DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 20 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea deciziei ca, în continuare, ședința Parlamentului, în cadrul
căreia vor avea loc audieri parlamentare privind situația din regiunea
transnistreană, să aibă caracter închis.
Ședința începe la ora 11.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Începem ședința.
Și, vă rog, să vă ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Hotineanu Vladimir, Lupu Marian – la cerere; Chistruga
Zinaida – din motive de sănătate; Furdui Simion, Sîrbu Serghei, Todua Zurabi,
Zaporojan Lilian.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
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Domnilor deputați,
Salutăm, în primul rînd, prezența la ședința noastră a domnului Nicolae
Timofti, Președintele Republicii Moldova. (Aplauze.)
De asemenea, înainte de a începe dezbaterile pe marginea ordinii de zi, vreau
să vă mai informez că, astăzi, Curtea Constituțională, prin Hotărîrea nr.14, a
validat mandatul de deputat în Parlament al candidatului supleant pe lista
Partidului Democrat domnul Mihail Solcan. Îl felicităm și îi dorim succes în
activitate. (Aplauze.)
De asemenea, în perioada premergătoare ședinței, și-au sărbătorit ziua de
naștere domnii deputați: Alexandru Cimbriciuc, Iurie Apostolachi, Anatolie
Dimitriu și Lilian Zaporojan. De asemenea, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere
și colegul nostru Marian Lupu. Îi felicităm, multă sănătate și succes în activitate.
(Aplauze.)
Acum, stimați colegi, trecem la ordinea de zi. Dumneavoastră aveți lista de
bază, cea care a fost examinată și aprobată, prin votul plenului, în cadrul ședinței
de joi săptămîna trecută. De asemenea, urmare a ședinței Biroului permanent, am
propus atenției plenului și suplimentul la ordinea de zi pentru zilele de astăzi și
mîine, care urmează a fi discutat și votat.
Dacă sînt alte propuneri referitor la ordinea de zi, vă rog să le înaintați de la
microfoanele din sală.
Microfonul nr.2.
Domnul Sergiu Stati – Fracţiunea PCRM:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Eu nu înțeleg cum a fost propusă sau, cel puțin, ticluită ordinea de zi pentru
ședințele de astăzi și de mîine? Cel mai paradoxal este aceea că s-au propus, astăzi,
audierile acestea cu Transnistria. Vreau să subliniez, în acest sens, că e o isterie
totală în mass-media. Și aceasta de cineva foarte bine organizat, toată isteria
aceasta care se întîmplă acum la noi în mass-media.
Și, în același timp, prin niște circumstanțe foarte neclare, pentru mine cel
puțin, deci, în aceeași ordine de zi, găsim, cu mirare, proiectele nr.1485 și nr.1824,
deci privind Tratatul Republicii Moldova cu România și, respectiv, proiectul de
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar.
Deci este foarte stranie această configurație. Și, de aceea, propunerea
Fracțiunii noastre este ca, în modul cel mai urgent, aceste două proiecte să fie
eliminate urgent de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Încă o dată, vă rog, numărul ambelor proiecte.
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Domnul Sergiu Stati:
Da. Deci se numesc nr.1485 și nr.1824.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.3.
Doamna Maria Postoico – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc.
În continuare la ceea ce a menționat colegul meu.
Domnule Președinte,
Aș vrea să remarc un moment foarte important, fiindcă la ședința Biroului a
fost distribuită ordinea de zi pentru 20 – 21, care a fost aprobată încă săptămîna
trecută.
După ședința Biroului, desigur, Aparatul trebuia să distribuie chestiunile pe
ordinea de zi pentru 20 și 21. Deputații nu au primit o astfel de distribuire. De
aceea, noi nu cunoaștem care chestiuni vor fi incluse pe ordinea de zi pentru ziua
de astăzi.
În continuare. A fost inclus proiectul nr.257, unde este indicat că raportorul
este Comisia juridică, numiri și imunități. Vreau să menționez faptul că, la Comisia
juridică, numiri și imunități, un astfel de proiect nu s-a examinat și noi nu am fost
ca raportori. Deci, iarăși, este o restanță din partea Aparatului, că indică raportori
acele comisii care nici nu sînt raportori.
Eu vă rog să dați indicațiile de rigoare, ca, totodată, noi să avem niște
documente bine aprobate și să nu facem zarvă în sală.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.4.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule Președinte,
La ședința trecută, în lista cu raportorii pentru ședința specială în problema
transnistreană, am propus să fie și reprezentanții Republicii Moldova în Comisia
Unificată de Control. Din cîte eu înțeleg, domnul copreședinte este în concediu de
boală, cel puțin, din surse neverificate. Dar întrebarea mea este: dacă este cineva de
la Comisia Unificată de Control și dacă îi putem regăsi printre coraportori? Pentru
că este un lucru foarte important să vedem și poziția reprezentanților Republicii
Moldova în Comisia Unificată de Control.
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Domnul Igor Corman:
Da, domnule Godea,
Secretariatul mă informează că este domnul Ion Bodrug, care este membru
al acestei comisii. Este prezent.
Domnul Mihai Godea:
Și atunci îi trecem în lista de raportori.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Președinte Corman,
Fracțiunea Partidului Liberal solicită completarea listelor raportorilor pentru
audierile, de astăzi, în problema transnistreană cu Prim-ministrul Iurie Leancă. Și o
să explice de ce.
Ieri, ministrul apărării Vitalie Marinuța a făcut o declarație absolut hazardată
și iresponsabilă, prin care a declarat că Armata Republicii Moldova este pregătită
să reziste unei agresiuni la Nistru. Considerăm că, pentru astfel de declarații, cel
puțin, trebuie să își dea demisia sau să fie demis.
Iar prezența domnului Leancă este necesară pentru a aprecia „intențiile”
acestei declarații, fără precedent de la ’90 încoace, care are caracter de provocare și
alimentează acele lucruri urîte care au loc la Nistru.
De aceea, solicităm ca lista cu raportorii să fie suplimentată cu Primministrul Iurie Leancă.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Domnule Munteanu,
Vă aduc la cunoștință că Prim-ministrul nu este în țară. Fiindcă el a fost
invitat, la fel, ca și toți ceilalți vicepremieri. Ei sînt de față, doar Prim-ministrul nu
este.
Microfonul nr.2, vă rog.
Domnul Alexandr Petkov – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați deputați,
Marți, la Parlamentul European, domnul director al Serviciului European
pentru Acțiune Externă Wiegand ne-a confirmat că Uniunea Europeană va insista
asupra instalării celor șase posturi de-a lungul Nistrului, care, practic, vor diviza
Moldova pe Nistru.
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La fel, ni s-a mai comunicat că, doar în ultimii ani, Uniunea Europeană a
alocat peste 40 milioane de euro pentru sporirea măsurilor de încredere …
Domnul Igor Corman:
Stimate domnule deputat …
Domnul Alexandr Petkov:
Eu am …
Domnul Igor Corman:
Eu cred că toate subiectele acestea noi o să le discutăm în cadrul
dezbaterilor, deci cînd o să audiem subiectul transnistrean.
Acum la ordinea de zi, vă rog frumos.
Domnul Alexandr Petkov:
La ordinea de zi. Iar, astăzi, noi sîntem martorii unor declarații, se vede că în
… nu știu, într-un cadru de încredere, așa, între două maluri ale Nistrului,
declarațiilor militariste, ieșite din comun ale ministrului apărării Marinuța, care a
încălcat și Legea din 2005 …
Domnul Igor Corman:
Stimate domnule deputat …
Deci rugămintea mea către toți deputații din această sală să respectăm
Regulamentul. La ordinea de zi, vă rog frumos.
Domnul Alexandr Petkov:
La ordinea de zi.
Astfel, noi considerăm, Fracțiunea noastră consideră declarațiile domnului
Marinuța drept unele inadmisibile, incompatibile cu postul dînsului de ministru al
apărării și solicităm demisia acestuia astăzi.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3, vă rog.
