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Ședința începe la ora 12.30.
Lucrările sînt prezidate de domnul Eduard Smirnov, Preşedintele
şedinţei (decanul de vîrstă).
Domnul Eduard Smirnov:
Doamnelor şi domnilori deputaţi,
Bună ziua.
Continuăm ședința în plen a Parlamentului. La începutul ședinței,
aduc la cunoștință despre existența cererii de convocare, Eu citesc… cerere,
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, deputații din legislatura a
X-a din Parlamentul Republicii Moldova, cerere privind convocarea
deputaților în ședința în plen a Parlamentului. Prin prezenta, deputații
subsemnați, în conformitate cu prevederile art. 64, 65, 67 ale Constituției
Republicii Moldova, Regulamentului Parlamentului, deciziei Curții
Constituționale numărul patru, zero patru, ,,2015 года”, solicităm
convocarea ședinței în plen a Parlamentului la data de 08.06.2020… 2019,
cu următoarea ordine de zi: alegerea conducerii și organelor de lucru ale
Parlamentului, cu privire la aprobarea Programului de activitate și listei
membrilor Guvernului Republicii Moldova, cu privire la adoptarea unor acte
legislative și diverse. Au semnat 60 de deputați.
Mы сегодня работаем без канцелярии и поэтому регистрация
прошла у нас по нашим фракциям. Есть предложения чтобы фракции
огласили, поименно назвали всех депутатов от фракции которые
сегодня присутствуют на заседании.
Partidul Socialiștilor, пожалуйста.
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Domnul Vlad Batrîncea:
Stimate domnule Președinte al ședinței,
Stimați colegi și reprezentanți ai Corpului diplomatic,
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a luat decizia de a participa la
ședința din data de 8 iunie curent, sînt prezenți următorii deputați: Ceban
Ion, Eduard Smirnov, Țirdea Bogdat, Keksal Ivanna, Dolință Alla, Gaiciuc
Victor, Golovatiuc Vladimir, Răileanu Adela, Furculiță Curneliu, Bologan
Victor, Odnostalco Vladimir, Mudreac Radu, Țurcan Vladimir, Zabunov
Ivan, Burduja Petru, Teterea Oleg, Cunețchi Tatiana, Vartanean Gaik,
Greceanîi Zinaida, Batrîncea Vlad, Pilipețcaia Alla, Bolea Vasile, Novac
Grigore, Lipskii Oleg, Suhodolski Alexandr, Lebedinschi Adrian, Lozovan
Irina, Usatîi Alexandr, Nesterovschi Alexandr, Savva Oleg, Jolnaci
Alexandru, Tatarlî Chiril, Gagauz Fiodor, Mizdrenco Vladimir, Para
Gheorghii.
Stimate domnule Președinte al ședinței,
Toți deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor sînt prezenți.
Domnul Eduard Smirnov:
Mulțumesc.
Fracțiunea ACUM, Platforma DA. Vă rog.
Domnul Dinu Plîngău:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Fracțiunea ACUM, Platforma DA, este în componență în număr de
12 persoane, le voi da citire: Năstase Andrei, Ceban Maria, Plîngău Dinu,
Grigoriu Inga ... , Slusari Alexandru, ...
Domnul Eduard Smirnov:
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, blocul ACUM, vă rog.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Stimate domnule Președinte,
Fracțiunea DA este prezentă în ședința plenară a Parlamentului de
astăzi în componență deplină, ... și dau citire celor prezenți astăzi la ședința
plenului Parlamentului: Sandu Maia, Grosu Igor, Litvinenco Sergiu, Alaiba
Dumitru, Bolea Vladimir, Carp Lilian, Frunze Petru, Gherman Doina,
Marian Radu, Nantoi Oazu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Perciun Dan, Popșoi
Mihail, Roșca Veronica.
Vă mulțumesc.
Domnul Eduard Smirnov:
Vă mulțumesc.
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Stimați deputați,
… эта регистрация … нам необходимо уточнить какое количество
депутатов присутствуют сегодня в зале, este necesar să desemnăm
numărătorii, которые дадут нам данные о присутствии депутатов.
Voce din sală:
Domnule Președinte,
Din cauză că este boicotată în principiu ședința Parlamentului de către
Secretariatul Parlamentului...
Domnul Eduard Smirnov:
Da-da-da, corect…
Voce din sală:
Noi trebuie să determinăm din rîndurile legiuitorilor, două persoane
care ... propriu zis procesul-verbal pentru a-l întocmi și mai departe și ...
pentru a-l prezenta ulterior.
