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Zinaida Greceanîi a ținut un 
discurs de la tribuna Dumei 
de Stat a Federației Ruse
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Socialiștii 
au votat pentru 
revenirea Rusiei în APCE

O noutate importantă 
pentru producătorii 
moldoveni!

MOLDOVA ARE O ȘANSĂ ISTORICĂ
În Moldova, și-a început activitatea 

un guvern aprobat de majoritatea 
parlamentară – de către Partidul 

Socialiștilor și blocul ACUM, 
alcătuit din cîteva partide și mișcări 

pro-europene. 

ZINAIDA GRECEANÎI A AVUT ÎNTREVEDERI 
CU PRIM-MINISTRUL RUSIEI ȘI CU 
PREȘEDINTELE DUMEI DE STAT
În cursul întrevederilor, părțile au confirmat 
interesul pentru restabilirea relațiilor plenare 
dintre Moldova și Rusia și intensificarea 
dialogului în interesul ambelor țări.
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În premieră, în istoria modernă a 
Republicii Moldova, Președintele 
Parlamentului Republicii Moldova a 
vorbit de la tribuna Dumei de Stat a 
Federației Ruse.

Vlad Batrîncea: „Moldova a votat 
pentru o nouă Europă, o Europă 
unită, de la Lisabona la Vladivostok”.

Guvernul Federației Ruse 
a luat decizia de a prelungi 
pentru producătorii din 
Moldova regimul preferențial 
de export.

PARTID AL POPORULUI
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În timpul fostei guvernări, Cur-
tea Constituțională v-a suspendat 
din funcție de cîteva ori, atunci 
cînd Dvs. refuzați să semnați deci-
ziile adoptate de guvernul contro-
lat de Plahotniuc. Poate apărea o 
situație asemănătoare cu noul cabi-
net de miniștri?

Igor Dodon: Această practi-
că s-a terminat. Cred că în timpul 
cel mai apropiat, va apărea o nouă 
componență a Curții Constituționale 
a Moldovei și vor fi anulate toate de-
ciziile care au fost pînă acum și care 
au dat naștere unei astfel de practici.

În Moldova, această Curte a de-
venit un instrument al partidului de 

la guvernare. Au fost multe cazuri 
în care Curtea lua decizii pe care ni-
meni nu le susținea, toți înțelegeau că 
aceste hotărîri sînt luate în interesele 
Partidului Democrat aflat la guverna-
re. Pentru cîteva minute, atribuțiile 
Președintelui erau transmise speake-
rului parlamentului, în cazul în care 
eu nu semnam vreo lege. Dar nu exis-
tă nicăieri o aemenea practică. Ba 
mai mult, acest fapt a fost confirmat 
și de Comisia de la Veneția, prin-
tr-o concluzie recentă a sa. Curtea 
Constituțională și-a anulat deja toate 
deciziile, toți magistrații au demi-

sionat, iar reprezentanții 
parlamentului, guvernului 
și ai justiției vor numi, în 
curînd, noua componență 
a Curții.

Se spune că imediat 
după înlăturarea Par-
tidului Democrat de la 
guvernare, în Aeroportul Chișinău, 
s-a format o coloană din avioane 
negre, pentru a-i duce de aici pe cei 
care s-au aflat la putere... 

Igor Dodon: Practic, toți își dau 
seama că după schimbarea situației 
din țară, cei corupți vor trebui să răs-
pundă pentru tot ceea ce au făcut ei 

în ultimii ani. Pentru uzurparea 
puterii și pentru numeroasele 
încălcări, inclusiv pentru furtul 
miliardelor din sistemul bancar 
al Moldovei. Iată de ce ei au 
avut grijă să zboare. Noua co-
misie parlamentară, care a fost 
creată pentru a face investigații 
investigații, va crea probleme 
serioase pentru ei și aceștia vor 
fi nevoiți să răspundă în fața le-

gii. De aceea conducerea Partidului 
Democrat, oamenii din anturajul lui 
Plahotniuc au zburat imediat. Însă 
ei au foarte puține șanse de a scăpa 
de justiție. După mai mulți ani, pen-
tru prima dată, nici Occidentul, nici 
Rusia nu au avut contradicții în ce 
privește situația din Moldova. De 
mult nu a mai fost așa ceva, în speci-
al în această regiune, ca și Federația 
Rusă, și SUA, și Uniunea Europea-
nă să devină parteneri și să susțină 
guvernul legitim. Faptul că princi-
palii noștri parteneri geopolitici au 
găsit limbaj comun oferă mai puține 

șanse fostei guvernări de a scăpa de 
pedeapsă. Ei, și unde vor pleca ei? 
Unde se vor ascunde? De aceea sînt 
sigur că imediat ce va fi lansat proce-
sul de investigație, persoanele care au 
fugit din Moldova vor fi anunțate în 
căutare internațională și toți cei care 
au încălcat legea vor apărea în fața 
justiției.

Ar putea să se întoarcă fos-
tul lider al Partidului Democrat 
Vladimir Plahotniuc și ce îl 
așteaptă, dacă el, totuși, va 
reveni în Moldova?

Igor Dodon: El a fugit din 
țară. Desigur, acesta a fost un  
șoc pentru adepții săi, pentru 
că, de obicei, conducerea tre-
buie să fie împreună cu echipa 
sa, mai ales de cei care l-au 
susținut pe parcursul ultimilor 
ani. Dacă el va decide să revi-
nă, aici va fi „așteptat”.

Partidul Democrat s-a împăcat 
cu noul său statut de opoziție?

Igor Dodon: Desigur, democrații 
din partidul lui Plahotniuc nu se vor 
liniști așa, pur și simplu, însă ei s-au 
obișnuit cu ideea că sînt opoziție par-
lamentară, și chiar au început să lu-
creze în această calitate. Dar eu sînt 
convins că ei încă „vor pune bețe în 
roate” noii guvernări, pentru că ei 

mai au pîrghii de influență 
în multe structuri, inclu-
siv în cele de forță, la 
aceeași procuratură și în 
alte instituții. Și trebuie 
să rezvolvăm toate aceste 
probleme, pentru a nu fi 
provocări și boicotări din 
partea fostei guvernări.

Și totuși, dvs. știți ce i-a spus 
Ambasadorul SUA liderului Par-
tidului Democrat Vladimir Plahot-
niuc. Că doar imediat după între-
vederea lor, acela a părăsit țara, 
iar Partidul Democrat a renunțat 
benevol la putere?

Igor Dodon: Presupun că Plahot-
niuc a sperat pînă în ultimul moment 
că America îl va susține. Însă de  data 

aceasta, cei de la Washington nu 
l-au crezut și au înțeles că noi, noua 
coaliție, sîntem gata să promovăm – 
corect și deschis – o politică externă 
echilibrată, că nimeni nu încearcă să 
devină aici parte a Rusiei sau a altcui-
va. Și acest compromis intern este 
garanția succesului Moldo-
vei. Pentru că atunci cînd 
societatea este dezbinată, 
ea explodează.

MOLDOVA ARE O ȘANSĂ ISTORICĂ
PREȘEDINTELE IGOR DODON  DESPRE DIRECȚIA 
ÎN CARE NOUA COALIȚIE VA DUCE ȚARA

În Moldova, și-a început activitatea un guvern aprobat de ma-
joritatea parlamentară – de către Partidul Socialiștilor și blo-
cul ACUM, alcătuit din cîteva partide și mișcări pro-europe-
ne. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care era numit „eminența 
cenușie” a Moldovei, a părăsit țara și nu se știe unde se află. 
Despre  schimbările care urmează să aibă loc în țară sub con-
ducerea noii guvernări „Rossiskaia Gazeta” discută cu Igor 
Dodon, Președintele Moldovei.

NOUL GUVERN AL MOLDOVEI 
ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

CARE SÎNT PROBLEMELE PE CARE URMEAZĂ SĂ 
LE REZOLVE NOUA GUVERNARE A MOLDOVEI

NU TREBUIE PUSĂ ALEGEREA „SAU-SAU”  
ÎN FAȚA  UNOR ȚĂRI CA MOLDOVA. 
DOAR O POLITICĂ EXTERNĂ 
ECHILIBRATĂ
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Țări ca Moldova nu trebuie 
puse în fața alegerii „sau-sau”. 
Doar o politică externă echili-

brată

Care credeți că sînt sarcinile 
primordiale ale noului guvern?

Igor Dodon: Prima sarcină este de 
a asigura stabilitatea socială și cea 
economică. De asemenea, trebuie să 
ne descurcăm cu blocul instituțiilor 
de forță, ca acolo să nu fie oameni ai 
fostei guvernări care ar boicota de-
ciziile noilor autorități. Este obliga-
torie reluarea relațiilor de cooperare 
bilaterală cu partenerii noștri, în pri-
mul rînd, cu Rusia. Și acest proces a 
fost deja lansat – începînd cu vizitele 
delegației parlamentare în Duma de 
Stat a Federației Ruse și continuînd 
cu actualizarea activității Comisi-
ei Interguvernamentale, care a fost 
înghețată timp de mai mulți ani.

Trebuie să obținem din partea 
Uniunii Europene revenirea la pro-
gramele cu care noi am lucrat și care 
au fost stopate încă la mijlocul anu-
lui 2018. Da, noi avem comerț liber 
și regim fără vize cu Europa, dar 
trebuie să prietenim cu toți. Eu nu 
accept categoric politica din ultimii 
doi ani, cînd Chișinăul 
prietenea cu Occidentul 
împotriva Rusiei. Mos-
cova este partenerul nos-
tru strategic și trebuie 
să revenim la un dialog 
normal, echilibrat. Toți 
acești pași trebuie să asigure un vii-
tor normal pentru țara noastră. Ceea 
ce s-a întîmplat în Moldova începînd 
cu ziua alegerilor parlamentare a 
fost, bineînțeles, criză. Însă acum se 
poate afirma că, începînd cu 8 iunie, 
noi am depășit această etapă dificilă. 
Parlamentul adoptă legi în colaborare 
cu Președintele și guvernul, așa că se 
poate afirma că noi am depășit criza 
politică.

Ați reușit cu susținerea Rusiei, 
SUA și a Uniunii Europene?

Igor Dodon: Da, acesta este un 
caz fără precedent. Cu doar cîteva 
zile înainte de crearea noii alianțe, 
la 3-4 iunie, Chișinăul a fost vizitat 
de reprezentanții a trei state-parte-
nere principale ale țării noastre. Din 
partea Rusiei a venit Dmitrii Kozak, 
din partea Uniunii Europene – co-
misarul Hahn, iar din partea SUA – 
reprezentanți ai Departamentului de 
Stat. Nimeni nu s-a așteptat că în in-
teriorul țării noastre, două forțe poli-
tice principale, care văd viitorul Mol-
dovei în mod diferit, vor găsi limbaj 
comun, pentru că socialiștii militează 
pentru apropierea de Rusia și o po-
litică externă mult mai echilibrată, 
iar cei de dreapta – pentru legături 
mai strînse cu UE. Dar noi am reușit. 
Susținerea acordată Moldovei atît din 
Vest, cît și din Est este un exemplu 

elocvent cum pot fi conjugate efor-
turile pentru soluționarea probleme-
lor dificile. Și noi am făcut tot posi-
bilul pentru ca guvernul de coaliție 
să funcționeze. Nimeni nu renunță 
la programul său și la alegătorii săi, 
însă noi trebuie să  rezolvăm proble-
ma numărul unu: să oferim Moldo-
vei o nouă șansă. Cred că susținerea 
din Est și cea din Vest va influența în 
mod esențial și asupra calității vieții 
în țară, dar și la schimbarea în bine a 
relațiilor noastre cu Moscova. Guver-
nul a aprobat deja noua componență 
a Comisiei Interguvernamentale 
moldo-ruse. Delegația parlamentu-
lui moldovean, din care face parte 
Zinaida Greceanîi, speakerul parla-
mentului și președintele Partidului 
Socialiștilor, dar și reprezentanți ai 
blocului ACUM, au avut o întreve-
dere cu premierul Federației Ruse, 
Dmitrii Medvedev, precum și cu lide-
rii ambelor camere ale Parlamentului 
Rusiei. Sînt convins că aceste între-
vederi au constituit o nouă etapă în 
relațiile dintre țările noastre.

Dvs. ați discutat cu partenerii 
de alianță despre poziția Moldovei 
la întrevederea cu șeful guvernului 

rus, care urmează să aibă loc?
Igor Dodon: Desigur. Eu am dis-

cutat cu premierul Moldovei, dna 
Maia Sandu, despre negocierile care 
au avut loc. Poziția noastră este: 
să prelungim acordul cu privire la 
comerțul fără taxe cu Rusia pentru 
cinci categorii de mărfuri, acest docu-
ment expirînd la întîi iulie, precum și 
să reluăm activitatea comisiei inter-
guvernamentale, ca să discutăm toate 
chestiunile importante în cadrul aces-
teia, inclusiv cooperarea ce ține de 
asigurarea cu gaze. Acordul cu privi-
re la comerțul fără taxe a fost alcătuit 
de către partea rusă, lista producăto-
rilor agricoli care vor avea acces pe 
teritoriul Federației Ruse va fi extinsă 
semificativ, activitatea comisiei inter-
guvernamentale va fi actualizată, la 
fel, vor avea loc negocieri în privința 
tarifelor la gaze. Noi am atins practic 
toate scopurile inițiale privind relua-
rea cooperării depline.