Doamna Violeta Ivanov – Fracţiunea PCRM:
Domnule Președinte,
Nu este clar deloc: cum a nimerit în ordinea de zi proiectul sub nr.257,
înregistrat în Parlament la data de 14.06.2013? Proiect, despre care a vorbit
doamna președinte Postoico, că nu era corectă denumirea Comisiei juridice, numiri
și imunități.
Dar eu cred că Comisia mediu și schimbări climatice nu trebuie să fie
comisie coraportoare, dar raportoare, deoarece este vorba de permiterea tranzitării
substanțelor care distrug stratul de ozon.

5

De aceea, vă rog, pentru ziua de astăzi, ca el să fie exclus din ordinea de zi,
deoarece comisia nu are nici raport și nu se poate expune în momentul de față.
Și aș solicita ca să fim comisie raportoare.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Ceban:
Veaceslav,
Vă rog mult, nu mă dezorientați.
Domnule Președinte,
Într-adevăr, ceea ce a spus, ieri, așa-numitul ministru al apărării ridică foarte
multe semne de întrebare și îngrijorare.
Grupul socialiștilor a înregistrat, înregistrează acum moțiunea de cenzură și
roagă toate fracțiunile parlamentare s-o susțină, pentru a demite acest ministru
iresponsabil pentru declarațiile sale, cu adevărat, strigătoare la cer.
Și la ordinea de zi pentru săptămîna viitoare: nr.95 – privind stoparea
reformei în educație; nr.96 – privind abrogarea egalității de șanse; nr.125 – privind
deci stoparea acestei reforme, care ține de închiderea primăriilor; nr.151 – privind
patentele; nr.155 – cu privire la subvenții în agricultură; nr.156; nr.186; nr.219 …
Doamna Liliana Palihovici:
Mai rar, domnule deputat. Mai rar.
Domnul Igor Corman:
Domnule deputat,
Vă rog mai încetișor, numiți foarte clar, ca noi să înregistrăm.
Domnul Ion Ceban:
Nr.186.
Domnul Igor Corman:
V-ați oprit la nr.155 și, vă rog să continuați.
Domnul Ion Ceban:
Da. Nr.156 după aceasta, nr.186, nr.219 și nr.238. Măcar acestea.
Mersi.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.5, vă rog.
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Domnul Mihai Ghimpu:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Odată ce nu este Prim-ministrul, dar, de fapt, mai bine că este aici domnul
Președinte al Republicii Nicolae Timofti, dumnealui este și Comandant Suprem,
rugăm, domnule Președinte, să ajutați Parlamentul să ne clarificăm în declarația
ministrului Marinuța. Este o adevărată provocare. Și în Armata Națională a
Republicii Moldova, și în cealaltă armata ilegală, neconstituțională sînt cetățenii
Republicii Moldova – tineri de 18 – 19 ani.
Și noi cunoaștem astfel de provocări în perioada acestor douăzeci de ani, și
este o problemă foarte complicată. Și susțin propunerea domnului Munteanu să fie
eliberat din funcție. Am fost și eu în această funcție și știu ce înseamnă acest lucru.
Și doi. Domnule Președinte al Parlamentului,
Nu înțelege: de ce nu este invitat brigadirul colhozului „PMR” Șevciuc?
Pentru că, știu, cînd a fost invitat de ex-prim-ministru, Vlad Filat, Drapelul și
Stema au fost date jos, profanate, au fost profanate simbolurile statului. Și, astăzi,
nu-l văd printre invitați. Nu înțeleg: ce s-a întîmplat? Nu mai există prietenie? Nu
se mai duce pe la muntele Athos? Pe la Bruxelles? Prin Berlin?
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.2, vă rog.
Domnul Sergiu Stati:
Da. Mulțumesc.
Am vrut să mai ies o dată la microfon din simplul motiv că, și colegii mei,
de fapt, au menționat faptul, domnul Marinuța și-a permis niște declarații care
contravin nu numai statutului de ministru, dar încalcă flagrant prevederile
Constituției și Legii din 2005, în care foarte clar se expune că ministrul …
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
La ordinea de zi, conform Regulamentului. Încă o dată repet, este
obligațiunea mea, în calitate de Președinte al acestei ședințe.
Dezbateri, declarații, toate le facem la locul lor.
Eu vă rog la ordinea de zi.
Domnul Sergiu Stati:
Da, este perfect legal ceea ce spun eu acum, domnule Președinte, de aceea vă
rog foarte mult să nu-mi închideți microfonul.
Deci, în acest context, Fracțiunea noastră, totuși, cere ca domnul ministru
Marinuța, astăzi, să nu participe la ședință din simplul motiv că ceea ce a declarat
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el, contravine cred că … și o să contravină dezbaterilor, care urmează să fie astăzi,
pe problema transnistreană.
Doi. Ca, de urgență, să fie adus în țară Leancă, deci să fie prezent aici, la
lucru. Fiindcă el, băietul acesta, nu reușește efectiv să lucreze în țară, el permanent
e în delegații. Și să vină aici și să participe la această ședință.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3.
La ordinea de zi, încă o dată repet.
Doamna Inna Șupac – Fracţiunea PCRM:
Stimați colegi,
Vreau să vă informez că, pe data de 17, 18 iunie, la Bruxelles s-a desfășurat
ședința Comitetului de Cooperare „Uniunea Europeană – Republica Moldova” și în
calitate de informare vreau să vă informez cu privire la două chestiuni.
În primul rînd, Fracțiunea Partidului Comuniștilor a votat împotriva
proiectelor de declarații și recomandări ale acestui Comitet, dat fiind faptul că mai
mult decît 40 de propuneri, propuse de către PCRM, nu au fost susținute. Printre
care, spre exemplu, faptul îndemnării către structurile Uniunii Europene, către
monitorizarea strictă a modului de implementare a proiectelor europene în
Republica Moldova, precum și a modului de utilizare a fondurilor europene, și a
mai multor altor chestiuni.
A doua chestiune cu privire la care vreau să vă informez.
Stimați colegi,
La acest Comitet s-a discutat proiectul de procedură, regulament de
procedură …
Domnul Igor Corman:
Stimată doamnă deputat,
Deci informația pe care o prezentați dumneavoastră nu are vreo legătură cu
ordinea de zi.
Faceți informația publică, ieșiți la presă. Dar noi discutăm acum ordinea de
zi.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț – Fracţiunea PLDM:
Da. Domnule Președinte,
Mulțumesc.
Noi remarcăm cu cîtă ardoare solicită prezența Prim-ministrului, prezența
altor oficiali. Doar o remarcă. Timp de 8 ani de zile, noi nu am avut vreo audiere în
problematica transnistreană și abia, astăzi, sîntem la prima …
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Domnul Igor Corman:
Stimați colegi …
Domnul Valeriu Streleț:
… ședință în acest sens.
Domnul Igor Corman:
Să ne ținem toți de o regulă: propuneri la ordinea de zi. Eu vă rog foarte
mult.
Domnul Valeriu Streleț:
Domnule Președinte,
Aceasta și este propunerea, că …
Domnul Igor Corman:
Vă înscrieți cu luări de cuvînt, astăzi, la urmă și …
Domnul Valeriu Streleț:
OK.
Domnul Igor Corman:
… toate lucrurile acestea pot fi discutate la timpul potrivit.
Domnul Valeriu Streleţ:
Propunerea la ordinea de zi este ca, avînd în vedere show-urile care se
derulează, pînă în prezent, și din extrema dreaptă, și din extrema stîngă, ședința în
care se va examina subiectul transnistrean, avînd în vedere prevederile articolului
99 din Regulament, să se desfășoare… să fie o ședință închisă. Și aceasta este o
propunere nu doar din partea Fracțiunii noastre, dar și din partea a încă două
fracțiuni.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.5.
Domnul Vladimir Saharneanu:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Eu vreau să detest acest atac inițiat laș din partea liberalilor conservatori
împotriva domnului general…
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Domnul Igor Corman:
Stimate domnule deputat,
Sînt nevoit să vă amintesc și dumneavoastră că ne-am înțeles cu toții,
conform Regulamentului, să înaintăm propuneri acum la ordinea de zi, să
definitivăm acest exercițiu pînă la capăt și pe urmă o să prezentați toate
declarațiile.
