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ȚĂRILE CHEIE AU RECUNOSCUT 

DAR UZURPATORUL 
PLAHOTNIUC 

ÎNCĂ SE OPUNE.
EL ARE CE PIERDE

Majoritatea parlamentară a fost creată
Guvernul a fost învestit

pag. 5

Un pitic politic care ține în teroare toată țara, inclusiv 
pe partenerii săi, Vlad Plahotniuc se zbate în agonie 

și nu vrea să recunoască Guvernul și majoritatea 
parlamentară legitimă. El a blocat clădirile instituțiilor 

de stat cu „țuțișii” săi, precum și cu oameni aduși din sate, 
pe care îi ține toată ziua în arșiță, fără apă și fără condiții 

elementare de viață.

În data de 8 iunie, cu cîteva zile înainte de data în care putea fi dizolvat legal Parlamentul, deputații celor două 
cele mai mari partide de opoziție – PSRM și ACUM au ajuns la un acord politic privind formarea unei majorități 
parlamentare și a unui guvern. Președinte al parlamentului a fost ales liderul PSRM, Zinaida Greceanîi, iar prim-
ministru - liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei 
Năstase, a obținut fotoliul de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne.

legitimitatea noii majorități parlamentare și decizia luată de legislativ privind numirea 
noului guvern. Uniunea Europeană, Rusia, SUA, Germania, Franța, Marea Britanie, România, 
principalii parteneri și organizații internaționale, inclusiv OSCE, Consiliul Europei și altele, 
s-au expus cu privire la situația din țară.

Să-i s
punem un NU ferm

!

ȚARA MEA –

REGULILE MELE, CURTEA 

MEA CONSTITUȚIONALĂ…

TOTUL E AL MEU!
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În data de 8 iunie 2019, după 
lungi discuții, a fost formată o 
majoritate parlamentară, com-
pusă din deputații Partidului 
Socialiștilor din Republica Moldo-
va și reprezentanții a două parti-
de din cadrul blocului parlamentar 
„ACUM”. Membrii coaliției au sem-
nat un Acord de dezoligarhizare a 
statului și întoarcerea țării în cadrul 
constituțional.

Speaker a fost ales președintele 
Partidului Socialiștilor, Zinaida 
Greceanîi, vicepreședinți – Ion Ce-
ban (Partidul Socialiștilor), Ale-
xandru Slusari („Demnitate și Ade-
văr”) și Mihai Popșoi („Acțiune și 
Solidaritate”).

Noul Parlament a adop-
tat Declarația cu privire la 
recunoașterea caracterului cap-
tiv al statului Republica Moldova. 
Documentul proclamă drept captu-

rate majoritatea instituțiilor de stat 
de către regimul oligarhic a lui Vlad 
Plahotniuc. Printre acestea – Cur-
tea Constituțională. Deciziile acestor 
structuri sunt considerate de către 
Parlament drept nelegitime.

În aceeași zi, Președintele Mol-
dovei, Igor Dodon, a propus Par-
lamentului candidatura liderului 
Partidului „Acțiune și Solidarita-
te”, Maia Sandu, pentru funcția de 
prim-ministru al Republicii Moldo-
va. Guvernul Maiei Sandu a fost votat 
unanim de deputați. Membrii noului 
guvern Sandu au depus jurămîntul în 
prezența Președintelui Igor Dodon. 

Drept răspuns la formarea coaliției 
antioligarhice, regimul de la putere, 
aflat sub controlul oligarhului și crimi-
nalului Vlad Plahotniuc, dat în urmă-
rire federală pe teritoriul Federației 
Ruse, a întreprins pași pentru a uzurpa 
puterea în stat. Curtea Constituțională 

a emis o decizie de suspendare a lui 
Igor Dodon din funcția de Președinte 
și l-a numit președinte interimar pe 
fostul premier Pavel Filip care a sem-
nat decretul de dizolvare a Parlamen-
tului și anunțare a alegerilor anticipa-
te pentru data de 6 septembrie 2019. 
Președintele Igor Dodon a semnat 
un decret de anulare a decretului re-
spectiv.

CRONICĂ

Parlamentul Republicii Moldova a votat pentru alegerea în funcția 
de Președinte al parlamentului a doamnei Zinaida Greceanîi, 
liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

„Astăzi, voi face excepție, 
astăzi, voi mulțumi tuturor 
colegilor pentru curajul și 
înțelepciunea de care dau dova-
dă, pentru faptul că toți au uitat 
de ambiții, luptă și neînțelegeri. 
Astăzi, toți cei prezenți în aceas-
tă sală au dat dovadă că sunt 
adevărați patrioți, că nu pot fi 
intimidați și că doresc cu ade-
vărat un viitor prosper și liniștit 
pentru țara lor.