Și totuși, cum ați reușit, în ulti-
mul moment, să formați o alianță 
cu blocul pro-occidental ACUM?

Igor Dodon: Societatea moldo-
venească este divizată în două părți. 
Jumătate își dorește să fie mai aproa-
pe de Rusia, cealaltă jumătate – mai 
aproape de Uniunea Europeană. Și 
așa a fost întotdeauna. A fost întot-
deauna o luptă între aceste două gru-
puri, care nu puteau găsi limbaj co-
mun. Și unii băieți șmecheri au jucat 
pe contradicțiile dintre aceste două 
forțe. Acești politicieni, probabil, nu 
au obținut o susținere atît de impor-
tantă din partea populației, însă dato-
rită contradicțiilor, au reușit să poarte 
negocieri ba cu o parte, ba cu alta, 
iar în final, să-i mintă și pe unii, și pe 
alții. Acum însă conducerea ambelor 
părți are suficientă înțelepciune pen-

tru a găsi limbaj comun. Care a fost 
factorul ce a unit aceste două forțe? 
Dușmanul comun – Plahotniuc. El 
a unit nu numai două forțe politice 

diferite din Moldova – socialiștii și 
ACUM, dar și Vestul și Estul. Însă 
acum apare întrebarea: ce se va înt-
împla mai departe dacă va dispărea 
dușmanul comun și dacă ne va ajunge 
înțelepciune pentru a menține coope-
rarea? Eu voi insista ca ea să conti-
nue. Dacă noi vom reuși să obținem 
acest lucru, va fi, probabil, un caz 
unic în spațiul post-sovietic.

Care sînt sarcinile principale ale 
socialiștior și ale forțelor pro-occi-

dentale din Moldova?
Igor Dodon: În primul 

rînd, este vorba despre 
agenda socială și cea eco-
nomică. Noi susținem relua-
rea relațiilor de amploare cu 
Uniunea Europeană, ACUM 

militează pentru extinderea relațiilor 
cu Rusia. Deci, noi contactăm nu 
doar în privința politicii interne, dar 
și  a celei externe. Da, ACUM are 
păreri mult mai radicale în raport cu 
NATO, unirea cu România, însă noi 
am convenit că deocamdată, vom 
amîna discuțiile despre aceste idei, 
pentru că dacă acum le vom propune 
spre discuții majorității parlamentare, 
aceasta va exploda.

Însă mai devreme sau mai tîr-
ziu, oricum va trebui să reveniți la 
aceste chesiuni

Igor Dodon: Cred că la acestea, 

putem și trebuie să revenim în cadrul 
campaniilor electorale. Pînă la urmă-
toarele alegeri, ele nu trebuie aborda-
te în mod categoric.

Nu există pericolul ca Partidul 
Democrat, care a plecat în opoziție, 
să vrea să-și ia revanșa?

Igor Dodon: Cred că democrații 
într-adevăr vor încerca să folosească 
diferite scenarii, cu scopul de a dez-
bina coaliția dintre PSRM și ACUM. 
Însă noi ne-am înțeles, din principiu, 
atît cu liderii partidelor de dreapta, 
cît și cu socialiștii, că vom putea să 
găsim soluții pentru orice situație. 
Și eu voi face totul pentru ca această 
coaliție să se mențină cît mai mult po-

sibil. Trebuie să facem ordine în țară, 
iar pentru aceasta va fi nevoie de cel 
puțin șase luni, dar poate și un an. Iar 
ulterior, dacă vor apărea contradicții 
ideologice serioase, urmează să con-
venim asupra dizolvării parlamentu-
lui și să mergem la alegeri parlamen-
tare anticipate.

Cum va construi Moldova un di-
alog cu Transnistria?

Igor Dodon: Este o situație difici-
lă. În primul rînd, în funcția de vice-
premier, care se ocupă de problemele 
transnistrene, a fost numit fostul meu 
consilier, domnul Vasile Șova, care 
de mai bine de un sfert de secol se 
ocupă de problemele ce țin de RMN 
și cunoaște foarte bine acest subiect. 
El are cîteva sarcini. Prima – să nu 
admită destabilizarea. Pot fi minți 
fierbinți care vor dori să declanșeze 
„o mică provocare” ce ar putea să 
ne ducă departe. Al doilea moment 
important – asigurarea implementă-
rii înțelegerilor obținute în formatul 
„5+2” (Moldova și Transnistria – 
părțile conflictului, Rusia și Ucraina 
– garanți, OSCE – intermediar, iar 
SUA și UE – observatori. – „RG”). 
Țin să menționez că în ultimii 1,5-2 
ani, s-au făcut pași foarte importanți. 
Noi am convenit asupra cîtorva ches-
tiuni, inclusiv: predarea în limba 
moldovenească în școlile noastre, nu-
merele de înmatriculare neutre pen-
tru transportul auto din Transnistria, 
comunicațiile și numerele de telefon 
etc.; în total – cinci-șase decizii prin-
cipiale importante. Și cea de-a treia: 
toate schemele de corupție care au 
fost și continuă să funcționeze – în 
domeniul energiei electrice, contra-
bandei – trebuie să fie lichidate. To-
tul trebuie să fie corect, transparent 
pentru cetățenii care locuiesc pe am-
bele maluri ale Nistrului. Acestea sînt 
sarcinile primordiale. Integrarea în 
continuare nu este o chestiune sim-
plă, trebuie să fie o poziție comună 
la Chișinău, sînt necesare discuții cu 
Transnistria.

Care sînt perspectivele relațiilor 
cu România?

Igor Dodon: Probleme cu România 
nu sînt deloc, această țară este primul 
partener comercial al Moldovei. Noi 
avem foarte multe programe sociale 
și economice comune. Desigur, noi 
nu putem admite discuții despre li-
chidarea Republicii Moldova, unirea 
ei cu vreun stat. Însă o asemena în-
trebare nici nu este abordată în cadrul 
actualului parlament și guvern. La 
fel, nu demult, noi am avut o discuție 
amplă și productivă cu președintele 
României.

Nu intenționați să transformați 
Moldova într-un stat intermediar, 
platformă pentru negocieri privind 
diferite probleme globale, odată ce 
Rusia, SUA și Uniunea Europeană 
au reușit atît de bine să reglemen-
teze criza actuală?

Igor Dodon: Este o idee foarte 
bună, însă mai întîi trebuie să stabi-
lizăm situația, să susținem cu bine 
încercarea stabilității în decurs de 
o jumătate de an – un an, iar după 
aceasta, desigur, Moldova ar putea 
deveni o asemenea platformă.

„DEMOCRAȚII” MOLDOVENI 
AU PĂRĂSIT IMEDIAT ȚARA

DODON: NOI NU VOM 
PRIETENI ÎMPOTRIVA RUSIEI

ÎN CÎTEVA MINUTE, CC 
A MOLDOVEI ȘI-A ANULAT 
DECIZIILE SCANDALOASE 

MOLDOVA TREBUIE SĂ FIE DESCHISĂ 
PENTRU TOȚI – ATÎT PENTRU VEST, 
CÎT ȘI PENTRU EST
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Publicăm textul integral
 al discursului

Încă nu demult, relațiile 
dintre țările noastre treceau 
printr-o perioadă dificilă.

Relațiile bilaterale dintre 
Republica Moldova și partene-
rii săi externi, atît din Vest, cît 
și din Est au ajuns la un nivel 
critic din cauza acțiunilor ne-
chibzuite și a incompetenței 
în procesul de edificare a 
relațiilor.

Dar astăzi, fiind în fața 
dumneavoastră, împreună cu 
colegii mei, sunt convinsă că 
eșecul fără motiv în coopera-
rea dintre țările noastre a fost 
depășit.

Criza politică din Moldo-
va a fost devansată și datorită 
susținerii partenerilor străini ai 
țării noastre – Federația Rusă, 
Uniunea Europeană, State-
le Unite ale Americii, care au 
acționat cu succes în calitate de 
mediatori între diferitele forțe 
politice din Moldova.

Unicitatea situației constă 
în faptul că forțele geopolitice 
mari au găsit un consens și po-
sibilitatea unei cooperări depli-
ne în Moldova.

Iar astăzi, doresc să 
mulțumesc tuturor celor 
care au jucat un rol aparte în 
soluționarea acestei situații di-
ficile și pentru restabilirea gu-
vernării legitime în Republica 
Moldova.

Astăzi, împreună cu 
mine, în această sală sunt și 
deputați ai blocului parlamen-
tar “ACUM”. Toți cunosc că 
Partidul Socialiștilor și blocul 
ACUM au programe diferite 
și opinii diferite asupra a nu-
meroase aspecte ale politicii 
interne și externe a Republicii 
Moldova.

Cu toate acestea, am ma-
nifestat înțelepciune politi-
că și am găsit oportunitatea 
de a netezi colțurile ascuțite 
și de a ajunge la un consens 
pentru interesul majorității 
concetățenilor noștri, precum 
și pentru a salva țara de regi-
mul criminal care a uzurpat 
toată puterea.

Această situație unică poa-
te fi un exemplu elocvent de 

a ajunge la un compromis în-
tre diferitele forțe, atît la ni-
vel regional, cît și la nivel 
internațional, cu susținerea și 
participarea principalilor actori 
geopolitici și, desigur, nu în ul-
timul rînd cu dorință reciprocă.

Astăzi, obiectivul principal 
care stă în fața noii guvernări 
din Moldova, este de a concen-
tra forțele întru îmbunătățirea 
bunăstării fiecărui cetățean al 
țării, de la student la pensionar, 
de la familii de tineri specialiști 
la familii numeroase.

Sper și cred că actuala ma-
joritate parlamentară și Guver-
nul, care, potrivit sondajelor, 
sunt susținute de mai mult de 
80% dintre cetățenii noștri, 
se vor păstra și își vor conti-
nua activitatea întru beneficiul 
Moldovei. Pur și simplu nu 
avem dreptul să părăsim aceas-
tă cale, deoarece avem angaja-
mentul de a demonstra tuturor 
că noua guvernare lucrează 
pentru cetățenii săi și nu în in-
teres personal.

De asemenea, sper că în vi-
itorul apropiat vom vizita Par-
lamentul European în aceeași 
compoziție, unde vom putea 
discuta despre precedentul 
unic al acordului și cooperării 
pe care le-am obținut. Și să de-
monstrăm încă odată tuturor, 
că doar prin dialog, consens și 
renunțarea la ambițiile proprii 
este posibil de ajuns la stabili-
tate și pace în orice direcție.

Pentru prima dată după 
mulți ani, Moldova are oportu-
nitatea să promoveze o politică 
externă cu adevărat echilibrată, 
bazată pe respect, valori comu-
ne și, bineînțeles, o cooperare 
reciproc avantajoasă atît cu 
Vestul, cît și cu Estul.

Avem o șansă unică de a 
restabili în totalitate relațiile 
moldo-ruse, precum și relațiile 
cu ceilalți parteneri ai noștri, 
care au suferit din cauza 
iresponsabilității unor politici-
eni.

Datorită eforturilor 
președinților țărilor noastre – 
Igor Dodon și Vladimir Putin, 
au fost soluționate o serie de 
probleme în domenii precum: 
întoarcerea producătorilor 
moldoveni pe piața rusă și am-
nistia pentru migranții moldo-
veni care muncesc în Rusia.

Cu toate acestea, există o 
serie de probleme care necesită 
să fie soluționate.

Este vorba despre aprofun-

dare cooperării în domeniul 
energetic. Despre invitația 
adresată cercurilor de afaceri 
ruse de a investi în economia 
Republicii Moldova. Despre 
progresul pe calea soluționării 
problemei transnistrene în in-
teresul locuitorilor ambelor 
maluri ale Nistrului, cu aju-
torul tuturor participanților la 
procesul de negociere.

Este vorba despre aprofun-
darea cooperării dintre țările 
noastre în domeniul cultural, 
educațional, umanitar și de altă 
natură.

Despre protecția socială a 
sute de mii de cetățeni moldo-
veni care locuiesc și muncesc 
pe teritoriul Federației Ruse.

Odată cu sfîrșitul crizei po-
litice, în 
Republica 
Moldo-
va a fost 
depășită 
confrunta-
rea dintre 
cele mai 
importan-
te instituții 
de stat. Am 
deschis o 
nouă pagi-
nă de coo-
perare între 
autorități. 
Și vreau 
să vă asi-

gur că conducerea Parlamen-
tului va susține orice inițiativă 
de stabilire și dezvoltare a 
relațiilor cu orice stat din lume.

Stimați prieteni! În ultimii 
ani, prea multe lucruri au fost 
trecute cu vederea. Cu toate 
acestea, forțele noastre comu-
ne au capacitatea de a aduce 
relațiile bilaterale dintre țările 
noastre la un nivel decent. 
Vom restabili un parteneriat 
deplin între Moldova și Rusia, 
și ceilalți parteneri și îl vom 
completa cu conținut concret.

Și, în concluzie, vreau 
să apelez la toate forțele 
internaționale cu speranța că 
Moldova va deveni acel exem-
plu elocvent atunci cînd inte-
resele oamenilor sunt mai pre-
sus decît interesele guvernării, 
atunci cînd politicienii caută 
oportunități și nu fac unele pre-
supuneri, atunci cînd cei care 
au opinii diferite sunt pregătiți 
să ajungă la compromisuri.