Este la ordinea de zi? Nu.
Microfonul nr.2, vă rog.
Domnul Eduard Mușuc – Fracțiunea PCRM:
Da, vă mulțumesc, domnule Președinte.
Cîteva chestiuni. În primul rînd, dreptul la replică. A fost vizată Fracțiunea
noastră.
Pentru extrema verde. Cînd vă referiți la extrema stîngă, vreau… vă rog
frumos să luați în calcul că pentru noi ar vota astăzi mai mult de 50% din
populație, adică ceea ce reprezintă majoritatea. Aceasta în ceea ce privește
extrema.
Acum, domnule Președinte, ordinea de zi vizează inclusiv structura, lista cu
participanți și raportorii. Și cînd membrii Fracțiunii PCRM se referă la componența
acestor raportori, noi ne referim anume la ordinea de zi.
Vreau să vă aduc la cunoștință că fiecare deputat are dreptul și trebuie să
aibă la dispoziție 2 minute, trebuie cronometrate aceste… trebuie…
Domnul Igor Corman:
Pentru ca să facă propuneri la ordinea de zi.
Domnul Eduard Mușuc:
…dar nu dumneavoastră trebuie să interveniți. Două minute… în două
minute el formulează propunerea sa, ca să fie clar plenului Parlamentului pentru ce
votează.
Acum, vreau să mă refer la structura și la componența raportorilor.
Хотел бы несколько слов сказать по поводу докладчиков, которые
сегодня должны выступать. Мы категорически против того, чтобы сегодня с
милитаристскими заявлениями с центральной трибуны Парламента выступал
все еще действующий министр обороны Маринуца, который превращает это
Министерство обороны в Министерство нападения. Те заявления, которые
были сделаны этим министром на днях, противоречат Конституции,
противоречат нейтральному статусу Республики Молдова и нагнетают
ситуацию в нашей стране.
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Domnul Igor Corman:
Domnule deputat,
Am înregistrat doleanța dumneavoastră: ca un raportor să nu vorbească, da?
Așa, corect am înregistrat?
Domnul Eduard Mușuc:
Да, я еще не закончил, господин Председатель. Когда я закончу, я Вас
проинформирую. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Nu, dar eu sînt obligat să vă atrag atenția că dumneavoastră trebuie să
terminați la subiectul ordinii de zi.
Domnul Eduard Mușuc:
Domnule Președinte,
Eu mă refer anume la subiectul ordinii de zi și mă refer la componența
raportorilor, care ne este propusă de Biroul permanent al Parlamentului. Încă o
dată, vă rog frumos, să nu interveniți cînd finalizăm noi gîndurile noastre.
Domnul Igor Corman:
Dumneavoastră vedeți că și sectorul întîi, și doi, și trei, eu mă țin de aceeași
regulă, deci și vă rog insistent să terminăm cu ordinea de zi, și să fim corecți față
de toată lumea din sală. Același principiu față de toți.
La ordinea de zi aveți ceva?
Microfonul nr.2.
Domnul Eduard Mușuc:
Da, anume la ordinea de zi, reiterez ceea ce am spus: să fie exclus din
componența raportorilor…
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Domnul Eduard Mușuc:
…domnul Marinuța și să își dea demisia în ziua de astăzi din funcția
respectivă.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3, vă rog.
Domnul Artur Reșetnicov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
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Domnule Președinte,
O sugestie și o propunere de procedură, și una pentru ordinea de zi.
Dumneavoastră, anterior… și, de fapt, nu aveți nici un drept legal să… în procesul
examinării ordinii de zi, să vă expuneți cu aceste comentarii. Orice deputat are
timpul potrivit, conform Regulamentului, și înaintează aceste propuneri.
Comentarii ale Președintelui Parlamentului sau ale ședinței nu sînt prevăzute în
Regulamentul Parlamentului. Or, situația în care ne-am pomenit astăzi și
dumneavoastră spuneți și sugerați colegului meu, deputatului Mușuc, că trebuie să
terminăm cu ordinea de zi este o încălcare a legislației. Eu bănuiesc sau nu aș vrea
să cred că această nereușită a dumneavoastră este făcută intenționat, dar v-aș ruga
să deschideți articolul…
Domnul Igor Corman:
Stimate coleg,
Dumneavoastră nu puteți să incriminați că eu fac comentarii. Deci unicul
meu comentariu a fost rugămintea către toți colegii ca, conform Regulamentului, să
definitivăm tot ce ține de ordinea de zi. Atît doar am spus.
Microfonul nr.3, vă rog.
Domnul Artur Reșetnicov:
Eu vă rog să nu deconectați microfonul, nu abuzați. Eu înțeleg că aveți o
dragoste deosebită față de microfonul nr.3, dar nu abuzați.
Deci propunere de procedură. Deschideți, vă rog, domnule Președinte,
articolul 39 din Regulamentul Parlamentului, în special alineatul (3), care prevede
că Biroul permanent întocmește proiectul, ordinea de zi în prima jumătate a
săptămînii premergătoare perioadei pentru care se aprobă. Astăzi este zi de ședință,
joi, noi avem acest proiect de ordine de zi, aprobat pentru ziua de astăzi de către
Biroul permanent? Și cînd s-a convocat Biroul permanent? Astăzi dimineață? În
care ați discutat despre tot și nu ați convenit despre nimic.
Aceasta este o încălcare ca dumneavoastră, în calitate de Președinte al
Parlamentului, nu știu dacă intenționat, o comiteți. E de procedură și vă rog să o
respectați în viitor.
Acum privitor la ordinea de zi. Nu am nevoie de comentariile
dumneavoastră.
Acum la ordinea de zi. Astăzi…
Domnul Igor Corman:
Păi, da nu, dar dumneavoastră ați formulat o întrebare și eu am dreptul să
îmi expun punctul de vedere, nu?
Deci eu foarte succint. Vă amintesc că, joia trecută, noi am discutat aici, a
fost formulată propunerea ca să avem astăzi în ordinea de zi subiectul audierilor la
conflictul transnistrean. Și aceasta o facem. Noi avem, de fapt, aprobat, acest lucru.
Microfonul nr.3, vă rog.
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Domnul Artur Reșetnicov:
Domnule Președinte,
Eu vă rog, mie mi se creează impresia că pe dumneavoastră cineva
intenționat vă pune într-o situație să arătați prost în prezidiul Parlamentului.
Aceasta e opinia mea personală.
Domnul Igor Corman:
Dumneavoastră vreți să mă arătați pe mine prost.
Domnul Artur Reșetnicov:
Acum la ordinea de zi.
Domnul Igor Corman:
Aceasta e altă chestie.
Domnul Artur Reșetnicov:
Acum la ordinea de zi. No comment.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.1.
Domnul Artur Reșetnicov:
Acum la ordinea de zi.
În supliment, noi găsim… nr.1: ”Audieri parlamentare privind situația din
regiunea transnistreană”. Nu mai corect, conform Constituției, ar fi fost ”în
raioanele de est ale Republicii… în raioanele de stînga ale Republicii Moldova”?
Dar, din partea Fracțiunii Partidului Comuniștilor, noi propunem, și rog să
fie fixată și înaintată la vot, ca aceste audieri să aibă loc într-o ședință publică,
adică într-o ședință deschisă, pentru că cel puțin Fracțiunea Partidului
Comuniștilor nu are ce ascunde de la propriul popor și dorim ca aceste dezbateri să
aibă loc deschis, transparent, cinstit, pentru toată societatea a vedea cine aduce
aceste mesaje războinice și cine aduce isterie în societate. Această propunere din
partea Partidului Comuniștilor rog să fie supusă votului.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Am înregistrat.
Microfonul nr.4.
Domnul Alexandru Cimbriciuc – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc.
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Domnule Președinte,
Noi, joia trecută, am aprobat această ordine de zi pentru ziua de astăzi.
