza 
poporului găgăuz în secolul al XIII-lea. 

Din secolul al XIII-lea datează formaţiunea statală 
uziăileţ (în zona Covarna-Mangalia), pe care savanţii 
o califică ca fiind primul stat al poporului găgăuz [7]. 
Ca urmare, în secolul al XIV-lea, găgăuzii au intrat 
sub dominația Imperiului Otoman, fiind persecutați 
și izolați de turci [8] pe motiv că și-ar fi trădat reli-
gia dreaptă și s-au convertit la creștinism din interes 
[9]. Astfel, sub presiunea Imperiului Otoman, dar și 
la îndemnul ţarului rus, care la 19 decembrie 1809 a 
semnat „decretul privind colonizarea Bugeacului de  
către bulgaro-găgăuzi”, o parte considerabilă a acesto-
ra s-a așezat în sudul Basarabiei [10], în special în sa-
tele părăsite de tătari, colonizaţi aici de turci și care au 
fost transferați cu forţa în Crimeea, unde trăiau atunci 
semenii lor [8]. 

În perioada ţaristă de până la începutul secolului 
al XX-lea, găgăuzii erau înregistraţi drept ,,colonişti 
bulgari” [11, p. 6], numai în 1897 găgăuzii pentru pri-
ma dată sunt recunoscuţi de către autorităţi în docu-
mentele oficiale ca etnie separată, fiind numiţi ,,turci- 
creștini” [1, p. 69]. Acesta a fost un proces reciproc 
avantajos, coloniștii populau și amenajau periferia 
pustie de stepă a Rusiei, obţinând în schimb terenuri 
mari de pământ [12, p. 69]. guvernul rus a oferit fiecă-
rei familii găgăuze câte 60 de desetine de pământ  (cir-
ca 65 ha) [13]. Adică, acest pământ, acum 200 de ani, 
a fost dăruit găgăuzilor de către Imperiul Rus [14], ei 
din start obișnuindu-se cu ideea că au venit pe pământ 
rusesc și nu moldovenesc [1, p. 71]. 

Totodată, găgăuzii au beneficiat de diferite privile-
gii, precum scutirea de impozite și taxe pe o perioadă 
de 3 ani și dispensarea de serviciu militar pe o perioa-
dă de 50 de ani. Cu toate că au fost scutiţi de serviciul 
militar, ei timp de 50 de ani au fost obligaţi să ofere 
produse alimentare pentru armata rusă [15]. La fel, ei 
au fost scutiţi de obligaţia de a merge la școala, care s-a 
soldat cu consecinţe negative: potrivit recensământu-
lui din 1897, găgăuzii erau dintre cei mai analfabeţi 
din toate popoarele ce locuiau în gubernia Basarabiei 
[16, p. 96]. Rezumând cele relatate mai sus, conchi-
dem că generozitatea de care au beneficiat găgăuzii s-a 
făcut pe contul românilor basarabeni [17]. 

Tot așa, atrași de privilegiile semnificative, nu-
mărul coloniștilor găgăuzi va crește considerabil. Po-

trivit unor cercetători, în anul 1812 aici locuiau circa  
1 400 de găgăuzii, în anul 1897 numărul lor a ajuns 
la 55 790 de persoane [18, p. 11]. Recensământul ge-
neral al populaţiei din România pentru Basarabia din  
29 decembrie 1930 indică un număr de 98 172 de gă-
găuzi [11, p. 113]. 

În anul 1989, pe teritoriul RSS Moldovenești (fără 
a lua în considerare raioanele Basarabiei care în 1940 
au fost introduse în componenţa RSS ucrainene), lo-
cuiau  153 000 de găgăuzi [19, p. 4]. Peregrinările de 
veacuri ale găgăuzilor, căutările formei de organizare 
statală şi-au găsit concretizare pe pământul Republi-
cii Moldova [20, p. 14], ei făcându-și aici o patrie a sa 
[21] cu toate consecinţele ce decurg de aici: teritoriul 
naţional propriu cu graniţe clare, Parlament, guvern, 
armată etc. [22].

cauZele declanȘĂrii Şi MecanisMele 
de soluţionare a conFlicTului  
PoliTic În raioanele de sud  
ale rePuBlicii MoldoVa

Metaforic vorbind, găgăuzii au trăit gard în gard, 
suflet în suflet cu moldovenii, bulgarii și cu alte etnii 
[23], fără a avea neînţelegeri ieșite din comun. Totuși, 
tendinţa acestora de a se manifesta ca grup etno-social 
distinct faţă de alţi coloniști (germani, polonezi, ruși, 
ucraineni etc.) s-a manifestat chiar de când se aflau 
sub dominaţia Imperiului Rus, care cu ajutorul colo-
niștilor aduși aici intenționa să dezromanizeze Basara-
bia [8], promovând o politică de rusificare forţată. Pri-
ma confruntare datează din 1812 [24]. În consecinţă, 
ceea ce nu a reușit să impună găgăuzilor Imperiul Rus, 
crearea celei de a cincea colonii a Imperiului Rus în 
Basarabia) au reușit sovieticii [11, p. 116]. 