Moldova este o țară fru-
moasă, cu un popor frumos și 
binevoitor, întîmpinăm toată 
lumea și îi invităm pe toți să 
ne viziteze, nu vrem și nu vom 
fi ostili, vrem să fim liberi și 
independenți. Și niciodată nu 
uităm faptele bune ale prieteni-
lor noștri!

Vă invităm în Republica 
Moldova!

COLABORAREA DINTRE PSRM ȘI ACUM ESTE O SITUAȚIE
UNICĂ - UN EXEMPLU ELOCVENT CUM
SE POATE AJUNGE LA UN COMPROMIS ÎNTRE DIFERITE
FORȚE, ATÎT LA NIVEL REGIONAL, CÎT ȘI LA NIVEL
INTERNAȚIONAL, CU SUSȚINEREA ȘI PARTICIPAREA
PRINCIPALILOR ACTORI GEOPOLITICI ȘI NU ÎN
ULTIMUL RÎND, AVÎND DORINȚA RECIPROCĂ.

ZINAIDA GRECEANÎI A ȚINUT UN DISCURS 
DE LA TRIBUNA DUMEI DE STAT A FEDERAȚIEI RUSE

ÎN PREMIERĂ, ÎN ISTORIA MODERNĂ A REPUBLICII 
MOLDOVA, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

REPUBLICII MOLDOVA A VORBIT DE LA TRIBUNA 
DUMEI DE STAT A FEDERAȚIEI RUSE.
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Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, a avut o întrevedere cu președintele 
Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse, Veaceslav Volodin. 

Întrevederea a avut loc în cadrul vizitei de lucru la Moscova 
a Delegației Republicii Moldova condusă de președintele 
parlamentului, Zinaida Greceanîi.

ASTĂZI, NOUA GUVERNARE A ÎNVINS ȘI 
ESTE RECUNOSCUTĂ. ACUM, UN OBIECTIV 
IMPORTANT ESTE RESTABILIREA RELAȚIILOR. 
Suntem deschiși și interesați în restabilirea 
parteneriatului strategic cu Federația Rusă pe 
toate dimensiunile de colaborare, inclusiv pe cea 
interparlamentară.

GRECEANÎI A AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREȘEDINTELE DUMEI DE STAT A FEDERAȚIEI RUSE

În cursul dialogului, părțile au dis-
cutat despre dinamizarea relațiilor 
interparlamentare dintre cele două 
state, după constituirea majorității par-
lamentare și investirea noului Guvern la 
Chișinău.

Veaceslav Volodin a remarcat în salu-
tul său faptul că în ultimul timp “relațiile 
dintre Duma de Stat a Federației Ruse și 
Parlamentul Republicii Moldova erau 
informale, dar foarte sincere”. El și-a 

exprimat speranța că acum “extinderea 
relațiilor în cadrul dimensiunii parla-
mentare va fi un impuls pentru dezvol-
tarea cooperării între țările noastre în 
diverse domenii”.

Spicherul Dumei de Stat a subliniat 
că „relațiile trebuie dezvoltate numai pe 
principiile cooperării bilaterale, încre-
derii, dialogului, neintervenției în afa-
cerile suverane ale altor state și absenței 
unor standarde duble”.

La rîndul său, Zinaida Gre-
ceanîi, a mulțumit colegilor ruși 
pentru invitație și a menționat că 
în componența delegației con-
duse de ea, sunt reprezentanții 
“majorității parlamentare care a 
eliberat țara de uzurpatori”.

„Pozițiile noastre politice și 
ideologice sunt diferite. Dar am 
avut un singur scop – să elibe-
răm țara de uzurpatori. A învins 
bunul simț. Noi am dorit ca 
schimbările să aibă loc pe cale 
pașnică”, a spus Zinaida Gre-
ceanîi.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, 
președintele Partidului Socialiștilor din RM, Zinaida 
Greceanîi a avut o întrevedere cu Șeful Guvernului 
Federației Ruse, președintele partidului „Edinaia 
Rossia“, Dmitri Medvedev.

În cadrul întrevederii dintre Zinaida Greceanîi și 
Dmitri Medvedev au fost discutate subiecte precum re-
stabilirea și extinderea cooperării bilaterale între țările 
noastre după formarea majorității parlamentare și inves-
tirea noului Guvern.

Dmitri Medvedev a salutat-o pe doamna Zinaida 
Greceanîi în calitate de Președinte al Parlamentului 
Republicii Moldova și i-a urat succes.

Prim-ministrul Rusiei și-a expri-
mat speranța că noua configurație din 
parlament și noul Guvern al Republicii 
Moldova va ajuta țara „să depășească 
procesele complicate, în care statul s-a 
aflat în ultimii ani”.

Referindu-se la cooperarea bilaterală, Dmitri Med-
vedev a remarcat că acum este necesar să se depună efor-
turi maxime pentru intensificarea cooperării, atît la nivel 
de parlament, cît și la nivel de Guvern.

“Mă bucur că avem un nou sistem de relații cu Gu-
vernul, au fost numiți șefii comisiei interguvernamentale 
și din partea dumneavoastră este o persoană nouă. Sper 
că acest lucru va simplifica activitatea și vă va permite să 
soluționați sarcinile acumulate la nivelul ramurii executi-
ve”, a spus Dmitri Medvedev.

În ceea ce privește cooperarea interparlamentară, pre-
mierul Rusiei și-a exprimat încrederea că noul parlament, 

sub conducerea doamnei Zinaida Greceanîi, va începe să 
creeze un dialog constructiv interparlamentar.

Spicherul Parlamentului RM, a exprimat speranța 
că comisia interguvernamentală moldo-rusă își va începe 
activitatea. “Chiar ne dorim acest lucru pentru noi înșine, 
deoarece noi suntem cei care avem probleme și în primul 
rînd sunt interesele noastre. Este important să se activeze 
la nivel de departament și să existe înțelegere. Din partea 
parlamentului, noi vom face tot posibilul”, a spus Zinai-
da Greceanîi.

Zinaida Greceanîi 
Președintele Parlamentului Republicii Moldova

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI MOLDOVEI A AVUT 
O ÎNTREVEDERE CU PRIM-MINISTRUL RUSIEI

GUVERNUL RUSIEI A SALUTAT 
IDEEA RELANSĂRII ACTIVITĂȚII 
COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE 
MOLDO-RUSE

Valentina Matvienko a transmis 
sincere felicitări Zinaidei Greceanîi cu 
ocazia alegerii în funcția de președinte 
al parlamentului în cele mai dificile 
condiții politice.

“Obiectiv, a-ți trecut printr-o școală 
politică de stat unică. Astfel de oameni 
sunt mereu în căutare în momentele 
cele mai dificile. În Rusia, sunteți bine 
cunoscută și apreciată. Sper că tot ce a 

fost mai dificil s-a sfîrșit și că totul va 
fi calm, pașnic și stabil pentru a putea 
dezvolta în continuare relațiile”, a spus 
președintele Consiliului Federației.

Ea a remarcat că transferul pașnic al 
puterii în Republica Moldova este “un 
mare merit al liderilor actuali și al po-
porului, cel care a susținut o astfel de 
alegere”.

“Președintele Republicii Moldova 

și deputații din parlament au reușit să 
depășească o criză politică severă. Din 
fericire, au prevalat forțele înțelepte 
care au înțeles că doar prin mijloace 
pașnice ar putea fi salvată țara”, a spus 
Valentina Matvienko.

Părțile au convenit să continue co-
operarea interparlamentară – deja în 
baza unei activități pe deplin.

Greceanîi a avut o întrevedere cu președintele Consiliului 
Federației al Adunării Federale a FR, Valentina Matvienko
În cadrul întrevederii, părțile au confirmat interesul pentru restabilirea în totalitate a 
relațiilor dintre Moldova și Rusia și intensificarea dialogului interparlamentar în interesul 
ambelor țări.
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Datorită înțelegerilor Președintelui Republicii Moldova, Igor 
Dodon, și a Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, 
Guvernul rus  a decis să elimine taxele vamale la unele categorii 
de mărfuri moldovenești, începînd cu 1 ianuarie 2019.

În rezultatul anulării taxelor vamale, în perioada ianuarie-mai 2019, 
volumul livrărilor pentru patru categorii de produse a crescut semnificativ 
față de aceeași perioadă a anului trecut. Exporturile de legume au 
crescut de 6,6 ori - de la 360 tone la aproape 2370 tone. Livrările de 
mere au crescut cu 67% - de la 100 mii la aproape 167 mii de tone. 
De 1,5 ori au crescut exporturile de produse conservate, de la 1275 
la circa 1940 de tone. Volumul exporturilor de produse vitivinicole a 
crescut cu 52% - de la 5 milioane la aproape 7,7 milioane de litri.

O NOUTATE IMPORTANTĂ PENTRU PRODUCĂTORII MOLDOVENI!

FRUCTE

LEGUME

CONSERVE

VINURI

AVEM NEVOIE DE PIAȚA RUSĂ

Oazu Nantoi: un dialog onest este calea 
corectă de a rezolva problemele

„Avem nevoie stringentă de piața rusă. Eu 
10 ani am reprezentat producătorii agricoli, eu 
știu ce înseamnă aceasta. Trebuie să rezolvăm 
anumite probleme legate de transport, de gaze. 
Avem probleme și pe piața energetică, dar mă 
bucur foarte mult că acum le putem rezolva pe 
baza respectului reciproc, a pragmatismului și în 
cadrul unui dialog deschis. Vă mulțumesc foarte 
mult că astăzi putem lansa o astfel de discuție”, 
a spus Slusari.

Membrul Platformei DA a menționat, de ase-
menea, că vizita în Federația Rusă a fost foarte 
productivă. Au fost abordate subiecte importan-
te, precum - exporturile de produse agroalimen-
tare, protecția cetățenilor moldoveni care trăiesc 
în Rusia, sectorul energetic, regiunea transnis-
treană.

El și-a exprimat speranța că Moldova și Rusia 
vor putea să-și relanseze relațiile de cooperare, în 
ciuda divergențelor existente.

Reprezentantul partidului PAS, Oazu Nantoi, a declarat în cadrul întrevederii 
cu  Preşedintele Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, Veaceslav Volodin, că un dia-
log onest este calea spre rezolvarea tuturor problemelor.

„Din experiența mea, am ajuns la următoarea convingere: un dialog sin-
cer și onest este modalitatea corectă de a rezolva toate problemele. La această 
masă sunt prezenți diverși reprezentanți ai Republicii Moldova, dar toți suntem 
susținătorii unui dialog onest și deschis”, a menționat Oazu Nantoi.

Moldova are nevoie de piața rusă, a declarat vicepreședintele 
Parlamentului, Alexandru Slusari, în cadrul întrevederii cu 
Preşedintele Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, Veaceslav Volodin.

Guvernul Federației Ruse a luat decizia de a prelungi 
pentru producătorii din Moldova regimul preferențial 
de export pentru cinci categorii de mărfuri, care a fost 
în vigoare de la 1 ianuarie pînă la 1 iulie 2019.

Alexandru Slusari: „De mulți ani 
în societatea moldovenească este 
infiltrată ideea că un partid pro-
european trebuie să fie neapărat anti-
rus. Sunt rus după naționalitate. Eu 
gîndesc în limba rusa, vorbesc rusa și 
iubesc cultura rusă”.

„Am exprimat 
recunoștință partenerilor 
noștri ruși și încrederea 
că legăturile comercial-
economice moldo-ruse 
vor căpăta un nou im-
puls, ceea ce va permite 
creșterea semnificativă a 
volumului schimburilor 
comerciale”, 

Președintele 
Republicii Moldova
IGOR DODON
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Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a 
semnat pe data de 25 iunie Decretul privind numirea în 
funcția de conducător al Serviciului Protecție și Pază 
de Stat, a colonelului Iaroslav Martin. Șeful statului 
și-a exprimat încrederea că noul conducător care dis-
pune de o experiență de peste 20 de ani în organele de 
forță, va face față sarcinilor puse în această funcție res-
ponsabilă.

Pe data de 26 iunie, în cadrul unei ceremonii oficia-
le, Președintele Igor Dodon a prezentat efectivului SIS 
pe noul Director al Serviciului de Informații și Se-
curitate al Republicii Moldova, colonelul Alexandru 
Esaulenco și pe noul vice-director al SIS, colonelul 
Artur Gumeniuc. Șeful statului a adresat sincere feli-
citări noii conduceri a Serviciului, urîndu-le succes în 
realizarea obiectivelor instituției.

Igor Dodon a numit șeful Serviciului Protecție și Pază de Stat 
și a prezentat efectivului SIS noua conducere

ALEXANDRU ESAULENCO, 
director SIS

IAROSLAV MARTIN, 
directorul Serviciului Protecție și Pază de Stat

Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu conducerea 
Agenției SUA pentru dezvoltare internațională (USAID)

Zinaida Greceanîi  a apreciat sprijinul 
și deschiderea USAID pe parcursul ani-
lor. ”Mulțumesc Guvernului, Congresului, 
Agenției USAID și cetățenilor SUA pentru 
asistenţa financiară constantă acordată prin 
diverse proiecte bilaterale de colaborare. 
Efectele benefice ale asistenței, în valoare de 
peste 1,4 miliarde dolari SUA, sunt resimţite 
de către majoritatea cetăţenilor țării noastre”, 
a menționat Președintele Parlamentului.