Solicit să punem la vot și să purcedem la examinarea ordinii de zi. Și, apropo la
cele ce au invocat extremele noastre, eu vin cu o sugestie, domnule Președinte, ca,
printr-o dispoziție a dumneavoastră, să îi amplasăm pe toții acei care sînt în
opoziție parlamentară să fie de partea stîngă, ca liderii acestor… acestei opoziții să
stea alături și pe noi… (Aplauze) să vă fie jale de deputații care stau în centru,
fiindcă forțăm… forțăm mișcările: în stînga, în dreapta. Lasă-i să treacă în partea
cealaltă, acolo, și noi să știm clar că sînt acolo.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
La ordinea de zi, stimați colegi, vă rog.
Microfonul nr.5.
Domnul Ion Butmalai – Fracțiunea PLDM:
Da, mulțumim, domnule Președinte.
Domnule Președinte al Republicii Moldova,
Domnule Președinte al Parlamentului,
Onorat Parlament,
Stimați colegi,
Aș solicita colegilor, și din stînga, și din dreapta, să aibă un comportament
adecvat și să păstrăm liniștea, pentru că toată țara ne privește.
Eu, la ordinea de zi, aș propune. Avînd în vedere că atacurile raider asupra
sistemului bancar s-au intensificat și dacă noi astăzi o să discutăm ceea ce ține de
situația în regiunea transnistreană, toți conducătorii organelor de forță sînt prezenți
în sală. Aș ruga, dacă este posibil, dar eu cred că este posibil, după ce audiem
acești patru raportori, să fie invitat și Procurorul General să ne aducă o mică
informație și să ne lumineze ceea ce ține de atacurile raider asupra sistemului
bancar, inclusiv Banca de Economii, ”Moldova-Agroindbank” și acele atacuri
raider asupra cetățenilor simpli care dețin acțiuni în băncile Republicii Moldova. Și
eu cred că este normal ca dînsul să fie invitat, pentru că sînt conducătorii și o să
clarificăm niște întrebări, dacă ședința o să fie închisă.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.2.
Domnul Oleg Reidman – Fracțiunea PCRM:
Спасибо.
Господин Председатель!
Два предложения в повестку дня. Первое – фракция Партии
коммунистов категорически требует присутствия и ответа на вопросы со
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стороны вице-премьера, министра экономики господина Лазаря
относительно готовящегося проекта соглашения об углубленной и
всеобъемлющей свободной торговле средств. Соглашение готовится втайне,
не только от населения, но даже от парламентариев и мы настойчиво
требуем, чтобы это соглашение было представлено в Парламенте, основные
его параметры и все… и были представлены ответы на все вопросы. Более
того, я, от имени фракции Партии коммунистов прошу, если это требование
будет удовлетворено, чтобы вопросы могли задавать не только тот, кто
приглашает, но и все желающие в зале. Все фракции и все депутаты
Парламента.
Второе предложение.
Domnul Igor Corman:
Să am iertare. Doar pentru concretizare. Dumneavoastră, la Ora Guvernului
propuneți să facem acest lucru sau în altă formă?
Domnul Oleg Reidman:
În altă formă. Personal și numai ministrul economiei aici, în Parlament,
pentru a clarifica toată situația cu prepararea…
Domnul Igor Corman:
Deci e vorba de audieri în Parlament privind subiectul pe care îl propuneți?
Domnul Oleg Reidman:
Audieri.
Министр выйдет, расскажет, мы ему зададим вопросы, столько сколько
надо. Причем все.
Domnul Igor Corman:
Dar dumneavoastră ați făcut solicitarea și săptămîna trecută.
Deci, Secretariatul, da? Informația a fost transmisă…
Domnul Oleg Reidman:
Da.
Domnul Igor Corman:
…și este, da?
Domnul Oleg Reidman:
Да, но я хотел просто уточнить, чтобы вопросы имели возможность
задавать не только тот, кто приглашает, но и все остальные, иначе
выстроится очередь приглашать министра экономики к микрофону.
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Domnul Igor Corman:
Dar atunci trebuie să fie propusă, eu știu, organizarea audierilor, eu așa
înțeleg, fiindcă ceea ce ați spus dumneavoastră, deci, el, cînd vine cu informația,
are dreptul să-i pună, conform Regulamentului, doar persoana care l-a invitat.
Atunci trebuie de schimbat, dar atunci aceea…
Domnul Oleg Reidman:
OK. Не Ora Guvernului.
Второе предложение. Насколько я понимаю, сегодня на Постоянном
бюро определили, что рапорт Специальной следственной комиссии по Банка
де Економий будут слушать завтра. Значит там подготовлено два проекта
постановления Парламента. Я понял, что по одному была небольшая
неясность.
Первое постановление Парламента… проект постановления… говорит
именно о рапорте и о предложениях комиссии и мерах по Банка де
Економий, как и положено по постановлению Парламента. Должно быть два
рапорта. А второе постановление говорит о том, что вторую часть рапорта о
всей банковской системе, продолжить до 10 июня. Поэтому я прошу 272-й
проект включить… ну, 271-й проект включить в повестку дня. Одновременно
с рассмотрением рапорта комиссии по Банка де Економий.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.3, vă rog.
Domnul Grigore Petrenco – Fracțiunea PCRM:
Спасибо.
Уважаемые коллеги, у меня два конкретных предложения.
Первое. Парламент просто обязан осудить провокационные, глупые,
безответственные высказывания господина Маринуца. Я не знаю, чего он там
хихикает в ложе Правительства и развалился на кресле. Если у него чешутся
руки, хочется поиграться в войнушку, пускай почешет в другом месте, а
лучше в другой стране. Мы требуем, чтобы господин Маринуца покинул зал
заседания Парламента и был снят с должности. Вот здесь сидит ваш
Президент. Если он согласен с его заявлениями и готов под ними
подписаться, пускай сделает соответствующее заявление. Если нет, пускай
подпишет декрет о его снятии. Это конкретное предложение и поставьте на
голосование вопрос о выводе из зала господина Маринуца за свои
милитаристские заявления.
Второе предложение, тоже конкретное. Мы категорически против
рассмотрения сегодня вопроса о соглашении о военном сотрудничестве с
Румынией. Эта самая настоящая провокация. Тем более, в один и тот же день
со слушаниями по приднестровскому урегулированию. Кто это придумал?
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Чья эта идея, почему? Кому… у кого, опять же, чесались руки? Зачем? Кому
это выгодно? Кто хочет эту эскалацию напряженности?
Domnul Igor Corman:
Da. Subiectele la care v-ați referit, domnule deputat Petrenco, sînt pentru
ziua de mîine, deci nu pentru ziua de astăzi, în baza propunerilor care au venit de la
comisie.
Microfonul nr.4, vă rog.
Domnul Vladimir Saharneanu:
Mulțumesc.
Și vă rog să nu îmi închideți microfonul, domnule Președinte.
Declarația se referă la ordina de zi.
Iată, două grupări propun eliminarea din sală a ministrului apărării, da?
Domnul ministru a făcut o declarație pertinentă, una de demnitate, una care să
insufle încredere cetățenilor noștri să nu intre în panică în legătură cu ceea ce se
întîmplă acum la Nistru și peste tot. Acest atac vine, probabil, din dorința de a se
răzbuna. Lumea uită de interesul național și vrea răzbunare, pur și simplu,
personală.
Eu detest acest lucru și susțin această ordine de zi în continuare și consider
că ceea ce a declarat domnul Marinuța, pur și simplu, a fost luat din context, iar
declarația lui este una de demnitate națională.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.4… nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Vreau să precizez că noi nu am solicitat eliminarea din sală a domnului
Vitalie Marinuță, ministru al apărării, ci am solicitat ca dumnealui să dea explicații,
dar cel mai bine explicațiile să le dea Prim-ministrul, însă, în situația în care
Prim-ministrul nu este, noi nu insistăm ca dumnealui să fie invitat și nu insistăm ca
să fie pus la vot. Noi o să putem rezolva această problemă cu prezența domnului
Timofti în sală.