 Noi toți suntem responsabili 
de cele întâmplate anterior, dar 
și mai mult suntem responsa-
bili de ceea ce se va întâmpla în 
viitor. Toți trebuie să devenim, 
chiar și pentru o perioadă nede-
terminată, o forță motrică care 
va pune capăt dezmățului, va 
pune capăt capturării puterii în 
mâinile unor persoane care nu 
au alt scop decât a domina tot 
ce îi înconjoară. Noi trebuie să 
devenim acel scut al cetățenilor 

noștri și să nu uităm că voturi-
le lor sunt în același moment 
și sabia dreptății, care ne-au 
încredințat-o.

 Stimați deputați, azi, noi, cei 
prezenți, cu adevărat slujim po-
porul nostru, așa cum trebuie să 
facă un deputat”, a spus Zinaida 
Greceanîi.

Zinaida Greceanîi a adresat 
mulțumiri Președintelui Repu-
blicii Moldova, care a dat do-
vadă de verticalitate și bărbăție, 
care nu a cedat presiunilor și 
care a luptat alături de noi în 
aceste momente cruciale.

„Astăzi, nu avem Est sau 
Vest, nu avem roșii, galbeni 
sau albi. Astăzi, avem un popor 
unit, avem un scop comun și o 
Moldovă pentru toți.

 Vreau să îndemn pe fieca-
re cetățean, pe fiecare medic, 
profesor, militar sau polițist, fiți 
demni, ridicați fruntea sus, aveți 

încredere în noi și susțineți-ne 
în acest început, pentru că avem 
nevoie de suportul vostru mai 
mult ca niciodată!

Moldova are viitor! Dumne-
zeu să ne păzească!

Vă mulțumesc pentru 
atenție și încredere”, a declarat 
președintele Parlamentului.

Moldova are viitor!

A ADOPTAT UN ȘIR 
DE HOTĂRÎRI ȘI LEGI

PARLAMENTUL

PARLAMENTUL MOLDOVEI DUPĂ CRIZA POLITICĂ:

CE SE ÎNTÎMPLĂ ÎN ȚARĂ?

NOUA COALIȚIE 
PARLAMENTARĂ ȘI NOUL 
GUVERN AL MOLDOVEI 
AU FOST RECUNOSCUTE 
DE FEDERAȚIA RUSĂ, SUA, 
UNIUNEA EUROPEANĂ, 
FRANȚA, GERMANIA MAREA 
BRITANIE, POLONIA, SUEDIA 
ȘI ALTE STATE. 

Investigarea jafului bancar (furtul 
„miliardului”). 

Agenda parlamentului conține un 
șir de inițiative sociale și economice, 
prelungirea termenului patentelor, 
indexarea pensiilor de două ori pe 
an, micșorarea poverii fiscale

Declarația 
cu privire 
la stat capturat

inclusiv:

Zeci de alte proiecte de lege se află 
în prezent la examinare
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NU VĂ ASOCIAȚI
CU PLAHOTNIUC!

DOVADA FOTO

PARTIDUL DEMOCRAT
A PRECONIZAT SĂ ADUCĂ 12 MII DE OAMENI
DAR AU REUȘIT SĂ ADUNE DOAR 200

Potrivit informațiilor noastre, Plahotniuc, 
Pînzari și Jizdan au planificat să adune 
de la 10 la 12 mii de oameni, inclusiv 
veteranii forțelor armate și veteranii 
conflictelor militare, în susținerea 
guvernării uzurpatorului, care pleacă.

După cum vedem în fotografie, s-au 
adunat sub 200 de persoane. Oamenii 
nu mai vor să fie asociați cu regimul 
lui Plahotniuc și refuză să urce în barca 
care se duce la fund.

AGONIA  REGIMULUI

FUNCȚIONARII ÎNCEP SĂ TREACĂ DE PARTEA 
NOULUI GUVERN

„Eu și colegii mei vreau să vă anunț că 
recunoaștem noul guvern. Facem apel la toți 
colegii să ne urmeze exemplul ca să evi-
tăm ciocniri, dezordini sau altercații, pentru 
menținerea ordinii publice. Facem apel la toți 
oamenii care astăzi sunt impuși să îndepli-
nească ordine nelegitime, treburi murdare - fiți 
alături de noi. Eu sunt veteran de război, nu 
mă tem, activez de mulți ani. Știu că sunteți 

mulți, că sunteți demni. Fiți demni de jură-
mântul depus”, a menționat Anatolie Maco-
vei, șeful Direcției Inspectoratului Național de 
Investigații.

„Vă îndemn la verticalitate, poziție, nu 
vă temeți. Recunoaștem guvernul nou for-
mat (...) Îndemn băieții de la „Fulger” să 
aibă curaj”, a spus locotenent-colonelul Iu-
rie Cașcu.