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо.
Я это имел ввиду, я думал это чуть позже сделать, но раз вы об
этом сказали, давайте договоримся, значит прошу вас Партия
Социалистов одного человека в секретариат.
Domnul Vlad Batrîncea:
Partidul Socialiștilor îl propune pe deputatul Vladimir Mizdrenco.
Domnul Eduard Smirnov:
И давайте прозьба одного из двух фракций которые входят в Блок
АКУМ. Кого?
Voce din sală:
Perciun Dan.
Domnul Eduard Smirnov:
Încă o dată.
Voce din sală:
Perciun Dan.
Domnul Eduard Smirnov:
Ну всё равно необходимо проголосовать, чтобы это было
официально, определить счетчиков по каждой фракции. Значит, я
знаю что счетчики определились, поэтому прошу: кто за то, чтобы
проголосовать за этих двух ответственных лиц за ведение протокола?
Прошу голосовать.
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Счетчики, пожалуйста дайте нам, дайте мне данные.
Sectorul unu da...
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Eduard Smirnov:
Da, 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Domnul Eduard Smirnov:
– 26.
Большинство. У нас есть кворум, и я могу объявить, что из
101 депутата присутствуют сегодня и у нас на заседание 35 и 26…,
сейчас…
Domnul Vlad Batrîncea:
Шестьдесят один.
Domnul Eduard Smirnov:
Да, 61 депутат.
Începem ședința, vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.
Mulțumesc.
(Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Уважаемые депутаты,
Нам нужно обговорить повестку дня. В заявлении, которое я
читал, подписанное всеми присутствующими депутатами, определена
повестка дня. Я не думаю, что есть необходимость их снова прочитать,
если необходимо я прочитаю, поэтому я ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы эта повестка дня нашего заседания была
утверждена, прошу голосовать.
Счетчики, пожалуйста, дайте данные.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Eduard Smirnov:
Двадцать восемь.
6

Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Domnul Eduard Smirnov:
Unanim. Единогласно. Повестка дня проголосована.
Я предоставляю слово депутату от фракции социалистов госпоже
Гречаный, для того чтобы представить решение о возможности
реализации повестки дня, есть у нас кворум для реализации повестки
дня.
Прошу.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Stimați deputați,
Noi cu toții cunoaștem că Parlamentul s-a convocat ... se constituie o
majoritate parlamentară care să poată lua deciziile și să aprobe organele
respective. Vreau sa vă aduc la cunoștința tuturora ca astăzi a fost
semnată înțelegerea politică temporară, în vederea readucerii
statului Republica Moldova în albia constituțională. Această
înțelegere este semnată integral de către Fracțiunea Partidului Socialiștilor
și 60 de deputați... din Blocul ACUM, 26 ... (rumoare în sală), 60 de deputați
în total. Eu nu o să dau citire numele la deputații noștri, astăzi au fost citite
deja numele la fiecare deputat ..., care și-au asumat angajamentul personal
pentru a îndeplini această înțelegere.
Nu știu dacă colegii din Blocul ACUM vor să mai completeze cu ceva,
dar înțelegerea aceasta noi o vom face publică ca să cunoască toată lumea, eu
pot să-i dau citire, dar cred că nu este cazul, o facem publică, o să o prezentăm
în scris la toată lumea.
Poftim, dacă colegii din Blocul ACUM pot să mai adauge ceva.
Domnul Eduard Smirnov:
Multumesc.
Aveți întrebări ? Nu sînt?
Таким образом мы можем перейти к реализации повестки дня.
Stimați colegi,
Conform procedurii stabilite de Regulamentul Parlamentului,
purcedem la alegerea Președintelui Parlamentului Republicii Moldova.
Conform art. 64, alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și art. 9 din
Regulamentul Parlamentului, Președintele Parlamentului se alege prin vot
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secret. Potrivit art. 8, alin. (1) din Regulamentul Parlamentului, această
comisie... нам нужно избрать специальную комиссию, comisia specială
pentru efectuarea alegerii Președintele Parlamentului.
Conform cutumei parlamentare, propun ca această comisie să fie
constituită din cel puțin 5 membri. Trei deputați – din partea Fracțiunii
Partidului Socialiștilor, un deputat – din partea Fracțiunii ACUM, Platforma
DA, un deputat – din partea Fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate,
Blocul ACUM. Нет вопросов?