Totodată, speakerul a salutat semnarea 
celor două scrisori de intenție, la nivel gu-
vernamental pentru majorarea finanțării me-
nite să contribuie la creșterea economică. 
În context, Zinaida Greceanîi a enumerat 

prioritățile pentru colaborarea bilaterală ul-
terioară, menționând noi posibilități de dez-
voltare a afacerilor prin crearea unui mediu 
atractiv, extinderea Programului COMPACT, 
susținerea producătorilor agricoli, promova-
rea tinerilor etc.

La rândul său, adjunctul administratoru-
lui biroului USAID pentru Europa și Eurasia, 
Brock Bierman, a declarat că obiectivul Bi-
roului USAID este de a extinde oportunitățile 
pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Re-
publica Moldova. ”Suntem deschiși, flexibili 
și disponibili pentru a atinge acest obiectiv, 
pe termen mediu”, a subliniat oficialul ame-
rican.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele 
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida 
Greceanîi, a avut o întrevedere pe data de 8 iulie curent cu 
adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa și 
Eurasia, Brock Bierman, aflat în vizită la Chișinău. 

SOCIALIȘTII AU VOTAT PENTRU REVENIREA RUSIEI ÎN APCE

”Ca urmare a modificării regulamentului, au fost 
confirmate drepturile și competențele tuturor delegațiilor 
statelor membre ale Consiliului Europei. În activitatea 
Adunării, Federația Rusă, delegația din Rusia își va 
relua activitatea. S-a decis, în mod principial că există 
drepturi și obligații ale statelor membre ale Consiliului 
Europei, de a participa la lucrările tuturor structurilor 
Consiliului Europei, ceea ce este absolut normal. Adunarea 
Parlamentară este o platformă unde parlamentarii trebuie 
să lucreze, să comunice și să găsească soluții pentru cele 
mai complicate probleme”, a spus Vlad Batrîncea.

Documentul a fost aprobat în noaptea de marți, 25 iunie, 
după nouă ore de discuție. Pentru introducerea modificărilor 
s-au expus 118 dintre cei 190 de parlamentari prezenți 
în sala de ședințe, 62 au fost împotrivă și zece s-au 
abținut. Rezoluția modifică mecanismul de sancționare și 
permite Rusiei să se întoarcă la muncă într-o organizație 
fără restricții privind dreptul de vot. În ultimii trei ani, 
Federația Rusă a refuzat să participe la activitatea APCE, 
solicitînd să-i fie garantată lipsa sancțiunilor.

În ajun, membrul delegației din țara noastră noastră, care 
participă la sesiunea de vară a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei, președintele fracțiunii PSRM 
din Parlamentul RM, Vlad Batrîncea a declarat că 
Moldova salută reîntoarcerea delegației ruse în activitatea 
structurilor APCE și a îndemnat colegii să dea dovadă de 
înțelepciune și reținere.

Membrul delegației moldovenești la APCE, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din RM, Vlad 
Batrîncea a susținut introducerea modificărilor în Regulamentul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care oferă 
posibilitatea delagației ruse să revină la APCE.

Imediat după adoptarea rezoluției delegația rusă 
a venit la Strasbourg și a depus cerere pentru 
confirmarea prerogativelor sale în cadrul Adunării.

VLAD BATRÎNCEA: „MOLDOVA A VOTAT PENTRU O NOUĂ EUROPĂ, O EUROPĂ UNITĂ, DE LA LISABONA LA VLADIVOSTOK”.

Notă

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) 
este un organ consultativ compus din reprezentanții 
parlamentelor tuturor statelor membre. A fost fondată pe 
5 mai 1949. La general, APCE întrunește 652 de deputați: 
326 de reprezentanți principali și 326 de  „supleanți”.
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BAȘCANUL GĂGĂUZIEI – IRINA VLAH
Actualul conducător al autonomiei a cîștigat din primul tur la alegerile bașcanului

Pentru Irina Vlah au votat 92% 
din locuitorii autonomiei 
care au participat la alegeri.

Partidul Socialiștilor și Președintele 
Igor Dodon au susținut-o și de 
această dată pe Irina Vlah (la 
fel ca și acum 4 ani) la alegerile 
Başcanului.

„Sunt ferm convins  că, în următorii patru ani, Irina Vlah va justifica pe deplin încrederea locuitorilor autonomiei, iar noi, echipa 
Președintelui și Partidului Socialiștilor, îi vom oferi tot sprijinul necesar. Cred că, cu un astfel de bașkan, în Găgăuzia vor avea loc 
schimbări esențiale în calitatea vieții locuitorilor, iar Autonomia va continua să fie considerată o regiune exemplară a Republicii 
Moldova în ceea ce privește indicatorii socio-economici”.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon

Pentru ca campania electorală și rezultate-
le acesteia să fie în folosul țării, este nevoie ca 
potențialii candidați să vorbească nu despre ge-
opolitică, ci despre rezolvarea problemelor con-
crete din localități și în primul rînd din Chișinău.

„Nu cred că în raioane, la nivelul partidelor 
noastre, vor fi lupte serioase, care ar fi în stare să 
provoace fisuri în coaliția noastră. Un punct sen-
sibil va fi Chișinăul, de aceea eu consider că tre-
buie să ne înțelegem. Desigur, noi vom avea can-
didatul nostru, iar ei - pe al lor. Dar, noi trebuie să 
ne înțelegem că în electorală candidații vor mer-
ge cu mesaj tehnic, profesionist, fără geopolitică. 
Democrații vor încerca să se folosească de situație 
și vor începe să ne murdărească cu tancurile rusești 
și unioniști. Este clar că candidații din partea parti-

dului nostru au cele mai mari șanse în Chișinău, de 
aceea noi trebuie să ne înțelegem că, în electorală 
candidații noștri vor vorbi doar de problemele mu-
nicipiului”, a spus Dodon.

„Pe parcursul a 27 de ani, R. Moldova a fost 
împărțită în proruși și proromâni. Coaliția care a 
fost formată ne dă o șansă unică să unim societatea. 
Este clar că marginalii vor rămîne atît pe flancul 
stîng, cît și pe cel drept. Dar, dacă vom reuși să 
păstrăm această alianță pe 3-4 ani, eu cred că vom 
ajunge la o etapă cînd oamenilor nu le va fi așa de 
important orientarea geostrategică sau ideologi-
că a partidelor, deoarece formațiunile se vor lup-
ta atunci cu programele, ideile, cu diferite decizii 
luate în folosul RM. Eu anume asta îmi doresc”, a 
conchis Dodon.

În legătura cu aceasta, ea se arată dispusă să semneze un acord de neagresiune pe timpul campaniei între PSRM și ACUM. 
„Este o posibilitate să demonstrăm că putem să avem o campanie electorală pe probleme și chestiuni.

Fără a repeta experiența atacurilor personale sau să ne axăm pe geopolitică”, a declarat Maia Sandu.

ALEGERILE VOR AVEA LOC FĂRĂ ÎNVINUIRI RECIPROCE ȘI GEOPOLITICĂ 
PSRM ȘI ACUM VOR SEMNA UN „ACORD DE NEAGRESIUNE”

ÎN MOLDOVA VOR AVEA LOC ALEGERI LOCALE GENERALE, ÎN 
CADRUL CĂRORA VA FI ALEASĂ CONDUCEREA MUNICIPIILOR, 
ORAȘELOR ȘI SATELOR.

PRIM-MINISTRUL MAIA SANDU ESTE DE ACORD CU OPINIA PREȘEDINTELUI RM 
IGOR DODON PRIVIND NECESITATEA DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR LOCALE 
GENERALE „FĂRĂ GEOPOLITICĂ”.
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INTERVIU 

Igor Dodon: Noi nu ne putem permite luxul de a pierde timpul
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon va pleca, miercuri, într-o scurtă vizită de lucru la Moscova, 
aceasta fiind prima deplasare după criza politică acută care a avut loc în luna iunie și care a dus la 
schimbarea guvernării în Moldova. Despre negocierile care vor avea loc, despre  dezvoltarea situației 
politice interne din țară, despre influența ei asupra cooperării moldo-ruse, dl Președinte a vorbit într-un 
interviu acordat agenției ruse, TASS.

- Dle Igor Dodon, cu cine veți avea 
întrevederi la Moscova, despre ce 
intenționați să discutați?

- Este preconizată o întrevedere cu 
Dmitrii Kozak, vicepremier, reprezen-
tantul special al președintelui Federației 
Ruse pentru dezvoltarea cooperării co-
mercial-economice cu Moldova, pre-
cum și cu conducerea „Gazprom”-ului. 
Situația din țara noastră s-a schimbat 
spre bine, noi nu ne putem permite luxul 
de a pierde timpul.

Sînt multe chestiuni privind dezvol-
tarea cooperării comercial-economice, 
domeniul social, migranții noștri, sfera 
umanitară. Vom discuta despre regle-
mentarea transnistreană, livrările de 
gaze naturale, reluarea activității, după o 
pauză de trei ani, a comisiei interguver-
namentale pentru cooperare economică, 
ședința acesteia fiind planificată pentru 
luna septembrie. După cum știți deja, 
exportul de producție agroindustrială 
din Moldova în Rusia crește în 
ritmuri impresionante datorită 
înțelegerilor cu președintele 
FR, Vladimir Putin  cu privire 
la anularea taxelor pentru unele 
mărfuri moldovenești, de la 1 
ianuarie pînă la 1 iulie 2019, care a fost 
prelungită recent pentru încă o jumătate 
de an.

- În componența delegației 
moldovenești sînt și reprezentanți ai 
guvernului Maiei Sandu? Sau, la fel 
ca și în ultimii ani, va colabora cu 
Rusia doar Președintele și Partidul 
Socialiștilor care îl susține?

- După schimbarea guvernării la 
Chișinău, situația s-a schimbat în mod 
radical – comparativ cu anii precedenți, 
a fost reluată cooperarea între țările 
noastre, atît la nivel parlamentar, cît și 
guvernamental. Recent, o delegație com-
pusă din deputați moldoveni, condusă 
de speakerul Zinaida Greceanîi, a efec-
tuat o vizită la Moscova. Printre mem-
brii delegației au fost reprezentanți ai 
diferitelor fracțiuni, inclusiv din blocul 
de dreapta ACUM. La Moscova, voi fi 
însoțit de vicepremierul Vasile Șova.

- Ce subiecte dintre cele care vor fi 
discutate ați putea evidenția?

- Unul dintre cele mai importante su-
biecte este cu privire la gaze. Contractul 
actual cu privire la furnizarea gazelor na-
turale în republică expiră la sfîrșitul anu-
lui 2019 de aceea trebuie să coordonăm 
și să semnăm un contract nou.

Începînd cu anul 2020, există riscul 
reducerii tranzitului gazelor din Rusia în 
statele din Balcani prin Ucraina și țara 
noastră. Acest lucru se va răsfrînge ne-
gativ asupra veniturilor țării din servici-
ile de tranzitare, precum și poate duce la 
micșorarea sau chiar stoparea  livrărilor 
de gaze rusești în țara noastră.

- Dar fostul guvern, condus de Pa-
vel Filip, a vorbit mult despre asigura-
rea livrărilor de  energie de alternativă 
din statele UE.

- Au vorbit mult, dar au făcut puțin. 
Gazoductul Ungheni-Chișinău pentru li-
vrarea de gaze din România, pentru care 
UE a alocat bani, așa și nu a mai fost 
construit. Dar chiar dacă va fi gata, nu se 
știe de unde vor lua gaze pentru el. La 
fel, nu-i clar dacă Moldova va putea, în 
caz de necesitate, să rezolve problema 

privind livrările reversive de gaze prin 
același sistem ucrainean de transportare 
a gazelor. 

- Dar există și o altă problemă, 
discutată pe larg acum în Moldova – 
majorarea tarifelor pentru populație, 
experții considerînd acest lucru inevi-
tabil.

- Fostul cabinet de miniștri ne-a lă-
sat moștenire „o bombă energetică” din 
cauza căreia prețurile la gaze ar putea 
să crească brusc. Acest lucru ar putea 
fi evitat dacă ar fi utilizate rezervele in-
terne, dar și cele externe – să convenim 
cu „Gazprom” în privința unor reduceri 
și acestea să fie nu de la 1 ianuarie, dar 
acum. Consider că în acest sens ne poa-
te ajuta statutul de observator pe lîngă 
UEEA, obținut de țara noastră. În timpul 
vizitei, preconizez să-l prezint conducerii 
„Gazprom”-ului pe Vadim Ceban, candi-
dat la funcția de director al întreprinderii 
moldo-ruse „Moldovagaz”. Anterior, el a 

fost responsabil de energetică în cadrul 
Ministerului Economiei, a fost adjunct al 
bașcanului Autonomiei Găgăuze. El se 
va ocupa de soluționarea acestor proble-
me.

- Se știe că vicepremierul Șova, 
care vă va însoți în această deplasare, 
coordonează reglementarea transnis-
treană. Va fi acordată atenție și acestei 
chestiuni?