Despre aceasta a anunțat 
vicepreședintele Parlamentului, Ale-
xandru Slusari, președintele Comisi-
ei de anchetă pentru elucidarea tuturor 
circumstanțelor devalizării sistemului 
bancar din Republica Moldova și in-
vestigării fraudei bancare, creată re-
cent de socialiști și blocul ACUM.

„Am decis să ne adresăm către se-
cretariatul parlamentului cu rugămin-
tea să ne fie prezentate toate documen-
tele care au fost la predecesorii noștri, 
care au activat în comisia Răducan în 
februarie 2015, dar și comisia Reid-
man. După cîte știu eu, dacă în cazul 
comisiei lui Răducan s-au păstrat ca-
reva documente, atunci de la a doua a 
rămas doar decizia parlamentului de 
creare a comisiei în cauză. Acest lucru 
este foarte suspect”, a menționat Slu-
sari după prima ședință a comisiei care 
investighează frauda bancară.

De săptămîna viitoare, deputații 
vor audia persoanele care ar cunoaște 
ce s-a întîmplat în sistemul bancar la 
acea vreme.

„Am sarcina să întocmesc această 
listă de funcționari, atît foști, cît și ac-
tuali. După ce vom analiza toate docu-
mentele, vor primi primele informații 

interesante”, a spus Slusari.
Deputatul susține că membrii comi-

siei intenționează să se adreseze direct 
către compania Kroll, pentru a cere re-
zultatele anchetei Kroll 2, deoarece ei 
nu au reușit să obțină acest document 

nici de la Banca Națională a Moldovei, 
nici de la Procuratura Generală.

„Kroll a lucrat pe banii contribuabi-
lilor. Trebuie să-i cunoaștem pe „eroii” 
care au dus la devalorizarea sistemului 
bancar”, a declarat Alexandru Slusari.

Amintim că noua majoritate par-
lamentară a creat o comisie de an-
chetă pentru elucidarea tuturor 
circumstanțelor devalizării sistemu-
lui bancar din Republica Moldova și 
investigării fraudei bancare și cum a 
avut loc escrocheria la Banca de Eco-
nomii. Nouă deputați au fost delegați 
în această comisie: trei persoane de la 
PSRM, trei de la blocul ACUM și trei 
vor fi numite ulterior de la opoziție.

POLIȚIȘTII TREC DE PARTEA 
GUVERNULUI SANDU, LEGITIM 

Slusari: Din Parlament au dispărut 
documentele privind „furtul miliardului”

Un grup de 
polițiști au 
anunțat că susțin 
noul guvern și au 
îndemnat colegii 
să procedeze la 
fel.

Majoritatea documentelor, obținute de foștii deputați 
ai parlamentului din cele două comisii, care au 
investigat furtul miliardului din sistemul bancar, au 
dispărut din Parlament.

DEPUTAȚII 
SE VOR ADRESA DIRECT 
COMPANIEI „KROLL” 
ȘI VOR SOLICITA 
RAPORTUL KROLL-2
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În opinia ex-
președintelui Curții 
Constituționale, Vic-
tor Pușcaș, Comisia de 
la Veneția va ajunge la 
concluzia prin care va 
recunoaște că Parlamen-
tul și Guvernul condus de 
Maia Sandu, sînt legiti-
me.

El consideră că dacă 
din punct de vedere po-
litic, pentru Republica 

Moldova contează atitudinea altor guverne, a altor șefi de 
stat, din punct de vedere juridic, este importantă poziția 
Comisiei de la Veneția.

 „Sînt convins că, Comisia de la Veneția va ajunge la 
concluzia că parlamentul și guvernul condus de Maia San-
du, sînt legitime. Atragem atenția asupra faptului că ale-
gerile din 24 februarie s-au desfășurat absolut legal și cu 
respectarea normelor generale. Aceste alegeri au fost de-
clarate constituționale și în țară, și în străinătate”, a decla-
rat Victor Pușcaș.

În opinia sa, întrucît cîteva formațiuni au format majo-
ritatea, Curtea Constituțională trebuia să salute acest lucru.

E timpul să clarificăm asta.
Conform Constituției actele juridice care 

contravin prevederilor Constituției nu au pu-
tere juridică și nu produc efecte juridice. 

Temeiul îl constituie Articolul 7. Constitu-
ţia, Lege Supremă:

„Constituţia Republicii Moldova este Le-
gea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act 
juridic care contravine prevederilor Constitu-
ţiei nu are putere juridică.”

În temeiul celor expuse deciziile privind 
inadmisibilitatea examinării sesizării privind calcularea termenului dizolvării 
parlamentului, precum și hotărîrile de interpretare a Curții Constituționale din 
data de 7-9 iunie, precum și mai multe hotarîri anterioare emise în actuala 
componență a judecătorilor CC - nu produc efecte juridice și nu pot fi luate în 
considerare de către majoritatea parlamentară constituită și guvernul învestit.