În perioada sovietică, procesul de rusificare a fost 
atât de puternic, încât în momentele de răscruce ale 
renașterii naționale din anii 1989–1991 găgăuzii au 
susţinut păstrarea cu orice preţ a uRSS-ului [12], stat 
care prin foamete și deportări a ucis unul din trei gă-
găuzi în perioada stalinistă (…). Ei nu s-au putut îm-
păca cu faptul că uniunea Sovietică s-a prăbuşit [25]. 
Mai mult ca atât, cetăţenii găgăuzi doresc să fie con-
comitent și cetăţeni ai uRSS [26]. Este relevant că în 
această perioadă de destrămare a uRSS [27] și afirma-
re a Republicii Moldova ca stat independent găgăuzii 
consideră ,,renașterea naţionalismului” românesc o 
ameninţare mai mare pentru viitorul lor decât ,,inter-
naţionalismul sovietic” [2, p. 47].

De altfel, găgăuzii au fost de facto independenţi 
doar în iarna anului 1906, atunci când o răscoală ţără-
nească a declarat Republica Autonomă din Comrat. În 
rest ei au aparţinut de Imperiul Rus (1812–1917), de 
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România (1918–1940; 1941–1944), de uniunea Sovie-
tică (1940–1941; 1944–1991) și de Republica Moldova 
(1917–1918 și 1991 până în prezent) [28].

Începând cu anul 1989, la diferite întruniri ale 
reprezentanţilor comunităţii găgăuze s-a înaintat în 
repetate rânduri cererea cu privire la formarea unei 
autonomii teritoriale naţionale [10]. Această idee a 
fost lansată de un grup de oameni de știinţă găgăuzi, 
printre ei numărându-se M. Marunevici, D. Tanasoglu,  
g. Stomatov ș.a., care au forţat adevărul istoric până 
la absurd în încercările lor de a demonstra că în afa-
ră de Bulgaria de Nord-Est, întreg Bugeacul, Do-
brogea și Basarabia ar fi alcătuit pe vremuri area-
lul de etnogeneză al găgăuzilor [12], că aceștia ar 
fi locuit pe teritoriul Basarabiei încă din 1243 [29,  
p. 92], adică înaintea cnezatelor proto-românești. 
Ideea a fost susținută de Mișcarea intelectuală ,,ga-
gauz-Halkî” (poporul găgăuz) [30], constituită ca re-
acție la mișcarea de eliberare națională pro-româneas-
că a Frontului Popular.

Organizații similare au apărut și în alte localități 
din sud – în Ceadâr-Lunga, cu denumirea de ,,Bâr-
lic” (unitate) și în Vulcănești, cu denumirea ,,Vatan” 
(patrie) (…). Toate trei organizații desfășurau o pro-
pagandă intensă în rândul populației minoritare [11,  
p. 99] care a ieșit în stradă și milita pentru autonomia 
găgăuză, având drept catalizator nu numai identitatea 
și limba găgăuză, ci și unionismul în creștere la Chi-
șinău [31]. Este de menționat faptul că din aceste or-
ganizații făceau parte atât găgăuzi, cât și bulgari, care 
insistau asupra formării unei autonomii găgăuze sau 
găgăuzo-bulgare. 

Bulgarii, de altfel, au avut idei asemănătoare de 
formare a unei republici în Bugeac în 1918 și a unei 
autonomii găgăuzo-bulgare în 1958 [32, p. 27]. Mai 
târziu constatăm că bulgarii s-au retras, refuzând să 
facă parte din uTAg. Mai mult ca atât – ei nu vor cere 
autonomie pe bază etnică, după anunţarea rezultatelor 
referendumului pentru constituirea găgăuz-Yeri [33]. 
În consecință, la 19 august 1990, Congresul Deputați-
lor de toate nivelurile organizat la Comrat autoprocla-
mă crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste 
găgăuze [10] în baza Hotărârii Sovietului Suprem al 
RSS Moldovenești din 1 august 1990 care a fost anula-
tă a doua zi ca fiind ilegală. Scopul era de a obține cât 
mai multă libertate și distanțare de guvernul Central 
de la Chișinău [2, p. 47]. 