- Și aici avem despre ce discuta. 
Săptămîna trecută, la Chișinău și la Ti-
raspol, s-au aflat în vizită delegații ale 
reprezentanților formatului de negocieri 
„5+2” (Moldova și Transnistria, OSCE, 
Rusia, Ucraina și observatori din partea 
SUA și UE. – TASS). În 
rezultatul acestei vizite, s-a 
decis activizarea procesului 
de negocieri.

De asemenea, se preco-
nizează o ședință în acest 
format la Brastislava (Slo-
vacia), unde va fi evaluat 
progresul obținut în realizarea fostelor 
înțelegeri (acorduri) și vor fi trasate urmă-
toarele chestiuni prioritare privind măsu-
rile de consolidare a încrederii. În toam-
na acestui an, negociatorii intenționează 
să se întrunească la conferința anuală din 
Bavaria, care va fi organizată de OSCE.

Eu, am propus să ne concentrăm pe 
asigurarea circulației libere a cetățenilor 
între cele două maluri ale Nistrului, pe 
proiectele umanitare, inclusiv garanta-
rea dreptului la educație, crearea unui 
spațiu economic unic, precum și pe 
circumstanțele care ar permite trecerea la 
negocierile privind reglementarea politi-
că a diferendului transnistrean. Noi apre-
ciem înalt rolul Rusiei în reglementarea 
transnistreană și mizăm pe susținerea ei 
în realizarea acestor planuri.

- Noua guvernare din Moldova are 
drept scop  demontarea regimului oli-
garhic care a fost creat de fostul lider al 
Partidului Democrat, oligarhul Vladimir 
Plahotniuc. Sarcina poate fi compara-
tă cu curățarea grajdurilor lui Augias și 
mulți experți locali consideră că acest 

lucru este practic imposibil de realizat 
în cadrul actualei legislaturi. Unii sînt 
siguri că aici, toate mijloacele sînt potri-
vite, inclusiv cele care au fost folosite de 
fosta guvernare. Care este părerea dvs.?

- Bună întrebare. Plahotniuc și-a 
creat guvernarea sa ticăloasă mai mult 
de zece ani, începînd încă din perioada 
președintelui Vladimir Voronin. Și faptul 
că a fugit din țară încă nu înseamnă că sis-
temul construit de el este distrus. Dar noi 
nu ne putem permite să utilizăm de „me-
todele lui Plahotniuc” pentru demontarea 
acestuia, așa cum ne sugerează unii. Noi 
am riscat multe, dărîmînd acest sistem, 
pentru a schimba situația din țară în mod 
radical. Voi spune franc: dacă nu ar fi fost 
Președintele, noua majoritate parlamen-
tară și guvernul nu ar fi fost susținute 
de UE, Rusia și SUA, mulți deputați, la 
fel ca și șeful statului, cu siguranță ar fi 
ajuns la închisoare, așa cum s-a întîmpla 
deseori cu foștii oponenți ai oligarhului. 

Oamenii au urmat noua gu-
vernare pentru că au încre-
dere că vechea perioadă a 
fărădelegilor nu se va mai 
repeta. Și nu avem dreptul 
să-i dezamăgim.

- Însă „sistemul lui Plahotniuc” 
din cîte vedem, nu se grăbește să capi-
tuleze?

- Eu aș diviza acest sistem în 
cîteva componente: structurile de stat, 
economia și mass-media. Cea mai difici-
lă situație este în structurile de stat, dar 
aici procesul a fost deja lansat. Ceea ce 
oligarhul  a construit pe parcursul mai 
multor ani s-a năruit deja odată cu valul 
de demiteri care a fost lansat acum două 
săptămîni. E vorba de toți magistrații 
de la Curtea Constituțională, apoi au 
urmat conducătorii Centrului Național 
Anticorupție, poliție, șeful Serviciului 

Informații și Securitate, procurorul gene-
ral, reprezentanții altor instituții de forță, 
CEC.

Cea de-a doua componentă – mass-
media, o mare parte a ei fiind controla-
tă de oligarh. În acest sens sunt adop-
tate modificările necesare în legislație, 
se lucrează cu instituțiile regulatorii. Și 
cea de-a treia componentă – economică, 
de unde regimul lui Plahotniuc lua bani 
pentru necesitățile sale. Aici este vorba 
și despre diferite scheme de contraban-
dă, și despre întreprinderile de stat, de 
unde erau stoarse mijloace financiare. În 
acest sens, ne va ajuta Consiliul Suprem 
de Securitate condus de Președinte. Din 
această structură fac parte conducătorii 
parlamentului, guvernului, altor instituții 
ale statului. CSS a ordonat organelor de 
drept să efectueze investigațiile necesare 
și să raporteze conducerii țării.

- Dar schemele de contrabandă 
despre care ați vorbit sunt în interesul 
unor persoane influente din statele ve-
cine. Să ne referim chiar la transpor-

tarea chihlimbarului din Ucraina în 
Hongkong sau a țigărilor în UE, des-
pre care s-a vorbit la recenta ședință a 
Consiliului Suprem de Securitate. Nu 
vă este teamă că vă veți face dușmani?

- Toate aceste scheme ilegale vor fi 
distruse. Punct. Țara noastră nu trebuie 
să fie o fereastră pentru contrabandă. Al-
tfel, vom derapa inevitabil către reveni-
rea fostului regim.

- Rusia, UE și SUA au convenit să 
fie anihilat regimul lui Plahotniuc în 
Moldova. Țara a obținut o pauză, po-
liticienii care au venit la guvernare au 
acceptat să renunțe la contradicțiile 
geopolitice în beneficiul intereselor 
cetățenilor. Însă ar fi naiv să sperăm că 
va înceta concurența dintre Occident 
și Rusia. Cum se poate răsfrînge acest 
lucru asupra situației viitoare din țară, 
din regiune?

- Calea care a fost aleasă de către poli-
ticienii moldoveni cu diferite viziuni po-
litice, este foarte dificilă, dar este unica 
posibilă. Da, premierul Moldovei Maia 
Sandu și blocul ACUM, care o susține, 
militează pentru integrarea țării noastre 
în UE. Partidul Socialiștilor, al cărui li-
der am fost eu mai devreme, este pentru 
apropierea de Rusia, pentru extinderea 
cooperării cu UEEA. Cu toate acestea, 
noi trebuie să conștientizăm faptul că 
într-o țară în care există problema trans-
nistreană, iar simpatiile oamenilor sînt 
divizate între Vest și Est sunt în raport de 
circa 50 la 50, jocurile geopolitice sînt 
periculoase. Noi trebuie să învățăm să 
colaborăm în interesele poporului.

În ce privește concurența dintre Oc-
cident și Rusia, pot să  spun că în timpul 
crizei politice acute care a avut loc la noi, 
partenerii noștri externi au dat dovadă de 
capacitatea de a se înțelege întru binele 
cetățenilor, lucru pentru care noi le sîn-
tem foarte recunoscători. Aș vrea să cred 

că această dispoziție va avea con-
tinuare și în soluționarea proble-
mei transnistrene – atît de dure-
roase și sensibile pentru noi, ceea 
ce va permite unificarea țării. Sînt 
sigur că acest lucru va servi un 
bun exemplu pentru soluționarea 
altor conflicte la fel de dureroase, 
și nu doar în regiunea noastră.

- Premierul Sandu a declarat zi-
lele acestea că dorește să-l invite pe ex-
președintele Georgiei, Mihail Saakașvili 
și alți experți din această țară, pentru ca 
aceștia să acorde sprijin în reformarea 
justiției moldovenești. Anterior, premie-
rul propunea numirea unei persoane stră-
ine în funcția de procuror general.

- Păi, Saakașvili a răspuns deja la 
una dintre televiziunile ucrainene că el 
nu este dintre cei care „vine la chema-
re” (zîmbește). Iar dacă în mod serios, 
atît timp cît sînt eu Președinte, iar Par-
tidul Socialiștilor care mă susține face 
parte din coaliția de guvernămînt, la 
funcțiile cheie din conducerea țării vor 
fi promovați doar cetățeni ai Moldovei. 
În caz contrar, noi ne transformăm într-
un stat cu administrare externă. Așa cum 
demonstrează experiența unor țări, nimic 
bun nu este în acest caz. Sînt convins că 
majoritatea cetățenilor din Moldova vor 
fi de acord cu mine.

A dialogat 
Valerii Demidețchi

SÎNT CONVINS CĂ VOR FI REALIZATE 
SCHIMBĂRILE NECESARE ÎN GUVERN, ÎN ALTE 
STRUCTURI, ÎNTREPRINDERI DE STAT, CARE AU 
FOST CONDUSE DE OAMENI DIN FOSTUL REGIM

SITUAȚIA PRIVIND TRANZITUL PRIN UCRAINA NU 
ESTE DELOC SIMPLĂ ȘI ÎN MULTE PRIVINȚE, DEPINDE 
DE SITUAȚIA POLITICĂ DIN STATUL VECIN
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Vartanean: Fosta guvernare a „sustras” în propriile 
buzunare miliarde de lei de la întreprinderi SOCIALIȘTII AU REUȘIT SĂ REZOLVE 

PROBLEMELE TRANSPORTATORILOR

PARLAMENT

- Ne-am asumat angajamentul să repor-
nim statul, care a ajuns paralizat din cauza 
acțiunilor fostei guvernări, iar acest proiect 
de lege este în concordanță cu politica de 
creștere a transparenței instituțiilor statului. 
Suntem conștienți de faptul că nu numai 
băncile au fost jefuite, dar au fost furate în 
fiecare zi și sute de întreprinderi municipa-
le, a menționat el.

- Acest proiect de lege va îmbunătăți 
eficiența întreprinderilor de stat și munici-
pale, care, la rândul lor, vor îmbunătăți ca-
litatea vieții fiecărei persoane, deoarece în 
fiecare zi sute de întreprinderi de stat oferă 
servicii și nu o fac foarte eficient, a spus so-
cialistul.

Decizia a fost luată la 11 iulie 
după întrevederea prim-ministrului 
Republicii Moldova, Maia Sandu, și 
a președintelui Ucrainei, Vladimir 
Zelenski. Cu o astfel de rugăminte s-a 
adresat prim-ministrului, în numele 
Uniunii transportatorilor, deputatul 
PSRM, Alexandr Jolnaci.

„Problema a fost foarte serioasă, 

aceasta a durat aproximativ 2,5 ani. 
Șoferii de camioane au avut dreptul 
să rămână pe teritoriul Ucrainei doar 
90 de zile timp de o jumătate de an, 
ceea ce împiedica atât transportul bi-
lateral de marfă, cât și tranzitul”, a 
declarat deputatul Oleg Lipschi. El a 
menționat că guvernul anterior a dis-
cutat problema dată de opt ori, dar așa 
și nu a fost rezolvată.

Deputatul socialist a apreciat po-
zitiv decizia de ridicare a restricției, 
fapt care va facilita munca transpor-
tatorilor.

Alexandr Jolnaci a solicitat Ma-
iei Sandu să se asigure personal dacă 
această decizie va fi pusă în aplicare.

Odnostalco i-a pus la punct pe democrați 
la ședința parlamentului: 

Proiectul vostru este un fake!

Vladimir Odnostalco

„ȘORilor”: 
Obrăznicia voastră nu are hotare, 

dar nimeni nu va scăpa de pedeapsă

Ion Ceban

Consecințele intemperiilor 
se află în atenția majorității 

parlamentare

Radu Mudreac

- Pe proiectul vostru, care a fost înregistrat în timpul 
vostru, pe 29 ianuarie curent, nu este rezoluția guver-
nului vostru. Nu a fost un proiect de lege privind in-
troducerea modificărilor în bugetul de stat pentru a 
fi prevăzuți acești bani. Nu a fost nimic în acest sens. 
Nu sunt bani pentru aceasta. Ce v-a încurcat să dați o 
rezoluție pentru acest proiect? Ați avut pentru aceasta 
aproape jumătate de an! Sunt simple speculații.

Mai devreme sau mai tîrziu, toți care se fac 
vinovați de „furtul secolului” vor fi trași la răs-
pundere, conform legii. Aceasta le-a declarat în 
cadrul ședinței parlamentului vicespeakerul, depu-
tatul PSRM Ion Ceban reprezentanților partidului 
„ȘOR”, care au încercat să dea vina de pe bossul lor 
de partid pe socialiști. Ceban le-a cerut să înceteze 
să mintă. 

Deputații din parlamentul moldovenesc au vizi-
tat localitățile care au avut cel mai mult de suferit 
din cauza stihiei din ultimele zile și au văzut pe 
loc care este situația. În timpul apropiat, comisia 
pentru agricultură și industria alimentară îl vor 
audia pe șeful ministerului de profil, după care 
vor discuta problema și la ședința parlamentului.

Întreprinderile de stat și cele municipale vor fi obligate să achiziționeze bunuri, 
lucrări și servicii doar prin sistemul de achiziții publice și în strictă concordanță 
cu Legea privind achizițiile publice. Un proiect de lege în acest sens a fost adop-
tat în prima lectură de către majoritatea parlamentară. Cu această ocazie, depu-
tatul fracțiunii Partidului Socialiștilor Gaik Vartanean a declarat că acest proiect 
de lege este necesar deoarece pe parcursul a 10 ani, prin intermediul tranzacțiilor 
obscure, întreprinderile de stat și municipale au fost furate de miliarde de lei.