Constatăm ca termenul calendaristic de 3 luni a fost interpretat eronat cu 
bună știință și rea intenție ca fiind 90 de zile. Această interpretare încalcă pre-
vederile art. 85 al. 1 a Constituției si legislația în vigoare privind modalitatea de 
calculare a termenelor și acordă respectivei decizii și tuturor hotarîrilor bazate 
pe această interpretare neconstituțională un caracter lipsit de putere juridică.

Astfel, toate instituțiile statului sunt obligate să respecte Legea Supremă, să 
constate că deciziile și hotărîrile Curtii Constituționale nu produc efecte juridi-
ce și să se subordoneze Guvernului condus de premierul Maia Sandu.

Comisia de la Veneția va recunoaște 
că parlamentul și noul guvern sunt legitime

De ce Curtea Constituțională nu are dreptate 
și în ce constă greșeala interpretării perioadei 
de trei luni și de 90 de zile

VICTOR PUȘCAȘ
Ex-președinte 

al Curții Constituționale

ȘTEFAN GLIGOR
Expert 

în politici publice

„Constatăm că regimul lui Plahotniuc nu dă 
dovadă de dorința de a ceda puterea Parlamentului 
legitim și Guvernului țării, care au obținut 
recunoașterea și susținerea din partea tuturor 
partenerilor externi ai Republicii Moldova, atît 
din Vest, cît și din Est. Regimul antipopular de la 
guvernare, lipsit de susținerea propriilor cetățeni, 
dar și a comunității internaționale, a ales calea 
instalării unei dictaturi totalitare”, se menționează 
în declarația parlamentului.

Deputații s-au adresat „către toți partenerii 
externi ai Republicii Moldova atît din Vest, cît și 
din Est cu îndemnul de a trimite mediatori în țara 
noastră, cu scopul de a asigura procesul pașnic de 
transmitere a puterii către conducerea legitimă a 
țării”.

Parlamentul a îndemnat „toți angajații 
instituțiilor statului și ai structurilor de forță 
să nu execute instrucțiunile ilegale și ordinele 
uzurpatorilor, să treacă de partea poporului și a 
guvernării legitime: Parlamentul, Președintele și 
Guvernul”.

La fel, deputații s-au adresat „către toți cetățenii 
țării să nu cedeze în fața provocărilor și să nu 
participe la acțiunile violente și ilegale organizate 
de Plahotniuc și de complicii acestuia”.

„Parlamentul ales la 24 februare 2019 
a declarat ilegal fostul Guvern Filip și cere 
Partidului Democrat să-și retragă reprezentanții 
din instituțiile statului”, se menționează în 

documentul citit de noul premier, Maia Sandu de 
la tribuna parlamentului.

 
„Acordăm timp lui Vladimir Plahotniuc și 

Partidului Democrat condus de el pînă mîine 
dimineață să înceteze agravarea situației din țară 
și să-și retragă mercenarii din instituțiile statului. 
În caz contrar, noi vom fi nevoiți să ne adresăm 
poporului cu îndemnul de a participa la acțiunile 
de protest în masă, inclusiv prin blocarea căilor 
de transport ale țării și nemijlocit a Aeroportului 
Internațional.

Contăm pe înțelepciunea reprezentanților 
guvernării care pleacă, că nu vor admite căderea 
țării în abisul confruntării civile.

PARLAMENTUL A ADOPTAT DECLARAȚIA

CU PRIVIRE LA UZURPAREA PUTERII



SOCIALIȘTII

5www.socialistii.md

PARLAMENTUL ȘI GUVERNUL

PARLAMENTUL A ADOPTAT DECLARAȚIA

CU PRIVIRE LA UZURPAREA PUTERII

Publicăm în continuare o parte din tex-
tul declarației:

- Franța, Germania, Marea Britanie, Po-
lonia și Suedia au urmărit cu o deosebită 
atenție ultimele evenimente din Republi-
ca Moldova. După alegerile parlamentare, 
majoritatea parlamentară formată pe cale 
democratică a adoptat cîteva decizii im-
portante, inclusiv crearea guvernului.

În actuala criză constituțională, noi 
susținem și percepem parlamentul Moldo-
vei în calitate de reprezentant al poporului 
Moldovei și cel mai potrivit loc pentru a 
discuta toate problemele politice, inclusiv 
cele contradictorii.

STATELE CHEIE AU DECLARAT  
LEGITIM PARLAMENTUL MOLDOVENESC ȘI TOATE DECIZIILE SALE, INCLUSIV ÎNVESTIREA GUVERNULUI

Statele Unite ale 
Americii
Federația Rusă
Marea Britanie
Franța
Germania
Polonia
Suedia 
Elveția
Lituania
Canada 

Finlanda
Irlanda
România 
Uniunea 
Europeană
Consiliul Europei
Adunarea 
Parlamentară 
a Consiliului 
Europei
Mesajele continuă să vină!