Прошу вас голосовать за количественный состав специальной
комиссии по выборам Председателя Парламента Республики Молдова.
Кто за это прошу проголосовать.
Cinci, cinci, deputați.
Taк, sectorul nr. 1?
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28, двадцать восемь.
Domnul Eduard Smirnov:
Nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
− 7.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Domnul Eduard Smirnov:
Единогласно, unanim.
Stimați colegi,
În conformitate... în continuare rog fracțiunile să desemneze
candidaturile pentru componența nominală a Comisiei speciale pentru
efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului.
Taк, Fracțiunea Partidului Socialiștilor, cine?
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimate domnule Președinte,
Conform componenței nominale, noi propunem ...
Domnul Eduard Smirnov:
Încă odată.
Doamna Zinaida Greceanîi:
... domnul Vasile Bolea care este secretarul fracțiunii, domnul Vladimir
Țurcan și domnul Grigore Novac.
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Domnul Eduard Smirnov:
Mulțumesc.
Fracțiunea Blocului electoral ACUM? Cine e?
Nu e clar cine se adresează:
...
Domnul Eduard Smirnov:
Încă o dată.
Nu e clar cine se adresează:
Din partea Blocului ACUM se desemnează ... (nu e clar).
Domnul Eduard Smirnov:
Încă o dată, mai tare.
Doamna Maia Sandu:
Sergiu Litvinenco.
Domnul Eduard Smirnov:
Sergiu?
Doamna Maia Sandu:
Litvinenco.
Domnul Eduard Smirnov:
Blocul electoral ACUM, platforma DA și PAS.
Domnul Andrei Năstase:
... (nu e clar), se înaintează domnul Alexandru Slusari ... (nu e clar).
Cu această ocazie și fac apel la tot personalul tehnic al Parlamentului
Republicii Moldova să vină aici, să nu saboteze sedința ... (nu e clar).
Vă mulțumesc.
Domnul Eduard Smirnov:
Multumesc.
Нам необходимо, господа, принять решение по созданию этой
специальной комиссии.
Eu citesc proiectul:
Hotărîrea privind constituirea Сomisiei speciale pentru
efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului.
În temeiul art. 64, alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și al
art. (8) din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
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Art. 1. – Se constituie Сomisia specială pentru efectuarea alegerii
Președintelui Parlamentului, în următoarea componență: Bolea Vasile –
Fracțiunea Partidului Socialiștilor, Țurcan Vladimir – Fracțiunea Partidului
Socialiștilor, Grigore Novac – Fracțiunea Partidului Socialiștilor, Sergiu
Litvinenco – Blocul electoral ACUM, Alexandru Slusari – Blocul electoral
ACUM, Platforma DA și PAS.
Кто за эти кандидатуры, прошу голосовать, счетчики, пожалуйста
дайте данные.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Domnul Eduard Smirnov:
61 депутатов проголосовало, единогласно.
Спасибо.
Acum, comisia urmează să se întrunească pentru a-și alege
președintele și secretarul, precum și pentru a organiza procedura de alegere
a Președintelui Parlamentului.
Просим комиссии высказаться сколько времени нужно для
работы комиссии, и мы объявим перерыв.
Domnul Vasile,
Поскольку вы уже встали, как вы предполагаете, сколько времени
комиссии нужно? Este propunerea?
Voce din sală:
10 min.
Domnul Eduard Smirnov:
Da 10 нет, наверное побольше ...
Domnul Vasile Bolea :
30 minute.
Domnul Eduard Smirnov:
Anunț o pauză de 30 de minute.
PAUZĂ
*
*
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*

*

DUPĂ

PAUZĂ

Domnul Eduard Smirnov:
Прошу руководителей фракций пригласить всех депутатов в
Парламент на заседание.
Слово предоставляется председателю специальной комиссии по
выборам председателя Парламента. Прошу на центральную трибуну.
Domnul Vasile Bolea:
Stimați colegi,
Dau citire procesului-verbal nr. 1 din data de 8 iunie 2019 a
ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a
Președintelui Parlamentului.
Componența numerica a comisiei – 5 persoane, au fost prezenți: Bolea
Vasile, Țurcan Vladimir, Novac Grigore, Slusari Alexandru și Litvinenco
Sergiu.