Doi. Fracțiunea Partidului Liberal solicită ca ședința de astăzi să fie închisă,
pentru a nu permite unora să facă show. Mai departe, noi, domnule Președinte, vă
solicităm, în lumina declarațiilor făcute de la microfonul nr.4, să ajutați un partid
care împarte cu noi același sediu pe str. București, să găsească un alt sediu de
partid, undeva mai aproape de Ambasada Federației Ruse, pentru ca consultările pe
care le fac cu ei să fie mult mai intense și mult mai prolifice.
Mulțumesc.
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Domnul Igor Corman:
Domnule deputat,
Ceea ce ați spus dumneavoastră nu are legătură cu ordinea de zi.
Microfonul nr.2.
Domnul Sergiu Stati:
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Domnule Stati,
Dumneavoastră ieșiti deja a treia oară.
Domnul Sergiu Stati:
Da, eu înțeleg.
Domnule Președinte,
Doar o clipă. Am vrut să apar…
Domnul Igor Corman:
Dacă aveți la ordinea de zi, vă… (Rumoare în sală.)
Dar, două ori, dumneavoastră știți…
Domnul Sergiu Stati:
Foarte scurt.
Domnul Igor Corman:
Două ori fiecare deputat are dreptul.
Domnul Sergiu Stati:
Deci dacă vă amintiți, săptămîna trecută am intervenit de la microfonul
acesta, pentru a face o invitație publică pentru doamna Maia Sandu, ca să vină să
ne prezinte o informație amplă despre situația cu susținerea examenelor la BAC.
Deci cunoaștem toți că știrile care veneau de pe la examen de la BAC țineau mai
mult de știri de pe front și, respectiv, era toată situația… toată societatea prinsă
deci în calitate de ostatic. Noi cunoaștem că doamna Sandu este un pedagog
remarcabil deci cu experiență în pedagogie și în educație extraordinară, dar, mai
mult ca atît (rumoare în sală), am rămas absolut mirat că consilier la doamna Maia
Sandu este un cetățean român, care este inginer și el prezintă consultație unui alt
pedagog de specialitate. Deci ei îs doi pedagogi, au organizat teroarea aceasta în
școală.
Domnul Igor Corman:
Domnule Stati,
Ce legătură are aceasta cu ordinea de zi? (Rumoare în sală.)
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Dar nu facem din Parlament circ aici, domnule Petrenco. (Rumoare în sală.)
Să corectăm măcar de acum înainte cumva situația. Sînteți a treia oară și nici
nu vorbiți la ordinea de zi.
Microfonul nr.3, vă rog.
Domnul Constantin Starîș – Fracțiunea PCRM:
Благодарю.
Я хотел бы только дополнить коллегу Петренко и напомнить, что
господин Тимофти считается еще и верховным главнокомандующим в этой
стране и дать оценку заявлениям министра обороны является не только его
правом, но еще и, видимо, моральной обязанностью.
Благодарю вас.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.4, vă rog.
Doamna Inna Șupac:
Am o propunere la ordinea de zi.
Stimați colegi,
Fracțiunea PCRM solicită și insistă ca plenul Parlamentului să fie informat
asupra faptului dacă deputații Parlamentului din partea Coaliției de guvernare, fiind
membrii delegației Comitetului de cooperare ”RM – UE” la Bruxelles, au avut
careva împuterniciri și dacă da, de la cine, să voteze Regulamentul de procedură,
unde limba română este stabilită fiind una… limba oficială a acestui Comitet. Este
o încălcare gravă a Constituției și a articolului 13.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.5.
Domnul Tudor Deliu – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova cere insistent curmarea
acestei ședințe a unui colhoz, eu aș zice, deoarece nicidecum nu seamănă a ședință
de plen a Parlamentului și nicidecum nu se referă la modificarea ordinii de zi. Toți
au ieșit la microfon și și-au expus ceea ce au dorit.
Vreau să vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu articolul 46 din
Regulamentul Parlamentului, ordinea de zi poate fi modificată astăzi la ședință, la
cererea Biroului, a unei fracțiuni parlamentare, a unei comisii permanente, a cinci
deputați sau a autorului menționat.
Noi, astăzi, am văzut că fiecare iese și declară ceea ce dorește el, ca să se
afișeze și presa să-l preia și să-l prezinte publicului, de aceea, în conformitate cu
articolul 108 din Regulamentul Parlamentului, Fracțiunea noastră cere încheierea
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dezbaterilor, fiindcă acestea nu sînt dezbateri la ordinea de zi, și purcederea la
examinarea ordinii de zi aprobate. Rog propunerea să fie pusă la vot, fără a mai
oferi cuvîntul cuiva.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Da, mulțumesc, domnule Deliu, că mă sprijiniți în ceea ce vreau să fac și eu,
dar noi toți, prin exemplul personal, să avem exact aceeași atitudine față de
Regulamentul Parlamentului.
Deci, microfonul nr.4.
Domnul Dumitru Diacov – Fracțiunea PDM:
Stimați colegi,
Domnule Președinte,
Stimată opoziție,
Noi înțelegem și știm foarte bine, din toată istoria noastră, că comuiniștii sînt
foarte cuminți și sînt foarte buni, și sînt mărinimoși cînd sînt la guvernare. Cînd
sînt în opoziție, ei sînt foarte gălăgioși.
Este o chestie… obligațiunea opoziției. Vladimir Nicolaevici, ați făcut
uprajnenie 40 de minute, eu cred că e destul deja.
Domnule Președinte,
Noi tot ne adresăm cu rugămintea să punem la vot. De fapt, era o practică că
ordinea de zi pe săptămînile viitoare se votează la sfîrșitul ședinței, dar nu la
începutul ședinței. Ordinea de zi pentru astăzi a fost votată săptămîna trecută. Deci
dumneavoastră nu încălcați absolut nimic dacă punem la vot acum ceea ce s-a
discutat și purcedem la examinarea ordinii de zi.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Eu mă adresez către toți colegii din sală, acei care mai stau la microfoane, cu
rugămintea, dacă, într-adevăr, aveți propuneri concrete la ordinea de zi de astăzi și
de mîine, conform Regulamentului?
Microfonul nr.2.
Domnul Mîndru.
Domnul Victor Mîndru – Fracțiunea PCRM:
Vă mulțumesc.
La ordinea de zi, propun includerea a două proiecte.
Primul proiect, nr.216. Acest proiect prevede ca, în cazul în care
colaboratorului poliției nu i se acordă spațiu locativ în termenul stabilit și în
condițiile prevăzute de legislație, el are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru
închirierea unei locuințe provizorii.
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Și a doua propunere. Este vorba de proiectul sub nr.128, care prevede
stoparea procesului de optimizare în sistemul de învățămînt, revizuirea formulei de
finanțare, revizuirea normativelor privind numărul de elevi în clase, respectarea
principiilor autonomiei locale și restabilirea atribuțiilor primarilor, și gestionarea
instituțiilor de învățămînt din teritoriu.
Și eu, domnule Preşedinte, mă alătur la ceea ce a spus domnul Stati și
Fracţiunea insistă ca să fie invitată aici doamna Maia Sandu, tema de acum a fost
spusă, la ce întrebări.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.3.
Domnul Igor Vremea – Fracţiunea PCRM:
Domnule Preşedinte,
La apelul colegilor noștri, și domnului Deliu, și domnului Diacov, ca să
votăm, dar nu știu ce să votăm, fiindcă noi la… nouă ne-a fost repartizată o
agendă, pentru două zile, fără a fi specificat care și ce chestiune va fi examinată și
cînd. De aceea noi și punem întrebările.
Dumneavoastră spuneți că mîine va fi examinată o chestiune sau alta…
Domnul Igor Corman:
Domnule Vremea…
Domnul Igor Vremea:
…dar noi nu știm.
Domnul Igor Corman:
Astăzi, noi așa am decis, toți, aici, am pus la vot joia trecută. Astăzi, avem
audierile pe subiectul transnistrean. Atît doar.
Restul subiectelor sînt pentru ziua de mîine.
Domnul Igor Vremea:
Păi, aici ce avem la mînă, e scris: 20, 21. Eu vorbesc, ceea ce am sub mînă.