PARTIDEPartidul Socialiștilor se bucură 
de cea mai mare popularitate

POLITICIENI Președintele țării se bucură de încrederea a peste jumătate din populația țării. 
Acest lucru este demonstrat  de rezultatele unui sondaj sociologic, efectuat pe 
24 iunie, 2019.

SONDAJUL A FOST EFECTUAT DE ASOCIAȚIA SOCIOLOGILOR ȘI DEMOGRAFILOR DIN RM, PE UN EȘANTION DE 1191 DE PERSOANE CU O MARJĂ DE EROARE DE +/-3%.
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ȘI ADEVĂR

PARTIDUL DEMOCRAT 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

%%

PARTIDUL ACȚIUNE 
ȘI SOLIDARITATE

47,1
%

Deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au 
comunicat, la un briefing din 12 iulie, că la inițiativa PSRM a fost luată 
o decizie importantă pentru transportatorii moldoveni - a fost ridicată 
restricția de 90 de zile de aflare pe teritoriul Ucrainei pentru transportatorii 
de pasageri și mărfuri din Moldova.
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FURTUL MILIARDULUI
Sursa
www. newsmaker.md

PARLAMENTUL A PUBLICAT 
AL DOILEA RAPORT KROLL

Încă în luna martie, aleșii poporului s-au adresat Băncii Naționale cu cererea să 
le fie prezentat documentul. Instituția a anunțat, pentru a cîta oară, că nu deține 

raportul și a fost doar un intermediar între reprezentanții Kroll și procuratură.

Abia după formarea majorității parlamentare și învestirea guvernului, Consiliul 
Suprem de Securitate, în frunte cu președintele Igor Dodon și premierul Maia 

Sandu, a cerut să fie prezentat Kroll2. În același timp, Dodon s-a adresat direct către 
compania americană. 

După crearea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor 
devalizării sistemului bancar, șeful acesteia Alexandru Slusari a anunțat imediat că 

Comisia s-a adresat la Banca Națională, Procuratura Generală și cea Anticorupție 
pentru a primi raportul Kroll. Procuratura Generală a refuzat să ofere raportul, 

invocînd secretizarea anchetei.

Iar atunci cînd raportul a fost publicat pe 4 iulie, cu numele oamenilor, companii 
și bănci hașurate, dar fără lista beneficiarilor finali ai schemei criminale, Harunjen a 

declarat că nu a fost în general nici o listă.

Pe lîngă aceasta, el a spus că raportul Kroll se află la Procuratura Anticorupție, iar 
Procuratura Generală nu a avut niciodată acces la el. Potrivit lui, urmările publicării 

raportului pot fi imprevizibile, deoarece ancheta continuă.

Cu o zi înainte de publicarea raportului, procurorul general Eduard Harunjen 
a anunțat că ar trebui reconsiderate câteva condiții importante pentru a fi 
oferite copiile raportului deputaților și numai după aceasta procuratura poate 
prezenta Kroll 2 Consiliului Suprem de Securitate și comisiei parlamentare care 
investighează furtul miliardului.

Iar Sandu a făcut din nou o solicitare către Banca Națională.

În luna mai deputații au repetat solicitarea.

7 milioane de lei au fost cheltuiți 
pentru primul raport Kroll. Se pare că 
cam atît s-a cheltuit și pentru al doilea. 
Putem presupune că în curînd vom avea 
nevoie de Kroll 3.

Este straniu că nimic nou (a fost 
publicată partea generală fără beneficiari) Kroll nu a spus. Nici autorii, 
nici beneficiarii furtului.

Nu a fost numit nici un politician.
Despre acțiunile deliberate ale autorităților, ce a condus la furt, în 

general nici un cuvânt!
Nu este nici o aluzie la critică în adresa Băncii Naționale. Este 

logic. Pentru ce să superi comanditarul anchetei? El doar nu plătește 
bani pentru asta!

Toate „dezvăluirile” se bazează pe date de la Banca Națională. Și 
BNM era obligată să le publice.

Dar de ce să faci acest lucru gratis, cînd poți cîștiga 14 milioane de 
lei?

Și chiar acest raport nenorocit este publicat doar parțial.
Este clar. Degrabă vin alegerile. De ce să strici viața oamenilor, 

care au luat credite de 50 mln de dolari? Da dacă ei cumva fac parte 
din alianța de guvernare?

Mai simplu spus, Banca Națională continuă să ascundă membrii 
furtului.

Și dacă în primul raport, Kroll spunea că 1/3 din sumă poate fi 
întoarsă, atunci astăzi aceștia tac chitic.

Banii iubesc liniștea. Mai știi, poate mai dau comandă de unul.
P.S. Doar mie mi se pare că Kroll este parte a unei escrocherii?

Deputatul PSRM, Bogdan  ȚÎRDEA

Ion Ceban: Obrăznicia lor nu 
cunoștea hotare, dar nimeni 
nu va scăpa de pedeapsă!
Raportul Kroll-2 a descoperit faptul că suma 

reală a banilor furați este mult mai mare decît 
cea care a fost presupusă inițial. Aceste mijloa-

ce, în final, nu au ajuns la pensionari, familii tinere, tineret.
Fără acești bani au rămas instituțiile de învățămînt și spitalele. Și 

dacă nu Harunjen, înseamnă că  următorul procuror trebuie să vină aici 
și să retragă imunitatea celor care sînt responsabili de toate acestea. Și 
mai devreme sau mai tîîrziu, cu acest procuror sau cu altul, acest lucru 
se va întîmpla neapărat.

Eu sînt convins că mai devreme sau mai tîrziu, toți cei vinovați de 
„jaful secolului” vor fi trași la răspundere, conform legii.  

Ion Ceban, vicepreședinte al Parlamentului RM, deputat PSRM 

Bogdan Țîrdea: 
Numai mie îmi pare că Kroll 

este parte a unei escrocherii?

Vasile Bolea, adresîndu-se 
către fracțiunea PDM în Parlament:

Ați adus țara la așa o stare, cînd funcția de procu-
ror general a devenit rezultatul unor negocieri și se 
vindea ca la piață.

Deputatul PSRM, Vasile BOLEA

Fosta guvernare a  ascuns de societate acest raport. 
Publicarea lui a fost una dintre sarcinile principale 
ale deputaților, precum și una dintre promisiunile 
electoralle ale partidelor care astăzi intră în 
componența coaliției de guvernămînt.

Despre investigația, tranzacțiile și beneficiarii 
furtului miliardului din domeniul bancar.
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DEZOLIGARHIZAREA ȚĂRII
În Moldova a apărut o nouă majoritate parlamentară și un nou guvern. Pe 8 iunie, televiziunile controlate 

de Partidul Democrat, speriau telespectatorii cu „tancurile rusești” și îi convingeau că „Plahotniuc este un politician 
bun”.  În același timp, noua guvernare, aflîndu-se în acel moment în clădirea parlamentului, îi numea pe democrați 

„ocupanți” și promitea să lupte cu regimul oligarhic pînă la capăt. 

Lupta cu regimul, noul guvern și majoritatea parlamentară 
s-a început-o cu curățenia cadrelor. Unii funcționari apropiați 
de Partidul Democrat și Plahotniuc au fost demiși. Mulți, însă, 
nu au așteptat ordinele de concediere și au plecat singuri din 
funcții.

ÎNTR-O LUNĂ, PARLAMENTUL A ADOPTAT ÎN JUR DE ZECE 
PROIECTE DE MODIFICARE A DIFERITOR LEGI

JUSTIȚIE 

Judecătorii Curții Constituționale in corpore 

Procurorul General, 
Eduard Harunjen

Directorul închisorii N13, Igor Pîntea 

Și-au dat demisia din propria inițiativă

A fost demis

Și-a dat demisia din propria inițiativă

FORȚELE 
DE ORDINE

Șeful Centrului Național Anticorupție, 
Bogdan Zumbreanu 

Directorul Serviciului de Informații 
și Securitate, Vasile Botnari 

Șeful Inspectoratului General de Poliție, 
Alexandru Pînzari 

Adjunctul Inspectoratului General de 
Poliție, Gheorghe Cavcaliuc 

Șeful Poliției din Chișinău, Corneliu Groza 

Adjunctul Poliției de Frontieră, 
Valeriu Codreanu 

Adjunctul Poliției de Frontieră, 
Veaceslav Garștea 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, 
Simion Carp 

Șeful Serviciului Pază de Stat, Anatolie Golea 

Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii 
Organizate şi Cauze Speciale, 
Nicolae Chitoroagă 

Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, 
Adriana Bețișor 

Șeful Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, 
Fredolin Lecari 

A fost demis

A fost demis

Отправлен в отставку 

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

A fost demis

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

AGENȚIILE 
ȘI ÎNTREPRINDERILE DE STAT

Șeful Comisiei Naționale de Asigurări, 
în Medicină Tamara Andrușca 

Directorul Agenției Servicii Publice, 
Serghei Railean 

Directorul agenției „Moldsilva”, 
Ion Haralampov 

Directorul Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor, Ion Sula 
Directorul Casei Naționale de Asigurări 
Sociale, Valentina Buliga 

Șeful Agenţiei Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale, Viorel Braga 

Directorul Agenției Naționale pentru 
Soluționarea Contestațiilor, 
Anatolie Zagarodnîi 
Șeful Agenției Naționale Transport Auto, 
Vsevolod Bocșinean 

Directorul Moldtelecom, Dan Mitriuc 

A fost demisă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

A fost demis

A fost demisă

A fost demis

A fost demis

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

CEC

Șeful Centrului de implementare a reformelor, membrul Comisiei 
Electorale Centrale (CEC), Iurie Cecan 

Președintele CEC, Alina Russu 

Vicepreședintele CEC, Rodica Ciubotaru 

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Ушел в отставку по собственной инициативе 

ALȚII 

Secretarul general al Ministerului 
Sănătății, Boris Gîlcă 

Directorul Teleradio-Moldova, 
Ecaterina Stratan 

Președintele companiei Teleradio-
Moldova, Olga Bordeianu 

Directorul Serviciului Vamal, 
Vitalie Vrabie 
Ambasadorul Moldovei în SUA, 
Cristina Balan 

Ambasadorul Moldovei în Turcia, 
Igor Bolboceanu 

Ambasadorul în Polonia, Iurie Bodrug 

Reprezentantul Moldovei pe lîngă UE și 
Regatul Belgiei, Anatolie Stratulat 
Consulul Moldovei la Milano, 
Serghei Goncearenco 

Secretarul general al guvernului, Lilia Palii 

Și-a dat demisia din propria inițiativă

A fost demis

A fost demis

A fost demis

A fost demis

A fost demis

A fost demis

Și-a dat demisia din propria inițiativă

Ушла в отставку по собственной инициативе 

Ушла в отставку по собственной инициативе 
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directorul ÎS „Poșta Moldovei”, 
Serghei Nastas

Și-a dat demisia din propria inițiativă

directorul Inspectoratului Național de Patrulare, 
Marin Maxian Și-a dat demisia din propria inițiativă

CHIȘINĂU
Primarul interimar al Chișinăului, 
Ruslan Codreanu
viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu

A fost demis

A fost demis
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Șeful statului a menționat că concursul prin care Harunjen a 
ocupat această funcție a fost organizat ilegal și cu încălcări. În 
special, potrivit afirmațiilor sale, candidații la funcția de pro-
curori au fost desemnați conform vechii redacții a legii, cînd 
cea nouă prevede o altă procedură de aprobare a componenței 
Consiliului Suprem al Procurorilor.

- Actualul procuror general a fost ales și confirmat ilegal 
și noi vom face totul pentru a-l demite și pentru a organiza 
din nou toată procedura, a subliniat Igor Dodon la sfîrșitul 
anului 2016.

În legătură cu aceasta, administrația președintelui a contes-
tat numirea lui Harunjen la Curtea Supremă de Justiție, însă 
această declarație a fost respinsă. Ținem să amintim faptul că 
Eduard Harunjen a fost numit procuror general în regim de 
urgență, imediat după alegerea lui Igor Dodon, însă pînă la 
intrarea sa în funcție, astfel încît șeful statului nu a putut îm-
piedica planurile democraților.

Ținînd cont de necesitatea de a asigura 
funcționalitatea sistemului Procuraturii în intere-
sele cetățenilor Republicii Moldova, este deose-
bit de important ca noua conducere a Procuratu-
rii Generale să fie aleasă în timpul apropiat și în 
strictă conformitate cu legislația.

Noul Procuror General trebuie să dețină 
cetățenia Republicii Moldova, să aibă experiență 
de muncă în organele Procuraturii, să fie integru 

și capabil să restabilească autoritatea instituției, 
asigurînd, prin supremația legii, investigația nu-
meroaselor cazuri de fărădelege, inclusiv cele 
săvîrșite în trecut.

Doar un asemenea candidat, înaintat de Con-
siliul Superior al Procurorilor va fi acceptat de 
Președintele Republicii Moldova în calitate de 
Procuror General.

DODON A CERUT 
ÎNCĂ ÎN ANUL 2016 

DEMITEREA 
LUI EDUARD HARUNJEN

PROCURORUL GENERAL A DEMISIONAT

Țîrdea: Procuratura Generală a fost vîrful caracatiței mafiote
Stimați concetățeni, 

deputați!
Justiția moldoveneas-

că este cea mai coruptă 
din lume (Forul Economic 
Mondial (WEF) (anii 2014-
2015).