Ordinea de zi: cu privire la alegerea președintelui Comisiei pentru
efectuarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Numărul doi. Cu privire la alegerea secretarului Comisiei pentru
efectuarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Numărul trei. Cu privire la stabilirea modului de înaintare a
candidaturilor la funcția de Președinte al Parlamentului.
Numărul patru. Cu privire la stabilirea formei și a conținutului
buletinului de vot secret.
Numărul cinci. Cu privire la stabilirea procedurii de votare.
S-a hotărît. Se alege președinte al Comisiei pentru efectuarea alegerii
prin vot secret a Președintelui Parlamentului domnul Bolea Vasile.
Se alege secretar al Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret
a Președintelui Parlamentului domnul Litvinenco Sergiu.
Se aprobă regulile de desemnare și înaintare a candidaturilor pentru
funcția de Președinte al Parlamentului, conform anexei numărul unu al
procesului-verbal nr. 1 al Comisiei pentru efectuarea alegerilor prin vot
secret a Președintelui Parlamentului (se anexează).
Se aprobă forma și conținutul buletinului de vot secret pentru alegerea
Președintelui Parlamentului, conform anexei numărul doi al procesuluiverbal nr. 1 al Comisiei pentru efectuarea alegerilor prin vot secret a
Președintelui Parlamentului, de asemenea se anexează.
Se aprobă procedura de votare în conformitate cu regulile privind
desfășurarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului,
conform anexei numărul trei a procesului-verbal nr. 1 al Comisiei pentru
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efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului, de
asemenea se anexează.
S-a votat „pro” – cinci membri, unanim.
Acum, stimați colegi, permiteți-mi să dau citire acelor anexe și o să
încep de la anexa numărul unu la procesul-verbal nr. 1 al Comisiei pentru
efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului din ziua
de astăzi. Reguli de desemnare și înaintare a candidaturilor pentru funcția
de Președinte al Parlamentului.
În calitate de candidat la funcția de Președinte al Parlamentului pot fi
desemnate persoane doar din rîndul deputaților din Parlament. Propunerile
de desemnare a candidaturilor pentru funcția de Președinte al Parlamentului
pot fi făcute doar de fracțiunile parlamentare. Fiecare fracțiune
parlamentară poate înainta doar un singur candidat. Candidaturile la funcția
de Președinte al Parlamentului vor fi înaintate de către fracțiunile
parlamentare în ședința plenară a Parlamentului. Fracțiunile parlamentare
prezintă candidaturile desemnate în ordine descrescîndă. Comisia va
recepționa candidaturile desemnate de fracțiunile parlamentare și le va
include în buletinul de vot în ordinea prezentării lor.
Dau citire anexei numărul doi la procesul-verbal nr. 1 al Comisiei
pentru efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Forma și conținutul buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui
Parlamentului sînt aprobate, după cum urmează: pe recto buletinului de vot
secret pentru alegerea Președintelui Parlamentului se va conține: denumirea
„buletin de vot secret pentru alegerea Președintelui Parlamentului Republicii
Moldova”.
B. Lista candidaților la funcția de Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova, fiecare nume avînd în dreptul său un cerc.
Pe verso buletinului de vot secret sînt scrise unul sub altul următoarele
texte: președintele comisiei, secretarul comisiei, membrii comisiei, precum
și semnăturile lor respective.
Anexa numărul trei la procesul-verbal nr. 1 al Comisiei pentru
efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului. Reguli
privind desfășurarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Și vă rog mult, stimați colegi, să fiți atenți.
Unu, în conformitate cu prevederile articolului 64 alineatul (2) din
Constituție și articolul 9 din Regulamentul Parlamentului, Președintele
Parlamentului se alege de către Parlament prin vot secret. Acest lucru
presupune că nimeni nu poate influența voința alegătorului și modalitatea
de exprimare a acestuia, care trebuie să fie necondiționat secret. Deputații în
Parlament trebuie să voteze pentru candidații în funcția de Președinte al
Parlamentului în condiții în care voința lor să nu poată fi cunoscută și
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influențată de nimeni. Pentru asigurarea acestor cerințe legale, Comisia
specială a stabilit modelul și textul buletinului de vot.
Modelul buletinului de vot, poftim, se demonstrează, ceea ce am dat
citirii. Pe recto, buletin de vot secret pentru alegerea Președintelui
Parlamentului Republicii Moldova, numele candidatului și cercul. Și pe
verso, președintele comisiei, secretarul comisiei și membrii comisiei.