Deci și numai în supliment este repartizarea ceea pe zile, pentru astăzi și
pentru mîine. De aceea și apar întrebări firești, eu cred că…
Domnul Igor Corman:
Secretariatul,
Vă rog, pe viitor să fie claritate, într-adevăr. Chiar dacă unii știu, s-a decis,
dar, într-adevăr…
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Domnul Igor Vremea:
Mai departe.
Domnul Igor Corman:
…deputații ce au la mînă, să aibă tot.
Domnul Igor Vremea:
Deci, deja pe parcursul unui an, Fracţiunea noastră propune în continuu
includerea pe ordinea de zi și examinarea proiectului sub nr.1173, care vizează
modificarea Legii cu privire la asigurarea egalității și anume în ceea ce privește
excluderea sintagmei „orientare sexuală” din actul nominalizat.
De aceea, propunem să fie inclus spre examinare pe agenda Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Am înregistrat.
Microfonul nr.4.
Domnul Iurie Muntean – Fracţiunea PCRM:
Da. Eu am o adresare către două persoane, prezente în această sală. Avînd în
vedere isterizarea sau procesul de isterizare a societății vizavi de o problemă care
nu există, de fapt, problema așa-numitei escaladări pe perimetrul transnistrean, eu
vreau să-l rog pe domnul Plahotniuc, care stă în spatele canalului „Publika” și care,
nemijlocit, canalul participă în această isterizare, precum și pe domnul Lucinschi,
care stă în spatele canalului „TV 7”, să dea indicațiile de rigoare administrației
ambelor canale să stopeze această isterizare a societății. Că problema nu există, în
afara capurilor respectivilor domni.
Domnul Igor Corman:
La ordinea de zi, stimaţi colegi.
Microfonul nr.5.
Domnul Mihai Ghimpu:
Mulțumesc.
Eu propun să includem în ordinea de zi expertizarea harbuzului, să vedem pe
ce durată încă mai poate fi el calitativ.
Și doi. Fracţiunea Partidului Comuniștilor,
Dacă nu vă place ședința secretă, atunci puteți părăsi sala, ca întotdeauna. Că
mai bine o să fie fără voi.
Și trei. Nu, faceți-vă agenda proprie și nu copiați ceea ce spunem noi. Ar fi
corect așa. Noi vorbim și dumneavoastră după noi iar continuați ceea ce spunem
noi.
Mulțumesc.
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Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.2.
Domnul Anatolie Zagorodnîi – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc.
Domnule Ghimpu,
Stai liniștit, că dumneata mergi după noi, nu noi după dumneavoastră. Așa
că ideile fracţiunii sînt ale noastre și nu le-am copiat noi de la liberali. Nu ne
trebuiți nouă o mie de ani.
Plecați acolo de unde ați venit!
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vin cu o propunere, din partea Fracţiunii, ce ține de audierea Procurorului
General și dacă astăzi domnul Butmalai l-a invitat, și cred că Coaliția de guvernare
o să accepte această propunere, ne alăturăm și noi pentru ca să vină, odată și pentru
totdeauna, să ne facă o lumină în cazul „Pădurea Domnească” și anume ce ține de
adresarea noastră, care a fost pe numele Biroului permanent, nr.51 din 29 martie
2013, care să ne spună ce se întîmplă cu acele persoane și la ce stadiu se află
Procuratura privind anchetarea cazului respectiv.
Deoarece din presă auzim că, în loc să fie pedepsite toate persoanele,
eliberate, demise din funcții, ele astăzi sînt scoase de sub învinuire, de sub urmărire
penală, sînt repuse în funcții.
Și, totodată, sub acest aspect, aș solicita, pe lîngă informația prezentată, să
vină Procurorul General și, folosindu-mă de ocazie că este domnul Balan în sală, să
dea aprecieri acelor expuneri ale domnului Marinuța, din punct de vedere juridic,
care au fost expuse în ultimele zile și să dea o apreciere din punct de vedere al
Codului penal, care prevede foarte clar pentru asemenea încălcări grave ale
Constituției și ale Legii din 2005, care a fost expusă de colegi, să fie tras la
răspundere penală și, totodată, să ne spună pentru ce servicii secrete, ale cărei țări
străine lucrează acest cetățean Marinuță.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3.
Domnul Veaceslav Bondari – Fracţiunea PCRM:
Хочу дать реплику на выступления господина Чимбричука и
поддержавшего его Бутмалая.
Прежде чем делить на крайне левых, крайне правых, вы посмотрите с
кем вы в коалиции, потому что ваши реформаторы еще больше
черносотенцы, чем партия Гимпу.
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Domnul Igor Corman:
Stimaţi colegi,
La ordinea de zi.
Domnul Veaceslav Bondari:
Да.
Domnul Igor Corman:
La ordinea de zi.
Domnul Veaceslav Bondari:
На реплику.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3.
Domnul Veaceslav Bondari:
Значит господин Архири (есть такой депутат реформатор) на заседании
аграрной комиссии позволил себе антисемитские высказывания и хвалил
Гитлера.
Поэтому смотрите в зеркало, господин Чимбричук.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.2.
Domnul Gheorghe Anghel – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc.
Domnule Preşedinte,
Eu, în primul rînd, aș vrea să propun ca, luînd în considerație declarația
deputatului Valeriu Munteanu, ca ședința de astăzi să aibă un caracter închis, eu aș
vrea să propun invers, ca să fie numaidecît deschis, fiindcă noi nu o să discutăm
secrete de stat.
Noi nu punem la cale un complot împotriva teritoriilor din stînga Nistrului.
Noi dorim ca, invers, să scoatem această încordare, care este în societate.
Domnul Igor Corman:
Domnule deputat,
Propunerea a fost înregistrată.
Deci sînt două propuneri: să fie caracter închis, caracter deschis.
Colegii dumneavoastră au reiterat. Din partea aslaltă tot. Vom pune la vot.
Domnul Gheorghe Anghel:
Vă mulțumesc.
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Acum, vreau să reacționez la declarația domnului Ghimpu, în privința că noi
am fi copiat de la dînsul anumite propuneri.
Domnule Ghimpu,
Dumneavoastră l-ați promovat pe domnul Marinuță în funcția de ministru al
apărării. Noi cerem demisia lui.
Acum, a doua propunere pentru ordinea de zi. Profitînd de ocazia că aici este
prezent domnul Recean, ministrul de interne, noi solicităm ca dumnealui să ne
difuzeze informația sau să ne pună la curent care este situația cu accidentul comis
de către dumnealui personal în raionul Orhei.
De ce acest accident a fost examinat de către subalternii lui? De ce nu a fost
creată comisia care am propus noi, ca să fie examinat acest caz.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3.
Domnul Mihail Poleanschi – Fracţiunea PCRM:
Я хотел бы еще раз подчеркнуть вопрос о том, что проведение
закрытого заседания в условиях, когда в обществе действительно нарастает
напряжение и нарастает истерия.
Domnul Igor Corman:
Stimate coleg,
Am înregistrat.
Domnul Mihail Poleanschi:
Я…
Domnul Igor Corman:
Propunerea. Este propunerea. Colegii dumneavoastră au formulat și au toate
argumentele.
Microfonul nr.3.
Domnul Mihail Poleanschi:
Включите микрофон.
Любой депутат имеет право высказать свою точку зрения. Так звучит в
Регламенте нашего Парламента и когда в обществе истерия нагнетается,
искусственно нагнетается, провокация за провокацией. Вы должны провести
открытое заседание Парламента, потому что закрытое заседание это будет
тоже очередной провокацией, которая даст поле для домыслов, вымыслов и
истерии. Продолжение истерии.
Вот к чему мы приведем, если будем закрываться дверьми в духе
нашего немого президента.
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Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.4.
Domnul Iurie Muntean:
Avînd în vedere cele discutate la Birou, domnule Preşedinte al ședinței, la
care Diacov, din partea democraților sau, mai bine zis, Partidului Democraților,
tare a insistat asupra caracterului închis al ședinței, vreau să reiterez poziția
Fracţiunii noastre.