Cel mai mare nivel al mi-
tei în Europa. Transparency 
International (anul 2016). 
Barometru Global al Corup-
tiei. 

Cel mai mare nivel de 
furt al resurselor publice din 
Europa, Forul Economic 

Mondial (anul 2017). 
Cea mai mare prăbușire a 

indicelui percepției corupției 
din lume (anul 2016). 

Conform Transparency 
International, Moldova s-a 
prăbușit cu 20 poziții - de 
pe locul 103 pe locul 123. 
În anul 2018 – locul 117. (În 
2009, eram pe locul 109).

Revista italiană LIME 
constata, în anul 2013, trans-
formarea Moldovei într-un 
stat mafiot.

La 14 noiembrie 2018, 

Parlamentul European a 
emis o rezoluție dură în adre-
sa Republicii Moldova. Este 
pentru prima dată cînd Par-
lamentul European vorbește 
despre fenomenul de captu-
rare a statului, adică despre 
uzurparea puterii.

75% din populație nu au 
încredere în judecători! Ni-
ciun ministru al PDM nu este 
la închisoare. Niciun lider de 
partid al fostei majorități! 
Nici Leancă, care i-a propus 
lui Șor 9,4 miliarde de lei, 

nici Gaburici cu diplomă fal-
să, nici Șalaru cu locomoti-
vele, nici chiar R. Glavan cu 
medicamentele!

Explicați, vă rog, cum 
un partid care avea doar 19 
deputați, a obținut 60 de 
deputați? Cum un partid 
care avea un singur depu-
tat în Adunarea Populară a 
Găgăuziei în anul 2016, a 
obținut majoritatea din 29 de 
deputați și propriul speaker? 
Așa a fost.

Dar așa nu va mai fi!

Batrîncea: Democrații au folosit Procuratura Generală pentru a 
face averi și pentru a-și satisface interesele

„Eu nu am auzit ca atunci cînd ei au fost 
la guvernare, să vorbească la fel de dulce, 
cînd Procurorul General deschidea dosare 
penale împotriva deputaților. La această 
etapă, ei toți erau „ok”. Democrații vor-
beau despre schimbarea Constituției. Da, 
noi am votat pentru aceasta, însă cu scopul 
ca anume Președintele ales de popor să nu-
mească Procurorul General. Iar ei ce au fă-
cut? Cînd Președintele a fost deja ales, l-au 
ridicat în toiul nopții pe dl Timofti, i-au dat 
decretul și el a semnat numirea lui Eduard 
Harunjen în această funcție”, a declarat de 

la tribuna parlamentului, liderul fracțiunii 
PSRM în Parlament, Vlad Batrîncea.

Batrîncea a menționat că ar dori să 
afle despre „independența Procuratu-
rii Generale”, cînd din 200 de primari ai 
democraților s-a ajuns pînă la 750, iar 
asupra administrației locale se făceau pre-
siuni în permanență. El a condamnat și 
declarația lui Harunjen cu privire la nead-
miterea publicării raportului „Kroll”, pen-
tru care s-au cheltuit bani enormi.

- Procuratura Generală este ultimul 
bastion în mîinile acestora care rîd de ceea 

ce facem. Ei au folosit Procuratura Gene-
rală pentru a face averi și pentru a-și sati-
sface propriile interese, a adăugat el.

Batrîncea a declarat că PG și Harunjen 
personal nu au făcut nimic pentru a inves-
tiga „jaful secolului”, iar Harunjen trebu-
ie să răspundă și pentru aceasta, și pentru 
alte încălcări, infracțiuni și complicitate la 
acestea. Socialistul și-a exprimat speranța 
că noul procuror general va face lumină 
asupra dosarelor penale „desenate” împo-
triva deputaților. 

 (Declarația deputatului fracțiunii PSRM, Bogdan Țîrdea în Parlament, la 9 iulie 2018, în timpul 
dezbaterilor privind demisia procurorului general Eduard Harunjen).

Procurorul General a prezentat Președintelui Republicii Moldova cererea de 
demisie. În baza cererii dlui Harunjen, Președintele a semnat Decretul cu privire la 
eliberarea sa din funcție.
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ȘAH-MAT „PĂPUȘARULUI”
ANALITICĂ

Cum Igor Dodon l-a păcălit 
pe oligarhul Plahotniuc

RĂZBOI DE EXTERMINARE
La 16 ianuarie, PCRM, satelitul 

democraților, a cerut anularea în-
registrării PSRM la alegerile parla-
mentare.

La 4 februarie, D. 
Chirtoacă (PL) a cerut 
excluderea PSRM din 
cursa electorală. Cică, 
din cauza finanțării 
din exterior.

La 5 februarie, I. 
Șor a cerut de la CEC 
pedepsirea PSRM 
pentru „obținerea 
susținerii indirecte din 
străinătate”.

La 7 februarie, A. 
Kalinin, unul dintre 
lacheii PDM, a cerut 
eliminarea PSRM de 
la alegeri. Așa cum 
ați intuit, din cauza 
„finanțării din stră-
inătate”. Absurd, 
înțelegeți? „Prietenul 
Rusiei” acuză Rusia 
de intervenție în ale-
geri!

La 8 februarie 
2019, CEC-ul contro-
lat de democrați a in-
terzis președintelui să 
vorbească despre ale-
geri, să facă agitație 
pentru un partid sau 
altul! Mai devreme, ei 
i-au interzis să fie liderul PSRM, să 
concureze pe listele partidului.

La 11 februarie, Usatîi a învinu-
it Rusia de faptul că aceasta a făcut 
jocul președintelui RM în eliberarea 
piloților moldoveni, că Dodon trebu-
ie să stea la închisoare. Procuratura 
Generală a PDM așa și a făcut – la 
13 februarie, a fost deschis un dosar 
penal pentru eliberarea piloților... 
exact de ziua de naștere a soției lui I. 
Dodon! Frumos, nu?

Toate aceste „acuzații” ale slugi-
lor  PDM au fost imediat tirajate și 
diseminate de toată presa PDM: Pri-
me, Canal 2, Canal 3, Publika, STS.

La 22 februarie, cu o zi înainte 
de alegeri, în automobilul din corte-
giul președintelui Moldovei s-a cioc-
nit, întîmplător, un alt automobil. La 
fel ca și la 9 septembrie 2018.

În realitate, PDM n-a avut curaj 
să elimine PSRM din cursa electo-
rală doar pentru că încă la 22 ianua-
rie, garda prezidențială – PSRM – a 
anunțat despre disponibilitatea de a 
apăra democrația. La fel, era riscul 
nerecunoașterii alegerilor din cauza 
antipatiei Rusiei și Uniunii Europe-
ne față de Plahotniuc. Erau necesare 
motive mult mai serioase – înregis-
trări video, audio ș.a.!

POZIȚIA JUCĂTORILOR 
EXTERNI
Bineînțeles, V. Plahotniuc a reușit 

să se certe cu aproape toți jucăto-
rii mari externi. În anul 2018 deja, 

PDM condus de el s-a pomenit, de 
facto, în izolare internațională.

SUA în general și administrația lui 
D. Trump în special aveau propriile 
pretenții față de liderul democraților:

- el era bănuit de joc dublu, fapt 
confirmat de recentele înregistrări 
audio care au apărut la TV8, în ziua 
de 10 iunie 2019 și în care Plahot-
niuc poartă negocieri „cu rușii” [1], 
promițînd „tragerea în țeapă a ame-
ricanilor” și toată opoziția de dreap-
ta. Tot el i-a propus lui D. Kozak să 
schimbe vectorul către UEEA (3 iu-
nie 2019);

- a lovit în reputația SUA în regi-
une din cauza imaginii sale negative 
și a numeroaselor dosare criminale;

- a refuzat să cedeze benevol gu-
vernarea țării după recunoașterea 
internațională a noii guvernări, 
aducînd țara pînă la punctul izbuc-
nirii unui război civil. Situația a 
fost atît de încinsă, încît la 14 iunie, 
însuși ambasadorul SUA a venit în 
oficiul PDM!

La 28 mai 2019 deja, expertul 
Jamestown Foundation V. Socor a 
declarat că „Plahotniuc a devenit 
indezirabil la Washington” și „uni-
ca modalitate pe care  Plahotniuc o 
poate folosi pentru a fi auzit este de 
a publica materiale plătite în presa 
lobbistă”. [2]

Poziția Uniunii Europene în ra-
port cu liderul PDM a fost, la fel, mai 
mult decît negativă. Uniunii Europe-
ne și Partidului Popular European 
nu i-a plăcut demiterea guvernului 
V. Streleț, distrugerea PLDM (mem-
bru al PPE), implementarea siste-
mului electoral mixt, anularea re-
zultatelor alegerilor din capitală, din 
anul 2018, persecutarea și arestarea 
reprezentanților PPDA și PAS, ati-
tudinea sfidătoare față de rezoluțiile 
și recomandările UE, Comisiei de 

la Veneția. Astfel, PDM a mers mai 
departe, începînd persecutarea dem-
nitarilor UE – D. Shubel, P. Tapiola!

În rezoluția UE din 14 noiembrie 
2018, se spune direct: guvernarea în 
RM a fost capturată de oligarhi, tre-
buie introduse sancțiuni împotriva 
lui Plahotniuc.

Și Rusia avea pretențiile sale. În 
luna februarie 2019, MAI din Ru-
sia l-a învinuit pe liderul Partidului 
Democrat V.Plahotniuc și pe busi-
nessmanul V. Platon de organizarea 
unei grupări criminale internaționale 
care, în anii 2013-2014, a scos din 
Rusia peste 37 de miliarde de ruble 
(conform cursului actual – aproxi-
mativ 560 de milioane de dolari. [3]

În anul 2010, V. Plahotniuc i-a 
garantat lui S. Narîșkin, conducă-
torul Administrației președintelui 
Federației Rusiei, că va fi crea-
tă coaliția de centru-stînga dintre 
PCRM – PDM. Însă la 30 decembrie 
2010, el s-a mutat la cei de dreap-
ta, devenind vicepreședinte al par-
lamentului. Merită oare să amintesc 
că anume Plahotniuc a fost în spatele 
interzicerii programelor informative 
și a emisiunilor televizate din Rusia, 
a anulării statutului limbii ruse, a 
exilării a cinci diplomați ai FR ș.a.

Să fii înșelat de un prăvăliaș mă-

runt, conform standardelor rusești, 
care mai latră la adresa Rusiei – așa 
ceva, la Moscova, nu se iartă nicio-
dată...

CONTEXT FAVORABIL
Primul clopoțel a fost pentru Pla-

hotniuc schimbarea ambasadorului 
SUA J. Petit cu D. Hogan – mult mai 
tînăr și mai energic (31 octombrie 
2018).

La 18 aprilie 2019, în SUA, 
a apărut un raport al procuroru-

lui special R. Mul-
ler [4], despre rezul-
tatele investigației 
intervenției ruse în 
alegerile președintelui 
SUA din anul 2016. 
Din raport reiese 
că „... nu există o 
înțelegere cu Rusia, 
nu există impedimente 
pentru justiție”. [5] 

D. Trump a numit 
ziua publicării rapor-
tului o zi bună! [6] 
Acest lucru i-a dezle-
gat mîinile  în lupta cu 
„statul profund” (deep 
state), în care a fost 
implicat V. Plahotniuc 
și unii „dușmani ai lui 
Trump din anturajul 
lui V. Zelenskii” (I. 
Kolomoiskii, G. Bo-
goliubov și alții, care 
au susținut-o pe H. 
Clinton la alegerile 
din anul 2016).  Des-
pre aceasta a declarat 
foarte clar avocatul lui 
Trump, R. Julianni (15 
mai 2019).

La 23 august 2018, 
la Geneva, la 22 oc-

tombrie 2018, la Moscova, la 30 mai 
2019, în Israel au avut loc întrederi 
dintre secretarul Consiliului de Se-
curitate al FR N. Patrușev și consili-
erul președintelui SUA pentru secu-
ritate națională J. Bolton.

Potrivit datelor canalului de tele-
gram „Nezygari”, „Secretarul Con-
siliului de Securitate N. Patrușev a 
coordonat, împreună cu J. Bolton, 
reglementarea dialogului intermol-
dovenesc, în urma căruia Moscova – 
Washington – Bruxelles au susținut 
detronarea lui Plahotniuc”. [7]

La 14 mai 2019, la Soci, s-au 
desfășurat negocieri dintre secre-
tarul de stat al SUA M. Pompeo și 
președintele Rusiei V. Putin. Un de-
taliu curios: la întrevedere au parti-
cipat șeful MAE al Rusiei S. Lavrov 
și directorul Serviciului de Spionaj 
Extern S. Narîșkin. Domnul Lavrov 
a declarat că a convenit cu Pompeo 
în privința unui șir de pași concreți 
pentru îmbunătățirea relațiilor din-
tre Rusia și SUA, însă nu a precizat, 
despre ce fel de acțiuni este vorba. 