PLAHOTNIUC SE ȚINE CU DINȚII 
DE BANI SĂI ȘI DE INFLUENȚĂ

EI MINT
LA TELEVIZIUNILE LOR

PUBLIKA TV
PRIME
CANAL 3
CANAL 2

EI SCUIPĂ
PE LEGI 
ȘI CONSTITUȚIE
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ÎNTORLOCARE

CURCANII ȘI OLIGARHUL TICĂLOS: 
ÎNTORLOCAREA PARTIDULUI DEMOCRAT S-A ÎNCHEIAT CU O JERTFĂ SÎNGEROASĂ „PE ALTARUL DEMOCRAȚIEI”

ȚÎRDEA: PARTIDUL DEMOCRAT ACȚIONEAZĂ ÎN STILUL MAFIEI DIN SICILIA

La 9 iunie, în centrul Chișinăului,  a avut loc 
o adunare organizată de Partidul Democrat. 
Așa cum era de așteptat, aceasta a eșuat din 
mai multe motive, principala cauză fiind lipsa 
susținerii din partea poporului. 

În locul celor 50 de mii de persoane planifica-
te să vină sub îndrumarea clară a lui Costea Bot-
nari (barsetca), democrații abia de-au reușit să 
aducă la Chișinău circa 4 mii de persoane. TOȚI 
FUG! Nici motivarea financiară, nici intimidarea 
nu le ajută. Televiziunile holdingului – Prime, Pu-
blika TV și alte posturi ale holdingului lui Plahot-
niuc au încercat să prezinte cadre și de la alte 
mitinguri.

În mod tradițional, au fost foarte puțini 
simpatizanți ai Partidului Democrat, de aceea 
democrații au compensat insuficiența de oameni 
cu bugetari aduși din toată țara și cu „adepți 
de-ai lui Șor” aduși de la Orhei. Din acest motiv 
apariția conducerii PDM în Piața Marii Adunări 
Naționale a fost întîmpinată cu aplauze rare și 
abia deslușite. De fapt, fără a se sfii din cauza 
unei astfel de primiri, democrații au compensat 

lipsa ideilor noi cu lozinci răsunătoare și cuvîn-
tări agresive despre „patriotism”, „crearea unui 
avanpost în calea lumii ruse” și ode în cinstea 
liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Însă atunci cînd 
publicul extenuat 
din cauza soarelui 
nu mai credea că 
va auzi ceva nou, 
oligarhul a reușit 
totuși personal 
să-i uimească 
pe cei prezenți, 
propunîndu-le să mărșăluiască spre clădirea 
administrației președintelui, unde pe toți adepții 
PDM – liberi și mai puțin liberi – îi aștepta un 
show deosebit de mîrșav al ticăloșilor.

Conducerea Partidului Democrat a pregătit 
din timp cîțiva curcani vii care, conform planului 
PDM, trebuiau să devină un fel de „jertfă sacră” 
pe „altarul democrației”.

Păsărilor aduse le-au fost legate picioarele și 
aripile, iar după aceasta, conducerea Partidului 
Democrat, condusă personal de oligarh, a în-

ceput să concureze în aruncarea bietelor păsări 
peste gardul administrației prezidențiale. Și pen-
tru că nimeni nu a dorit să dezlege și să elibereze 
curcanii, sub strigătele și fluierăturile lui Plahot-

niuc, bietele creaturi 
au căzut pe dalele 
de granit, împrăștiind 
puf, și stropi de sînge 
în spațiul din jurul lor. 
Terminînd flashmob-
ul improvizat, oligar-
hul a uitat imediat de 

păsări și a revenit pe piața din centru, perzîndu-
și pe drum mai mulți simpatizanți.

Soarta bietelor păsări a fost decisă de 
angajații președinției, care le-au strîns de pe jos. 
Păsărilor care au avut de suferit din cauza ati-
tudinii josnice a democraților, le-a fost acordat 
ajutorul necesar: au fost dezlegate, hrănite, iar 
după aceasta, transportate la grădina zoologică 
din capitală. Potrivit afirmațiilor colaboratorilor 
menajeriei, curcanii își vor găsi adăpost în „cur-
tea sătească” deschisă recent.

În stilul mafiei siciliene. Un mesaj clar președintelui Dodon de 
la Plahotniuc: ai 5 membri ai familiei, inclusiv trei copii mici. Ei 
toți vor termina la fel ca acești curcani…

CONDUCEREA PARTIDULUI DEMOCRAT A 
PREGĂTIT PENTRU ÎNTORLOCARE CÎȚIVA 
CURCANI VII CARE, CONFORM PLANULUI PDM, 
TREBUIAU SĂ DEVINĂ „JERTFĂ SACRĂ” 
PE „ALTARUL DEMOCRAȚIEI”

TU EȘTI FUNCȚIONAR PUBLIC? 
CU SIGURANȚĂ, EȘTI UN OM 
CUMSECADE!