Caracterul închis, eu subliniez, caracterul închis, va crea, va provoca o
intrigă artificială și va contribui, în continuare, la isterizarea societății, pe care a
declanșat-o canalul „Publika”, în spate cu Plahotniuc, și „TV 7”, în spate cu
Lucinschi.
Problemă artificială. Lumea trebuie să știe eroii săi și trebuie să vadă cu ce
întrebări se adresează deputații către membrii Guvernului, și să audă răspunsurile,
ca să înțeleagă că problema este una artificială și scopul ei este escaladarea, cu
adevărat, escaladarea situației acolo, în perimetrul transnistrean.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3.
Domnul Artur Reșetnicov:
Mulțumesc.
Domnule Preşedinte al Parlamentului,
Chiar astăzi dimineață, v-am înaintat un demers prin care am solicitat și
astăzi sînt nevoit să solicit deja și în plenul Parlamentului, să ne informați pentru a
organiza lucrul intern al Parlamentului: la ziua de astăzi, cîte fracţiunii există în
Parlament și care este componența nominală?
Și rog această informație să fie prezentată în public.
Următoarea întrebare, a fost dezbătută astăzi posibilitatea examinării
conținutului Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană. Sînt diferite opinii și este tensionată situația, și există mari îngrijorări,
în special ale celor care se ocupă cu afaceri, cu domeniul economic.
Domnule Preşedinte al Parlamentului,
Rog să dispuneți difuzarea deputaților Parlamentului a proiectului
Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Și privitor la dezbaterile pe problema raioanelor de Est în Republica
Moldova, rămîne în vigoare propunerea noastră ca aceste dezbateri să fie deschise,
transparente și, în special, în cazul în care dumneavoastră veți hotărî abuziv că
aceste dezbateri să fie tainice, închise, la ele nu vor putea să participe și să asiste
persoanele care au altă cetățenie decît cea a Republicii Moldova.
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Or, aici, în sală, există persoane cu cetățenia altor state și vom fi nevoiți ca ei
să fie eliminați din sala respectivă și nu va avea cine să raporteze în fața
Parlamentului.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Stimaţi colegi,
Nu mai văd doritori la microfoane, de a face propuneri la ordinea de zi. Deci
am să le supun votului în ordinea în care au fost înaintate.
Primul proiect, cu nr.1485. Deputatul Stati. Ca să fie scos din ordinea de zi.
Cine este pentru rog să voteze. Număr insuficient de voturi.
Proiectul cu nr.1824. Domnul deputat Stati. Cine este pentru rog să voteze.
Număr insuficient de voturi.
Propunerea a fost de a exclude aceste două proiecte din ordinea de zi. Eu am
pus la vot excluderea lor, da.
Microfonul nr.2.
Domnul Sergiu Stati:
Mulțumesc.
De procedură.
Domnule Preşedinte,
Vă rog, foarte insistent, deci dacă puneți la vot, ca să puneți la vot, să fie
procedura respectată. Adică, „pentru”, „împotrivă”, „s-au abținut”.
Adică, eu presupun că Fracţiunea PLDM s-a abținut, spre exemplu.
Domnul Igor Corman:
Conform Regulamentului, iată, confirmă și Secretariatul, deci se pune la vot
doar „pentru” și se constată: este număr suficient de voturi sau nu este.
Putem să ne jucăm de-a matematica aici, ca să numărăm de fiecare dată
voturile, dar aceasta este.
Și următoarea propunere, a domnului deputat Godea, care a fost formulată,
ca în lista cu raportorii la audierile privind conflictul transnistrean să prezinte o
informație și domnul Ion Bodrug.
Domnul Bodrug, în primul rînd, poate îl întrebăm: este gata cu astfel de
informații?
Deci propunerea este că, în caz de necesitate, dumnealui este prezent și va da
răspuns la microfonul nr.1.
Doamna Ivanov a propus ca să fie exclus din ordinea de zi proiectul cu
nr.257, pe motiv că nu există raportul comisiei.
Comisia?
Deci supun votului această propunere. (Rumoare în sală.) Dumneavoastră
sînteți coraportor, da? Este Comisia economie, buget şi finanţe, care spune că are
raportul.
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Domnule Ioniţă,
Spuneți dumneavoastră, microfonul nr.3, mai întîi.
Doamna Violeta Ivanov:
Deci eu nu știu de ce a ieșit Domnul Ioniţă, căci scrie Comisia juridică,
numiri şi imunităţi. Dar eu, anterior, am vorbit cu dumnealui, sînt de acord. Nu
este raportul comisiei, coraportul nu este. Noi nu putem să îl discutăm, chiar dacă
am vrea foarte mult. El nu a fost discutat în comisie.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Stimaţi colegi,
Noi am discutat cu doamna președinte.
Comisia noastră, tot ce ține de reglementare, autorizări, licențiere, noi ne-am
expus. Există și problema ecologică și rabdă o săptămînă. Comisia va examina.
Cînd sînt gata și ei, în calitate de coraportori, totuși noi am dori ca raportor de bază
să fie comisia noastră, că ține de licențiere, dar discutăm deja. Și noi nu vedem o
problemă să o amînăm, deoarece, într-adevăr, există și probleme ecologice.
Domnul Igor Corman:
Doamnă președinte,
De acord cu abordarea?
Supun votului sau vă retrageți? Bine. Da. Supun votului. Cine este pentru
excluderea acestui proiect din ordinea de zi rog să voteze.
Cine este pentru excluderea acestui proiect din ordinea de zi rog să voteze.
Da? Majoritatea. Proiectul este exclus din ordinea de zi.
Domnul deputat Ciobanu a formulat mai multe propuneri. Proiectul nr.96.
Cine este pentru? Număr insuficient.
Proiectul nr.125. Cine este pentru? Număr insuficient.
Proiectul nr.151. Cine este pentru? Număr insuficient de voturi.
Proiectul nr.155. Cine este pentru? Aceeași situație, număr insuficient de
voturi.
Și proiectul nr.156. Cine este pentru? Număr insuficient.
Nr.186. Aceeași situație.
Nr.219. Număr insuficient.
Și nr.238. Număr insuficient de voturi.
Domnul deputat Reidman a propus ca în ordinea de zi să se regăsească și
proiectul de Hotărîre privind prelungirea mandatului, da, al comisiei de anchetă,
situația la Banca de Economii. Nr.271. Cine este pentru rog să voteze. Număr
insuficient de voturi.
Sîntem în procedură de vot, domnule deputat. Claritate.
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Microfonul nr.2, vă rog.
Domnul Oleg Reidman:
Domnule Preşedinte,
Господин Председатель,
Вы не правильно говорите: neprelungirea mandatului pentru… comisiei și
raportul privind Banca de Economii. Raportul privind Banca de Economii este gata
demult înainte. Prelungirea mandatului comisiei pînă la 10 iulie, pentru… a făcut
raportul privind întregul sistem bancar. Întregul sistem bancar. (Rumoare în sală.)
Au fost două termene, pentru primul raport și pentru alt raport.
Domnul Igor Corman:
Domnule Candu,
Vă rog.
Domnul Andrian Candu:
Stimate domnule Reidman,
La Biroul permanent s-au discutat următoarele și a fost luată o decizie,
inclusiv aici, prin votul în plen.
Noi știm din raportul care există în privința Băncii de Economii. Mîine vor fi
audierile și mîine se va discuta și proiectul de hotărîre. Celălalt, nr.271, ce ține de
întregul sector bancar, nu a fost introdus astăzi pe ordinea de zi, va fi examinat
săptămîna viitoare.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.2.
Domnul Oleg Reidman:
И комиссия потеряет одну неделю работы.
Domnul Andrian Candu:
Plenul…
La Biroul permanent s-a discutat, s-a luat o decizie la ședința Biroului
permanent. Plenul a decis la fel.
Nr.271, ce ține de extinderea mandatului pentru întreg sectorul bancar.
Domnul Oleg Reidman:
… Bine.
Domnul Andrian Candu:
Se va discuta săptămîna viitoare.