MAI TÎRZIU ÎNSĂ 
S-AU ÎNTÎMPLAT 
TRANSFORMĂRI 
SERIOASE.
 Întîmplător sau nu, dar 

La alegerile parlamentare, PDM și-a pus scopul de a zdrobi 
PSRM. Era analizat minuțios scenariul care prevedea 
excluderea partidului din cursa electorală, arestarea 
Președintelui și a cîtorva deputați. Despre toate acestea scriau 
politologii „de buzunar” ai PDM, aceasta era cerința lacheilor 
respectivului partid.
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ANALITICĂ
la 27 mai, a fost arestat L. Drag-

nea, liderul Partidului Social-
Democrat din România, care 

se află la guvernare, principalul 
aliat al lui Plahotniuc. Acesta a 

fost condamnat la 3 ani și 6 luni de 
închisoare. 

Mai devreme, la 21 aprilie 2019, 
P. Poroșenko, partenerul de afaceri 
și unul dintre principalii lobbyști în 
Occident a lui V. Plahotniuc, a pier-
dut dramatic alegerile prezidențiale. 
Poziția PDM și cea a lui Plahotniuc 
s-au slăbit simțitor. Nodul se strînge 
tot mai tare.

Și iată încă un caz. La 3 iunie, 
Moldova a fost vizitată concomitent 
de reprezentantul special al Rusiei, 
D. Kozak, comisarul european pen-

tru relații de extindere J. Hahn și 
directorul Oficiului din Europa de 
Est al Departamentului de Stat al 
SUA, B. Freden. Toți aceștia au avut 
întrevederi cu PDM, PSRM, blocul 
ACUM și Președintele țării.

În asemenea condiții, Igor Do-
don a început o activitate externă 
amplă. La 5 mai 2019, el a publicat 
concepția „Pachetul Atotcuprinzător 
pentru Moldova”, [9] care include 
realizarea parteneriatului strategic 
cu Rusia și UE concomitent, identi-
ficarea unei soluții pentru reglemen-
tarea transnistreană și recunoașterea 
internațională a neutralității perma-
nente a Moldovei. Acest document a 
fost prezentat la 15 februarie 2019, 
la Conferința internațională de secu-
ritate de la Munchen, deci, a apărut 
în toiul alegerilor parlamentare și a 
fost o provocare a poziției lui Pla-
hotniuc, care prezenta Moldova ca 
pe un teren de luptă antirus. Din fe-
ricire, consultanții săi nu au înțeles, 
despre ce-i vorba...

MUNCĂ TITANICĂ
Pe parcursul întregii perioade 

aprilie-iunie, Președintele a avut 
zeci de întrevederi cu ambasadorii 
UE, SUA, FR. Aceasta a fost o mun-
că titanică:

9 aprilie – întrevederea cu amba-
sadorul FR , O. Vasnețov;

15 aprilie – întrevederea cu am-
basadorul SUA, D. Hogan; 

19 aprilie – întrevederea cu 
delegația alcătuită din congresmeni 
ai SUA condusă de J. Price; a fost 
prezent și D. Hogan; 

14 mai – întrevederea cu ambasa-
dorul SUA, D. Hogan; 

15 mai – întrevederea cu ambasa-
dorii acreditați în RM; 

27 mai – întrevederea cu ambasa-
dorul FR, O. Vasnețov; 

3 iunie – întrevederea cu J. Hahn, 
B. Freden și D. Kozak; 

8 iunie – întrevederea cu am-
basadorul FR, O. Vasnețov, șeful 
Delegației UE, P. Michalko, M. Mc-
Dowell, însărcinat cu afaceri al Am-
basadei SUA; 

10 iunie – întrevederea cu amba-
sadorii acreditați în RM;

12 iunie – întrevederea cu amba-
sadorul FR, O. Vasnețov, cu ambasa-

dorul SUA, D. Hogan;
14 iunie – întrevederea cu amba-

sadorul SUA, D. Hogan;
18 iunie – întrevederea cu amba-

sadorul FR, O. Vasnețov, cu ambasa-
dorul SUA, D. Hogan;

24 iunie – întrevederea  cu repre-
zentantul special al FR în Republica 
Moldova, D. Kozak.

Printre rezultatele întrevederi-
lor care au fost făcute publice de 
către Președinte este neacceptarea 
de către ambasadori a destrămării 
fracțiunilor și a transfugilor, partici-
parea la guvernare a figuranților în 
raportul Kroll (I. Șor ș.a.), numirea 
lui V. Plahotniuc în calitate de pre-
mier...

Anume  aceste întrevederi au 
contribuit 
la stabilirea 
unor anu-
mite bariere 
în acțiunile 
PDM. Și, 
probabil, în 
urma vizi-

tei lui Hhahn, Freden și Kozak, la 
5 iunie, Consiliul politic național 
al Partidului „Acțiune și Solidari-
tate” (PAS) a decis să voteze pen-
tru speakerul propus de Partidul 
Socialiștilor...

La 6 iunie, aceeași decizie a fost 
adoptată și de Partidul „Platforma 
Demnitate și Adevăr”.

CAPCANA 
DEPUTAȚILOR
În realitate, PDM dorea cu orice 

preț alegeri anticipate. Ei nu doreau 
niciun fel de alianțe cu ACUM sau 
cu PSRM. De ce și-au subordonat 
Procuratura Generală, MAI, SIS, 
CNA și întreaga țară? Ca mai tîrziu 
să se împartă cu cineva?

Dar pentru a merge la alegeri 
anticipate, ei aveau nevoie să dis-
crediteze și să distrugă PSRM. Al-
tfel, situația s-ar fi putut repeta și 
PSRM ar fi obținut tot atîtea voturi 
sau chiar mai multe. Cu acest scop, 
democrații au jucat o bună partitură. 
Ei știau că la 3 iunie, în Moldova va 
veni reprezentantul special al FR, D. 
Kozak. Democrații au apărut ime-
diat la întrevedere și i-au făcut lui 

Kozak o propunere pe care, în opinia 
lor, el nu putea s-o refuze – federali-
zarea țării, neutralitate permanentă, 
schimbarea politicii externe către 
UEEA!

Toate acestea s-au făcut cu scopul 
de a-l implica pe Președintele Dodon 
la negocieri în aceste subiecte destul 
de sensibile și să-l discrediteze. La 
rîndul său, cu o zi înainte de între-
vederea cu Plahotniuc, șeful statu-
lui a participat la forumul economic 
internațional de la Sankt Petersburg. 
De asemenea, la Sankt Petersburg, el 
a avut o întrevedere cu președintele 
FR, V. Putin și cu vicepremierul rus, 
D. Kozak.

S-a sfătuit sau nu Președintele 

nostru cu Putin și Kozak, nu se știe. 
Însă în ajunul revenirii în Patrie, el a 
declarat: „În această noapte, eu voi 
reveni în Moldova pentru ca pînă 
sîmbătă, să fie ales președintele par-
lamentului. Probabil, sîmbătă vom 
numi întregul guvern. Dacă vom 
avea noroc. De aceea luni, probabil, 
vom începe să lucrăm deja în alt re-
gim”.

Ar fi putut I. Dodon să vorbească 
în Rusia despre o alianță cu PDM, 
știind poziția Rusiei față de PDM? 
Răspunsul este evident.

La 7 iunie, democrații au înregis-
trat toate convorbirile lui I. Dodon 
cu V. Plahotniuc, cu o cameră ascun-
să, montînd tot de ce aveau nevoie. 
Pentru că și fără ochelari (lupă) se 
vede că Președintele tace, iar după 
cadru se aude vocea sa.

Filmîndu-l pe Președinte cu 
o cameră ascunsă – ceea ce deja 
este o infracțiune penală, - PDM a 
renunțat, în același timp, la propu-
nerile sale. Cică, hai să mergem mai 
bine la alegeri anticipate. De asord, 
a spus Președintele. La 9 iunie, vom 
dizolva parlamentul.

La ora 18:30, ieșind de la ședința 
Consiliului Republican al PSRM, 
Dodon a anunțat: nu va fi nicio 
alianță cu PDM, în Moldova, „cel 
mai degrabă”, vor avea loc alegeri 
anticipate.

În aceeași zi, la 7 iunie, Curtea 
Constituțională controlată de PDM 
a anunțată că termenul pentru for-
marea guvernului a expirat și că 
Președintele este obligat să dizolve 
parlamen-
tul. Oamenii 
aduși de că-
tre democrați 
în centrul 
Chișinăului, 
care strigau 
„Nu alegeri-
lor anticipa-
te!” se vor împrăștia „pînă mîine”... 
[10]

Jocul a fost făcut. PDM triumfa. 
Din nou, i-a păcălit pe toți! Ei au 
fost atît de siguri de aceasta, că au 
convocat chiar și Consiliul național 
al partidului, pentru a anunța despre 
lansarea campaniei electorale.

La alegeri-
le anticipate, 
ei ar fi făcut 
public com-
promatul, ar 
fi eliminat 
PSRM din 
cursa elec-
torală, l-ar 
fi arestat pe 

Președinte pentru „trădare de Patrie” 
– adică, trădare a oligarhilor. Ei, și 
de bucurie, cineva ar fi fost blamat 
și pentru Kozak, așa cum a fost în 
anul 2003!

Iar după aceasta, electoratul 
PSRM, conform planului lor, ar fi 
trecut la PCRM și la Șor. Acest lucru 
i-ar fi asigurat PDM 70 de mandate 
și guvernarea absolută.

LEGEA BUMERANGULUI
Însă Președintele i-a păcălit. El 

știa că nu poți avea încredere în 
democrați. Ei l-au înșelat pe I. Do-
don și PCRM în anul 2010, cînd 
au format alianță cu cei de dreapta, 
ei l-au înșelat pe Dodon și în anul 

2011, furîndu-i victoria la alegerile 
primarului municipiului Chișinău în 
favoarea lui Chirtoacă!

De aceea, declarînd la 7 iunie 
despre alegerile anticipate, așa cum 
își doreau democrații, Dodon i-a tri-
mis imediat pe deputații PSRM la 
negocieri cu ACUM, în Parlament, 
unde reprezentanții blocului i-au 
așteptat „absolut întîmplător” pînă 
seara tîrziu.

Totul a fost logic. Anterior, 
Consiliul Republican a decis: sau 
ACUM, sau alegeri anticipate. De 
aceea Plahotniuc nici nu a acordat 
atenție acestei noi „pălăvrăgeli”.

La 8 iunie, cînd a fost creată 
alianța, PDM a fost luat prin surprin-
dere. De facto, pentru prima dată în 
istoria lor, democrații și însuși Pla-
hotniuc au obținut ceea ce ei înșiși 
le-au făcut tuturor!

Nici chiar să aresteze deputații nu 
se putea – acolo, la rugămintea lui 
I. Dodon, se aflau deja ambasadorii 
UE, SUA, Rusiei!

PARTITURA DE ȘAH
Da, Plahotniuc este un „păpușar”. 

Însă el a uitat că Dodon este șahist. 
Și că el nu tărăgănează vremea de-
geaba. Dodon înțelegea că invitația 
PDM la negocieri este o capcană. 
Și dacă el nu ar fi răspuns, deputații 
PSRM puteau fi arestați, partidul – 
distrus încă pînă la alegeri.

Negocierile deschise și prelungi-
te cu blocul ACUM ar fi avut același 
rezultat. Totul trebuia să fie făcut ra-
pid și în ultimul moment. 

Dacă PSRM și fi făcut alianță cu 
PDM, peste o jumătate de an, ar fi 
fost distrus, așa cum s-a întîmplat cu 
PCRM, PLDM, PL și AMN. De ace-
ea pentru I. Dodon era important să 
slăbească atenția lui Plahotniuc, să-i 
acorde încrederea în faptul că alianța 
cu PDM este posibilă, iar alegerile 
anticipate – și mai mult. La negoci-
eri, Igor Dodon spunea ce-și dorea 
să audă Plahotniuc, însă negocierile 
reale se purtau cu blocul ACUM și 
cu ambasadorii.

Știa oare Președintele că este 
înregistrat? Sigur că știa. Despre 
aceasta știu și copiii de la grădiniță. 
Însă el a mers la un risc enorm. Doar 
pentru aceasta I. Dodon poate fi nu-
mit cu încredere un erou care l-a pă-
călit pe însuși „păpușar” și pe „ma-
rele combinator”!

Să nu fi făcut Președintele toate 
aceasta, țara ar mai fi gemut încă 10 
ani din cauza fărădelegilor oligar-
hilor. Dar noi am obținut o șansă la 
libertate.

Bogdan Țîrdea, 
politolog

ÎN REALITATE, PDM DOREA CU ORICE 
PREȚ ALEGERI ANTICIPATE. DEMOCRAȚII 
NU DOREAU NICI UN FEL DE ALIANȚĂ, 
FIE CU ACUM, FIE CU PSRM.

ATUNCI CÎND S-A FORMAT ALIANȚA 
PE 8 IUNIE, PDM A FOST LUAT PRIN 
SURPRINDERE. PENTRU PRIMA OARĂ ÎN 
ISTORIA SA, EI AU PRIMIT CEEA CE AU 
FĂCUT CU ALȚII!

DACĂ PSRM AR FI FĂCUT ALIANȚĂ CU 
PDM, ATUNCI SOCIALIȘTII AR FI FOST 
DISTRUȘI ÎN JUMĂTATE DE AN, LA FEL 
CUM S-A ÎNTÎMPLAT CU PCRM, PLDM, PL 
ȘI AMN.
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nu ne putem permite luxul de a pierde timpul!”

Împreună 
am reușit 
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Președintele Republicii Moldova Igor Dodon
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