Aceasta a trezit și mai mult nemulțumirea liderilor 
găgăuzi și, ca răspuns la reacţia lor, demarează marșul 
voluntarilor sub conducerea prim-ministrului Mir-
cea Druc în raioanele din sudul Moldovei unde trăiau 
compact găgăuzii, în scopul curmării tendințelor se-
paratiste, marș care a ajuns la doar 15 km de Comrat 

[34, p. 10]. În consecință, conducerea de la Kremlin 
a dispus dislocarea trupelor militare sovietice în teri-
toriul respectiv (în raioanele de sud au fost dislocate 
unități rusești ale trupelor de desant cartiruite în or. 
Bolgrad din ucraina) [16, p. 98]. Sub pretextul apără-
rii găgăuzilor de incursiunile voluntarilor, Rusia și-a 
rezervat totodată dreptul de a-și păstra poziția domi-
nantă în regiunea dată. 

Față de evenimentele din sudul republicii nu a 
rămas indiferentă nici Turcia, căreia i-a fost oferită o 
șansă unică de a-și restabili prezența geostrategică pe 
acest teritoriu [32, p. 28], care chipurile ar fi o veche 
vatră a gintei turcești(...). Concluzionând cele spuse 
mai sus, constatăm că la fel ca în 1812, rușii și turcii 
și-au disputat întâietatea într-un teritoriu care nu le-a 
aparținut și nu le aparține [35].

În aceste împrejurări, toate părțile implicate 
în conflict căutau soluții. Pentru a ameliora situa-
ția social-politică din sudul republicii, autorități-
le centrale au adoptat Hotărârea Sovietului Suprem  
nr. 325-XII din 26.10.1990 [36], precum și Hotărârea 
nr. HP 1355/1993 din 18.03.1993 [37] în baza căreia a 
fost creată o comisie parlamentară. Comisia, potrivit 
art. 3, ,,va efectua măsuri necesare pentru ameliorarea 
situaţiei social-politice din raionale de est și din loca-
lităţile compact locuite de găgăuzi, va pregăti proiec-
tele actelor legislative privind statutul juridic special al 
acestor raioane și localităţi și le va prezenta Parlamen-
tului pentru a fi examinate...”. Totodată, la iniţiativa 
președintelui Republicii Moldova Mircea Snegur a fost 
invitat în vizită președintele Turciei Suleiman Demi-
rel, care a știut să apeleze la sentimentul etnic, sfătu-
indu-i pe găgăuzi că numai în componenţa Moldovei 
găgăuzia este viabilă și se poate dezvolta [38]. El pro-
pune conducerii Republicii Moldova în discursul său 
de pe 2 iunie în faţa Parlamentului să le ofere găguzilor 
un statut juridic special ce le-ar asigura păstrarea in-
dependenţei naţionale [39, p. 1]. 

Pentru a ieși din impasul politic, liderii opoziției 
găgăuze Dobrov și Taușangi, conducătorii Partidului 
,,Arcalâc”, au propus un proiect de autonomie în care 
găgăuzii urmau să obțină un statut aparte pe terito-
riul Republicii Moldova, declarând că acest proiect a 
fost acceptat de anumite cercuri parlamentare [26]. 
Pe marginea proiectului în cauză au avut loc un șir 
de dezbateri, unii venind cu avertizări, alții cu propu-
neri de modificare. Se opina că aprobarea proiectului 
respectiv prin lege ar însemna federalizarea de jure a 
republicii [40]. Totodată, crearea unităţii teritoriale 
administrative a găgăuzilor ar crea un precedent pe-
riculos și ar provoca o reacție în lanț – constituirea 
unor formaţiuni similare ale bulgarilor, rușilor, ţigani-
lor etc., care ar duce inevitabil la federalizarea de fac-
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to a Republicii Moldova [41]. Temerile n-au întârziat 
să se materializeze: președintele Societăţii de Cultură 
Bulgară ,,Vozrojdenie” (Renașterea) a înaintat o cere-
re de a constitui o circumscripţie naţională adminis-
trativ-teritorială cu sediul la Taraclia [42], în pofida 
faptului că, din punct de vedere economic, acest raion 
etnic nu are nicio perspectivă de existenţă izolată și o 
asemenea divizare poate duce la decalaj (…) și până la 
urmă la conflict. 