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Domnul Igor Corman:
Stimaţi colegi,
O altă propunere a fost a domnului deputat Butmalai, reiterată și de domnul
deputat Zagorodnîi privind invitarea Procurorului General, la același subiect, pe
lîngă raportorii pe care îi avem. Supun votului și această propunere. Cine este
pentru rog să voteze. Constat numărul insuficient de voturi pentru această
propunere.
Domnul deputat Mîndru a propus includerea în ordinea de zi a proiectului cu
nr.216 privind Poliția. Cine este pentru rog să voteze. Număr insuficient de voturi.
Și a doua propunere a domnului Mîndru a fost referitor la proiectul cu
nr.128, cu privire la învățămînt. Cine este pentru rog să voteze. Număr insuficient
de voturi.
Domnul deputat Vremea a propus includerea în ordinea de zi a proiectului
cu nr.1173. Cine este pentru rog să voteze. Numărul insuficient de voturi.
Stimaţi colegi,
Și acum au fost mai multe propuneri din partea reprezentanților diferitor
fracțiuni cu privire la caracterul ședinței de astăzi și, în mod normal, conform
Regulamentului, ședințele noastre poartă un caracter deschis, dar, la propunerea
unei fracțiuni parlamentare sau a unui grup de 5 deputați, în plen poate fi luată
decizia privind caracterul închis al audierilor.
Această propunere a făcut-o domnul Streleț, din partea Fracţiunii Liberal
Democrate. Deci eu supun votului propunerea privind caracterul închis al ședinței
de astăzi.
De procedură, microfonul nr.3, vă rog.
Domnul Grigore Petrenco:
Спасибо.
Уважаемые коллеги и господин Корман!
Вы не поставили на голосование мое предложение. Оно было
сформулировано очень четко: Парламент должен принять заявление,
осуждающее высказывание господина Маринуца, и это предложение
поставьте на голосование.
Кроме этого было предложено, чтобы господин Маринуца покинул зал.
Поэтому также поставьте на голосование вопрос о выводе из зала господина
Маринуца.
(Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnule Petrenco,
Domnul Marinuța a fost invitat aici să ne prezinte informații referitor la
subiect.
Deci la Birou reprezentanții fracţiunii dumneavoastră nu au făcut obiecții.
Dacă insistați, eu supun votului această propunere. Da, cine este…
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Haideți atunci să ducem pînă la capăt subiectul referitor la caracterul ședinței
de astăzi și, pe urmă, supun votului și propunerea pe care ați făcut-o.
Deci cine este pentru ca ședința de astăzi să poarte un caracter închis rog să
voteze. (Rumoare în sală.)
Închis. Caracter deschis ele poartă toate. Deci supunem votului doar dacă
este solicitarea ca ședința să fie închisă. (Rumoare în sală.)
Deci majoritatea deputaților au votat pentru caracterul închis al ședinței de
astăzi.
Și propunerea a doua, a domnului deputat Petrenco, referitor la…
Cum s-o formulez, domnule Petrenco?
Dumneavoastră ați propus ca ministrul apărării Marinuța să părăsească sala?
Așa ați formulat propunerea? Supun votului această propunere. Cine este pentru
rog să voteze. Deci număr insuficient de voturi.
Acestea au fost toate propunerile.
Și acum … de procedură?
Microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Corman,
Ați comis o inexactitate, nu doar domnul Streleț a propus ședință închisă, ci
Fracțiunea Partidului Liberal a propus acest lucru. De aceea, vă rog frumos să
declarați acest lucru.
Mulțumesc foarte mult.
Domnul Igor Corman:
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco:
Господин Корман,
Вы поставили одно предложение и не поставили второе. Мы также
предлагаем, мы считаем, что Парламент просто обязан принять сегодня
заявление, осуждающее высказывания господина Маринуца, иначе мы все
становимся соучастниками этого подстрекательства и разжигания конфликта.
Поэтому поставьте на голосование это предложение, чтобы была
создана рабочая группа, подготовлено соответствующее заявление, и до
конца заседания мы сможем его принять.
Domnul Igor Corman:
Există vreo inițiativă înregistrată, ceea ce ați propus dumneavoastră? Dați un
număr? Ce să pun la vot? (Rumoare în sală.)
Microfonul nr.3.
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Domnul Artur Reșetnicov:
Domnule Președinte,
Noi, din partea Fracțiunii, am propus să fie o ședință deschisă, ați hotărît să
fie ședință închisă, este voința voastră. Dar, mă reîntorc la propunerea noastră, în
cazul în care este ședință închisă, toți, în special acei care au fost invitați inclusiv
pentru coraport, inclusiv acei care se ascund după spate și lucrează pentru alte
state, avînd cetățenia altui stat decît cetățenia Republicii Moldova, să nu participe
la ședința secretă. Pentru că, după cum spuneți dumneavoastră, este o ședință
închisă. Numai să participe acei care au cetățenia Republicii Moldova. (Aplauze.)
Domnul Igor Corman:
E clar. Deci, încă o dată, toate ședințele poartă un caracter deschis, numai în
cazul în care vine propunerea de la un grup parlamentar, se supune votului ca să fie
ședința închisă. Deci eu am suspus votului această hotărîre și, prin majoritatea
voturilor, ședința va purta un caracter închis.
Acum, stimați deputați, deci …
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Hadârcă:
Vă mulțumesc.
Vreau să accentuez faptul că așa-numiții reprezentanți ai Fracțiunii
Partidului Liberal, îmi pare rău să o spun, lucrează în tandem cu comuniștii, s-a
văzut lucrul acesta. Și acum au încercat să dreagă busuiocul, asumîndu-și niște
propuneri care nu sînt ale lor, sînt ale celor care, în mod asumat, la Biroul
permanent, au propus ca această ședință să fie închisă.
Faptul că prima parte s-a consumat în dezbateri care, evident, au avut
tendința să escaladeze din capul locului această ședință, este un lucru deja aproape
că tradițional.
S-a votat ca această ședință să meargă în procedură închisă, acum eu propun
ca să fie o întrerupere anunțată, pentru ziariști a elibera sala și a trece la dezbaterea
subiectului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Mai întîi, ca să finalizăm exercițiul privind ordinea de zi, eu trebuie să supun
votului per ansamblu ordinea de zi. Cine este pentru rog să voteze. Deci, pe
ansamblu, am votat odinea de zi.
Și acum de procedură.
Microfonul nr.3.
Domnul Anatolie Gorilă – Fracţiunea PCRM:
Eu am două propuneri. Prima. Eu mă adresez către domnul Marinuța, dacă el
încă se socoate ofițer, ca un ofițer către un ofițer mă adresez, ca el, benevol, să
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părăsească Sala de ședințe a Parlamentului. Și nu numai sala, dar și funcția de
ministru al apărării. (Aplauze.)
Și a doua. Din partea Fracțiunii, solicităm un repaus de 30 de minute.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Eu vă propun ca, mai întîi, să convenim asupra procedurii de desfășurare a
acestor … pînă a lua pauză. Definitivăm procedura și pe urmă luăm pauză, doamnă
președinte. Este dreptul fracțiunii să solicite pauză. (Rumoare în sală.)
Dar nu înțeleg ce vă deranjează dacă noi mai discutăm foarte scurt și
stabilim procedura? (Rumoare în sală.)
Microfonul nr.4.
Domnul Dumitru Diacov:
Stimați colegi,
A fost votată și ordinea de zi, a fost votată și procedura de audieri, de aceea
este propunerea să anunțăm pauză, să eliberăm sala și după aceasta să intrăm în
ședință plenară la subiect. Vă rog frumos.
Domnul Igor Corman:
Bine. Deci eu cred că această propunere nu vine în contradicție cu
propunerea pe care a făcut-o Fracțiunea PCRM. Solicităm o pauză, iar în cadrul
acestei pauze o să rugăm ca jurnaliștii, alte persoane să poată pleca din sală, pentru
ca să continuăm mai apoi ședința închisă.
Da, anunțăm o pauză pînă la 12.30.
PAUZĂ
*
*

*

*

(Urmează ședința închisă.)

Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.
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