PLAHOTNIUC ARE O AVERE DE DOUĂ 
MILIARDE DE DOLARI, IAR TU AI DOAR 
RAȚIUNE ȘI UN SALARIU MIZER.

NU EXECUTA ORDINELE 
LUI PLAHOTNIUC!
NU TE ASOCIA CU EL!IM

PO
RT

AN
T!
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CE PROPUNEA PLAHOTNIUC MOSCOVEI

DMITRI KOZAK A RELATAT DESPRE
PROPUNERILE LUI PLAHOTNIUC MOSCOVEI

Criza din Moldova, 
unde în urma refuzului 
din partea liderului Par-
tidului Democrat, oligar-
hul Vlad Plahotniuc, de a 
renunța la controlul asu-
pra instituțiilor de stat în 
favoarea guvernului nou 
creat a apărut o dualitate 
a puterii, și s-a ajuns în 
atenția Rusiei, UE și SUA. 
Situația din țară este co-
mentată în ultimele zile 
în mod activ de oficiali 
de rang înalt, diplomați și 
politicieni din diferite țări, 
printre care și vicepremie-
rul Federației Ruse, Dmitri 
Kozak, reprezentantul spe-
cial al Președintelui Rusiei 
pentru cooperare econo-
mică și comercială cu Re-
publica Moldova. Corespondentul special al 
publicației Kommersant, Vladimir Soloviov, 
l-a îndemnat pe Kozak să clarifice poziția 
Moscovei față de Moldova și să comenteze 
acuzațiile lui Plahotniuc precum că Rusia ia 
propus să soluționeze conflictul transnistrean 
prin federalizarea republicii.

- În criza politică din Moldova, Mos-
cova susține guvernul pro-occidental al 
Maiei Sandu, al pro-rusului Igor Dodon 
și coaliția creată din socialiștii pro-ruși și 
pro-occidentalii ACUM. Și se pronunță 
împotriva liderului democraților, Vlad 
Plahotniuc. Clarificați această poziție? De 
ce o astfel de alegere?

- Formarea unei coaliții parlamentare, 
numirea unui guvern nu este alegerea Mos-
covei. Este o chestiune internă a Republicii 
Moldova. Aceasta este o alegere și o respon-
sabilitate față de alegătorii partidelor politice 
și a liderilor din Republica Moldova.

Potrivit rezultatelor alegerilor parlamen-
tare, republica s-a confruntat cu o criză poli-
tică profundă. Partidele politice care au intrat 
în parlament au poziții diametral opuse cu pri-
vire la politica internă și externă. Președintele 

țării ales de majoritatea cetățenilor și majo-
ritatea parlamentară precedentă, formată prin 
modalități stranii, precum și guvernul numit 
de ei, transmit Rusiei și lumii semnale contra-
dictorii, care în mare parte se exclud reciproc.

CUM A ÎNCURAJAT DMITRI KOZAK 
POLITICA MOLDOVENEASCĂ
În această situație, am decis să ne expri-

măm căile de soluționare a crizei. Ea a fost 
exprimată în mod public și rămâne neschim-
bată. Este evident că criza poate fi depășită 
prin alegeri repetate. Este, de asemenea, evi-
dent că astfel de alegeri ar trebui să aibă loc 
pe o bază legislativă diferită și cu un executiv 
ce se bucură de încrederea tuturor forțelor po-
litice.

Pentru a rezolva această problemă, este 
necesară o coaliție temporară, care ar corec-
tarea sistemul electoral și forma un guvern 
capabil să administreze țara și să organizeze 
desfășurarea unor alegeri corecte și transpa-
rente. Discuțiile privind obiectivele politice 
pe termen lung trebuie amînate pînă după 
alegeri. În situația de astăzi, acestea nu vor 
avea o expresie practică.

Această evaluare a fost prezentată celor 

trei partide politice din actualul parlament. 
Faptul că o astfel de metodă de a acționa a 
fost aleasă de Partidul Socialiștilor și de blo-
cul politic ACUM și susținută de Președintele 
ales de popor - nu este rezultatul presiunii 
exercitate de Moscova. Nu avem o astfel de 
oportunitate. Aceasta este o alegere pragmati-
că, iar astăzi, după acțiunile neconstituționale 
ale guvernului Filip, putem spune că este și 
o alegere curajoasă a acestor partide politice.

- Factorul rusesc, în actuala criză din 
Moldova, joacă un rol important. Plahot-
niuc îl acuză pe Dodon și pe întregul nou 
guvern de colaborare cu Moscova pentru 
a federaliza țara. În același timp s-a întâl-
nit și cu Dvs. Ce ați discutat cu el și cu alți 
politicieni moldoveni? De unde a pornit 
subiectul federalizării?