Drept consecinţă a creării unei autonomii pe crite-
rii etnice, la autorităţile centrale au depus plângeri re-
prezentanţii celor 12 sate moldovenești, soarta cărora 
în comparaţie cu celelalte 3 localităţi găgăuze rămânea 
incertă (luând în considerare că raionul Vulcănești a 
fost inclus parţial prin plebiscit local în gagauz-Yeri). 
În discuţii era pusă împărţirea patrimoniului raionu-
lui [43] și faptul că respectarea drepturilor minorităţii 
găgăuze trebuie să fie în concordanță cu respectarea 
drepturile etniei titulare [22]. Alţii erau de părere că 
problemele vor dispărea odată cu înfăptuirea reformei 
administrativ-teritoriale, prin renunţarea la raioane și 
revenirea la judeţe. Astfel se preconiza formarea unui 
singur judeţ, de exemplu Cahul, care ar include ra-
ioanele Vulcănești, Taraclia, Ciadâr-Lunga, Comrat, 
Cantemir cu o populaţie de 441 de mii de locuitori, 
precum și trei sate din raionul Basarabeasca. Pare a fi 
o soluție plauzibilă, pornind de la concluzia experţi-
lor de la Institutul Economiei Naţionale cum că circa 
400-500 de mii de oameni pot să se autofinanţeze și, 
respectiv, să autoadministreze un judeţ [41]. Scopul 
era următorul: de a păstra posibilitatea rezolvării si-
multane a multiplelor probleme din întreaga regiune 
sudică a republicii, de a opri eventualele tentative de 
separare de mai departe a sudului după criteriul naţi-
onal [32, p. 32].

Erau și păreri că acest proiect nici nu trebuia pus 
în discuţie, deoarece nu avea bază juridică – la mo-
mentul elaborării sale Republica Moldova nu avea 
o constituţie [44]. În consecință, în anul 1994, la 29 
iulie a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova, 
care stipulează, potrivit art. 111, al. (1), că: ,,Locali-
tăţilor din stânga Nistrului, precum și unor localităţi 
din sudul Republicii Moldova, le pot fi atribuite forme 
și condiţii speciale de autonomie după statute speci-
ale adoptate prin legi organice”. Anume în baza aces-
tui articol a fost posibilă adoptarea legii cu privire la 
acordarea statutului special al găgăuziei [45], ea fiind 
pusă în aplicare în baza Hotărârii nr. 345-XIII la 25 
decembrie 1994 de către președintele Parlamentului 
Petru Lucinschi, care anterior într-un interviu acor-
dat presei moscovite susţinea cu totul altceva: ,,Hai-
deţi să le dăm găgăuzilor ocazia, ca să spun așa, să 
sărbătorească victoria, și peste o săptămână vom fi în 

pragul unei probleme cu bulgarii, turcii, pecenegii...” 
[43]. În fine, „sărbătoarea” totuși a avut loc, la ea fi-
ind prezente atât autorităţile centrale, cât şi cele de la 
Comrat, luând în calcul desfășurarea evenimentelor 
derulate de curând. 

În continuare, legea cu privire la statutul speci-
al al găgăuziei a fost promulgată în baza Decretului  
nr. 10-p din 13 ianuarie 1995 de către președintele 
Republicii Moldova Mircea Snegur, care anterior afir-
ma că: ,,Nu dăm nicio palmă de pământ pentru în-
destularea ambiţiilor autonomiste ale veneticilor. Să 
păstrăm integritatea ţării Moldova şi să dăm dovadă 
că suntem adevăraţi urmaşi ai lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt” [46].

Articolul 111 din Constituție apare cu titlul ,,uni-
tatea Teritorial-Autonomă găgăuzia” doar la 25 iulie  
2003, când Parlamentul Republicii Moldova votează 
hotărârea cu privire la îmbunătăţirea și completarea 
Constituţiei [19, p. 5]. Luând în considerare că actele 
legislative se clasifică conform principiului subordo-
nării, Ion ungureanu, președintele Comisiei parla-
mentare pentru definitivarea proiectului de lege cu 
privire la statutul juridic special al găgăuzilor gagauz 
Yeri, constata că „legea cu privire la statutul special 
poate fi modificată prin 3/5 din votul parlamentarilor, 
adică este ceva mai înaltă decât legea organică și un pic 
mai jos decât legea constituţională” [23], astfel, făcân-
du-se abatere de la prevederile generale ale articolului  
74 al. (1) al Constituției Republicii Moldova [47] 
pentru modificarea căreia se cer 2/3 din voturile 
membrilor Parlamentului. În acelaşi timp, legea 
respectivă reprezintă o excepţie care exclude uTAg 
de la acceptarea ierarhiei normelor juridice vala-
bile pentru restul teritoriul Republicii Moldova  
[48, p. 169]. 