Locul votării este holul de la etajul trei din partea dreapta a sălii
„Europa”. Să știți, stimați deputați ai Parlamentului, că este special
amenajată, în hol este amplasată o masă unde fiecare deputat va primi contra
semnătură cîte un buletin de vot, după care se va deplasa spre cabina de vot,
pentru a-și exprima voința, bifînd cu pixul în cercul din dreptul cu numele
candidatului pentru care își exprimă opțiunea. Stimați colegi, în cerc va
trebui să bifați pentru a vă exprima opțiunea.
Buletinul completat de deputat este introdus în urna de vot care este
amplasată la ieșirea din cabina de vot. În scopul asigurării secretului votului
și a exprimării lui libere, deputaților li se interzice: să completeze buletinul
de vot în afara cabinei de vot, să intre cîte doi și mai mulți în cabina de vot,
să demonstreze public pentru care candidat au votat, să transmită buletinul
de vot altei persoane sau să iasă cu buletinul din localul destinat votării.
Locul votării este amenajat, după cum urmează: masa la care membrii
Comisiei speciale vor elibera buletinele de vot se va afla în partea stîngă a
holului, cabinele pentru vot secret se vor afla la o distanță de cîțiva metri de
masă, urna de vot... pe urna de vot va fi aplicată banda de hîrtie, semnată de
toți membrii comisiei, în prezența deputaților înainte de începerea votării, și
se va afla la ieșirea din cabinele pentru vot secret.
După anunțarea începerii procedurii de votare, accesul deputaților
spre locul de votare se va face numai prin partea stîngă a sălii, deoarece acolo
se va afla masa unde se vor elibera buletinele.
Presa și oaspeții care asistă la votare se vor afla în partea holului special
amenajată, o să ne străduim cei care vor reflecta acest eveniment să fie găsit
loc pentru ca toți să încapă. Din momentul sigilării urnei de vot, timpul
rezervat procedurii de votare nu va depăși o oră. Dacă se va reuși mai
devreme, deci, se va purcede la numărarea acestor voturi.
După încheierea votării, președintele comisiei speciale va lua urna de
vot și se va deplasa împreună cu ceilalți membrii ai comisiei în biroul de lucru
al comisiei, unde se va deschide urna cu buletinele de vot și se va efectua
numărarea voturilor.
Comisia specială va declara buletinele de vot nevalabile în cazul în care
nu sînt semnate de membrii comisiei, președintele, secretarul și membrii
comisiei, dacă nu ilustrează intenția votantului, dacă au toate numele
candidaților radiate și dacă au adăugate alte numere, alte nume sau
inscripții.
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Stimați colegi,
Este clară procedura și cum trebuie să... intenția de vot sau cum să
votați? Sînt întrebări?
Procesul-verbal a fost dat citire împreună cu acele anexe care fac parte
a acestui proces-verbal nr. 1 din 8 iunie 2019, contrasemnat de președintele
comisiei și secretarul comisiei, Bolea Vasile și Litvinenco Sergiu.
Vă mulțumesc.
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо, господин председатель.
Вопросов нет, всё ясно.
Уважаемые депутаты,
Для того чтобы приготовить и представить комиссии специальной
материалы по кандидатуре на председателя Парламента Республики
Молдова, необходимо время, я предлагаю… Нет необходимости?
Хорошо.
Раз нет необходимости, по этому прошу тогда высказаться в
частности по кандидатуре на пост председателя Парламента
Республики Молдова.
Domnul Vlad Batrîncea:
Stimate Președinte al ședinței,
Stimați colegi deputați,
Din partea Fracțiunii Partidului Socialiștilor venim cu candidatura
doamnei Zinaida Greceanîi la funcția de Președinte al Parlamentului
Republicii Moldova.
Vă mulțumesc.
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо.
Необходимые материалы вы представите комиссии.
Domnul Vlad Batrîncea:
У нас готова выписка из протокола заседания Фракции от
восьмого июня сего года, подписанная тридцатью пятью депутатами.
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо.
Тогда есть…
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Domnul Vasile Bolea:
Domnule Președinte al ședinței,
Urmează să aprobăm acest proces-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei
pentru aprobarea prin vot secret care a fost dat citirii în ședința de plen a
Parlamentului, proiectul hotărîrii.
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо.
Просто службы технически не подготовили этот момент.