- Problema soluționării conflictului trans-
nistrean, în special federalizarea Republicii 
Moldova, nu a fost discutată cu niciun partid 
politic. Este evident că, în condițiile actuale, 
este dăunător și lipsit de sens. La 3 iunie, la 
finele întîlnirii cu reprezentanții Partidului 
Democrat, dl Plahotniuc, în prezența cole-
gilor săi, a transmis într-un plic propunerile 
privind condițiile pentru crearea unei coaliții 
cu Partidul Socialiștilor.

RUSIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ 
AU DECIS CINE ESTE PENTRU EI 
PUTEREA ÎN MOLDOVA
După ce am analizat conținutul plicului, 

am fost surprinși să vedem propunerile Par-
tidului Democrat, declarat antirusesc, privind 
schimbarea radicală a politicii externe a Re-
publicii Moldova cu o reorientare către Rusia 
și o soluționare a conflictului transnistrean 
bazat pe federalizarea Moldovei. După cum 
vedeți, aceasta este ideea Partidului Demo-
crat. Cu toate acestea, am recomandat insis-
tent Partidului Socialiștilor și Președintelui, 
să nu ia în considerare niciun fel de propuneri 
secrete din partea lui Vladimir Plahotniuc sau 
ale altor partide. O coaliție poate fi formată 
numai pe baza unor decizii publice ale par-
tidelor.

- În presa moldovenească controlată 
de Plahotniuc, au apărut înregistrări de 
la întâlnirea dintre Plahotniuc și Dodon. 
Acolo sunteți menționați și Dvs.: cum că 
ați insistat asupra federalizării. Aceste 
înregistrări au creat impresia că există, 
foarte probabil, o coaliție dintre socialiști 
și Partidul Democrat. A fost așa ceva?

-  Nu știu cît de autentică este această 
înregistrare. Dacă și există un adevăr în ea, 
atunci pentru noi și pentru Președintele Igor 
Dodon a fost o chestiune de principiu ca 
Partidul Democrat și Plahotniuc să-și decla-
re public poziția. Astfel ca alegătorii Parti-
dului Democrat, alți cetățeni moldoveni, să 
cunoască fața adevărată a „eroilor”.

Experiența anterioară de interacțiune, 
sau mai degrabă absența acesteia, cu așa-
numitul guvern democratic al Moldovei, nu 
ne-a dat niciun motiv să credem că o astfel 
de coaliție este posibilă. Iar evenimentele 
ulterioare confirmă acest lucru.

- Ați spus că pozițiile Rusiei, SUA și 
ale UE în ceea ce privește criza din Mol-
dova coincid. Acest lucru s-a spus îna-
inte ca Uniunea Europeană să emită o 
declarație, care de fapt recunoaște noul 
guvern din republică. Cine și cu cine a 
coordonat aceste poziții?

- Nu am coordonat această poziție cu 
nimeni. Procesul de formare a parlamen-
tului și guvernului este o chestiune internă 
a Republicii Moldova. Cu toate acestea, 
coincidența ulterioară a pozițiilor Rusiei, 
Uniunii Europene și Statelor Unite confirmă 
necesitatea urgentă de îmbunătățire radicală 
a situației politice din Republica Moldova.

- În Rusia împotriva domnului Pla-
hotniuc sunt deschise dosare penale. De 
ce nu este dat în căutare internațională?

- În decembrie 2017, Federația Rusă s-a 
adresat la Interpol cu o cerere de a-l da pe 
Plahotniuc în căutare internațională. Am 
fost refuzați, sub pretext că Plahotniuc este 
liderul partidului politic de guvernământ 
din Moldova.

PREȘEDINTELE IGOR DODON DESPRE CĂILE DE IEȘIRE DIN CRIZĂ
Pe parcursul a trei luni 

de la aprobarea mandatelor 
deputaților din Parlament, 
ales la 24 februarie 2019, 
Președintele Republicii Mol-
dova, Igor Dodon, a depus 
eforturi ca să aducă toate par-
tidele principale din Parlament 
la masa de negocieri pentru a 
obține un compromis în forma-
rea coaliției de guvernămînt. 
Președintele a încercat până în 
ultimul moment să evite dizol-
varea Parlamentului și numirea 
alegerilor parlamentare antici-
pate.

În cele din urmă, cele două 
forțe principale de opoziție - 

Partidul Socialiștilor și blocul 
ACUM - au reușit să depășească 
diferențele ideologice și să 
creeze o coaliție antioligarhi-
că. Președintele Igor Dodon 
a recunoscut noua coaliție și 
a susținut alegerea conduce-
rii Parlamentului în frunte cu 
președintele Parlamentului, 
Zinaida Greceanîi, și numirea 
unui cabinet de miniștri condus 
de Maia Sandu.