S-a reproșat în continuare că acest proiect de lege 
a fost adoptat în grabă și cu încălcări, fiindcă nu a 
trecut toate comisiile parlamentare și nu a obţinut 
avizele tuturor consiliilor, care nu au avut timp să 
studieze legislația internaţională în problema auto-
nomiei locale [40]. Cu toate că mulţi nu au fost de 
acord cu hotărârea Parlamentului, conducerea de la 
Chișinău consideră că realitatea este mai complexă 
decât orice scheme juridice și tot viaţa a demonstrat 
[20, p. 14] că acordarea ,,statutului special” găgăuziei 
poate aduce pe acest mult încercat meleag ,,stabilitate 
și pace” [49] care a și pus capăt conflictului declanșat 
anterior. 

De la bun început transpare nemulţumirea Con-
siliului Europei față de Republică Moldova pentru că 
a acordat prea multă atenţie acestei regiuni. Însă, spre 
finele anului 1996, s-a ajuns la concluzia că acest mod 
de soluţionare a problemei poate servi drept exemplu 



istorie şi Arheologie

128 |Akademos 2/2022

nu numai în reglementarea conflictului din Transnis-
tria, dar și pentru situaţiile similare ale minorităţilor 
naţionale din alte state [50, p. 12]. Apare întrebarea: 
dacă ,,modelul găgăuz” este atât de bun și adaugă un 
plus de trăsături atractive imaginii Republicii Moldo-
va în exterior, de ce nu a fost preluat deocamdată de 
nimeni [44]? Răspunsul ar fi simplu: toate statele își 
apără ferm integritatea sa teritorială.

Totuși, e cazul să subliniem că oficializarea unei 
structuri autonome în cadrul statului moldovenesc a 
fost o garanţie de a-i păstra cu orice preţ integritatea și 
independenţa, fiind văzută ca un compromis avanta-
jos reciproc [51, p. 1]. Indiferent care au fost căile ce au 
dus la soluţionarea conflictului, una este cert, că soarta 
istorică ne-a lăsat să trăim cu toţii împreună pe acest 
pământ, în această ţară [52 p. 2], unde poporul găgă-
uz obţine nu doar un statut juridic special, nu doar 
propriul drapel și stemă, nu doar dreptul de a-și alege 
conducătorii, ci și o perspectivă sigură de păstrare și 
dezvoltare a identităţii sale culturale, lingvistice și et-
nice [20, p. 14].  

concluZii 

De la începutul subiectului am pus în discuţie as-
pecte istorice legate de originea și stabilirea găgăuzilor 
pe teritoriul Republicii Moldova, arătând că ei nu au 
teritoriu istoric propriu, fiind nişte colonişti refugiaţi 
pe teritoriul Bugeacului, care graţie Imperiului Rus au 
obţinut privilegii și loturi mari de pământ, transfor-
mându-se din ţărani săraci în una dintre cele mai în-
stărite etnii din Basarabia. De atunci li s-a format o me-
morie istorică pozitivă faţă de Rusia, care nu s-a şters 
nici până astăzi. Totodată, având inoculată libertatea 
în conștiinţa lor, au căutat mereu să fie independenţi –  
în 1906, 1918, 1958, la hotarul anilor 1989–1990, pe-
rioadă când pretenţiile găgăuzilor îmbracă haina unui 
conflict politic care s-a declanșat îndată după destră-
marea uRSS şi adoptarea Declaraţiei de Independen-
ţă a Republicii Moldova. Drept catalizator a servit şi 
tendinţa Republicii Moldova de unire cu Patria-Mamă 
România, care pe atunci părea destul de reală, precum 
şi oficializarea limbii române ca limbă de stat și trece-
rea la alfabetul latin. Conflictul în cauză avea să de-
genereze într-unul militar, dar această situaţie a fost 
evitată în sudul republicii prin acordarea unui statut 
juridic special în baza căruia găgăuzii obțin autonomie 
teritorială.

Oportunitatea acordării acesteia, precum și drep-
tul la autodeterminare externă o vom cerceta în studi-
ile ulterioare, fiind o temă destul de vastă care necesită 
aprofundare particulară. 
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