Abia acum înțelegem riscul 
la care a fost supus Igor Dodon. 
Partidul Democrat, condus de 
Vlad Plahotniuc (anunțat 
pe teritoriul Rusiei 
în căutare federală), 
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Alexandru AGHENIE

1. Mihail Poalelungi, 
președinte CC

Anterior, a fost președinte al 
Curții Supreme de Justiție, iar 
magistrat al CC a devenit la 6 
martie 2018, fiind unicul candi-
dat la funcția de președinte al 
Curții. De multe ori a luat decizii 
în favoarea exclusivă a Partidului 
Democrat.

2. Aurel Băieșu
În perioada 2009-2010, a fost 

deputat PDM, iar mai tîrziu – 
consilier al lui Lupu, care condu-
cea PDM. O perioadă de timp a 
lucrat în calitate de ambasador 

în Italia. Fidelitatea sa pentru 
PDM și Plahotniuc este de 100%.

3. Raisa Apolschi
Direct din parlament, unde a 

fost bineînțeles, deputat PDM 
(2010-2018) a ajuns la funcția 
din CC. Este una dintre persoa-
nele cele mai apropiate lui Pla-
hotniuc – este nașa lui de cunu-
nie.

4. Artur Reșetnicov
Acest personaj este foar-

te bine cunoscut prin faptul 
că a fost deputat comunist, iar 
apoi, cu încă alți 13 foști mem-
bri ai PCRM, s-a mutat în tabă-

ra democraților, ștergîndu-i na-
sul lui Voronin. Cu alte cuvinte, 
și Reșetnicov a ajuns în actuala 
funcție direct din PDM și fidelita-
tea sa față de acest partid și față 
de Plahotniuc este de 100%.

5. Corneliu Gurin
Gurin nu a fost niciodată ju-

decător. Anterior, el a fost procu-
ror. În perioada cînd a exercitat 
funcția de Procuror General al 
RM, din bănci a fost furat faimo-
sul miliard. Bineînțeles, Gurin nu 
a demonstrat niciun fel de activi-
tate în acest sens. De multe ori, 
el a fost bănuit de abuz în servi-

ciu în interesele PDM și ale lui 
Plahotniuc.

6. Veaceslav Zaporojan
El a fost numit judecător la CC 

în luna iulie 2016. Anterior, Zapo-
rojan a activat în diferite proiec-
te de „promovare a democrației 
și drepturilor omului în RM”. De 
asemenea a fost membru al co-
misiei care „a încercat să eluci-
deze” evenimentele din 7 aprilie 
2009 – și așa cum ați intuit, ab-
solut fără niciun rezultat. Fideli-
tatea PDM este, la fel, de 100%.

6 din 6 magistrați 
ai Curții Constituționale 

SÎNT FIDELI 
LUI PLAHOTNIUC

Curtea Con(Pro)stituțională. 
Cine sînt ei de fapt?

conștientizînd că pierde puterea, a pus 
în mișcare Curtea Constituțională, 
care li se subordonează, și aceasta a 

anunțat „ilegală” noua majoritate parla-
mentară. Ei încearcă prin toate metodele 
să blocheze activitatea noilor autorități, 
mințind cu nerușinare la canalele TV de 
buzunar, folosind militanți pe stradă, cu 
amenințări și mituiri.

Principala țintă pentru atacurile lui Pla-
hotniuc și lingăii săi a devenit Președintele 
Igor Dodon și familia sa. Anume Dodon 
îl încurcă cel mai mult pe Plahotniuc să 

uzurpeze puterea și să instaureze o dictatu-
ră banditească. După cum afirma Igor Do-
don la un canal TV, există trei modalități 
de a face acest lucru: demisia voluntară, 
presiunea asupra familiei și eliminarea 
personală. Potrivit Președintelui, el nu va 
capitula și va merge pînă la capăt. Aceeași 
poziție o au și liderii tuturor partidelor din 
majoritatea parlamentară - Zinaida Gre-
ceanîi, Maia Sandu și Andrei Năstase.

SOLUȚIA
Astăzi există trei modalități de rezol-

vare a situației:
1. Transferul pașnic al puterii către 

organele legale;
2. Creșterea presiunii interne și ex-

terne asupra regimului Plahotniuc și, în 
final,

3. Presiunea străzii, care poate duce 
la destabilizarea situației și consecințe 
imprevizibile.

După cum a declarat în repetate rînduri 
Igor Dodon, dacă există cel puțin o șansă 
de a evita destabilizarea în țară, ea trebu-
ie utilizată.

Cînd vorbim despre Curtea Constituțională, trebuie să înțelegem 
că toți acești șase oameni sînt doar niște slugi ale lui Plahotniuc