Спасибо, что вы этот момент подсказали.
Значит, есть предложение, чтобы проголосовать за протокол
номер один специальной комиссии по выборам Председателя
Парламента Республики Молдова.
Domnul Vasile Bolea:
Dacă îmi permiteți, stimați colegi, am să dau citire proiectului de
Hotărîre a Parlamentului privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al
ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui
Parlamentului.
În temeiul articolului 8 și articolului 9 din Regulamentul
Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Articolul 1. – Se aprobă procesul-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei
pentru efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului (se
anexează).
Articolul 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Domnul Eduard Smirnov:
Спасибо.
Кто за то, чтобы утвердить этот протокол? Прошу
голосовать.
Прошу, numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Eduard Smirnov:
– 28.
Сектор два.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 − 7.
15

Domnul Eduard Smirnov:
Сектор три.
Domnul Radu Marian:
− 26.
Domnul Eduard Smirnov:
Единогласно. Спасибо.
Значит кандидатура на пост Председателя Парламента
Республика Молдова от Фракции социалистов представлена.
Комиссии… домнул Боля, комиссии надо видимо зарегистрировать
кандидата…
Domnul Vasile Bolea:
Stimați colegi,
Dacă îmi permiteți, ceva timp o să luam pentru a pregăti buletinele de
vot și după aia o să mergem în sala unde va avea loc votarea.
Domnul Vlad Batrîncea:
Спросите, может есть другие предложения.
Domnul Eduard Smirnov:
Других предложений нет?
Voci din sală:
Nu.
Domnul Eduard Smirnov:
Так какой перерыв, сколько вам?
Domnul Vasile Bolea:
Zece minute.
Domnul Eduard Smirnov:
Перерыв… o pauză de zece minute.
PAUZĂ
*
*
DUPĂ

*

*

PAUZĂ

Domnul Eduard Smirnov:
Уже готовы, да?
Слово председателю специальной комиссии, пожалуйста.
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Domnul Vasile Bolea:
Stimați colegi,
Noi sîntem gata pentru începerea procedurii de vot. Așa cum a fost dat
citire anexei de la procesul-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei speciale pentru
efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui Parlamentului, urna de
vot a fost sigilată, semnată de toți membrii comisiei.
Acum, putem să ne ridicăm la etajul 3 în partea dreapta a sălii
„Europa”, unde va avea loc propriu-zis procedura.
Urna este transparentă, vedeți că în ea nu se află alte obiecte străine și
este gata pentru votare.
Vă rog mult.
Domnul Eduard Smirnov:
La votare.
(Urmează procedura de vot.)
Domnul Eduard Smirnov:
Уважаемые руководители фракций,
Прошу пригласить всех депутатов в зал заседаний. Слышно?
Громче я так говорил.
Domnul Igor Dodon:
Se poate eu să mă așez alături? Nu sînteți împotrivă... dacă...?
Domnul Eduard Smirnov:
Cuvînt se oferă președintelui comisiei.
Domnul Vasile Bolea:
Stimați colegi!
Permiteți-mi să dau citire procesului-verbal numărul 2 din ziua
de astăzi al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerilor prin vot
secret a Președintelui Parlamentului.
Componența numerică a comisiei 5 persoane.
Au fost prezenți: Bolea Vasile, Novac Grigore, Alexandru Slusari,
Litvinenco Sergiu, Țurcan Vladimir.
Ordinea de zi: cu privire la totalizarea alegerilor prin vot secret a
Președintelui Parlamentului.
S-a constatat: au fost pregătite buletine de vot secret în număr de 101.
La votare au participat 57 deputați. Au fost eliberate buletine de vot secret –
57. Buletine neutilizate și anulate – 44.
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La deschiderea urnei s-a constatat: în urnă sînt, au fost 57 de buletine.
Buletine valabile – 56. Buletine nevalabile – 1.
După numărarea buletinelor valabile s-a constatat că deputații au votat
„pentru” – 56 la număr. (Aplauze.)
În conformitate cu articolul 64 alineatul (2) din Constituția Republicii
Moldova și articolul 9 din Regulamentul Parlamentului, Comisia constată că
în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova este aleasă cu
majoritatea de voturi doamna Zinaida Greceanîi. (Aplauze.)
Comisia propune aprobarea procesului-verbal nr. 2 al ședinței
Comisiei pentru alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului
Republicii Moldova. Dacă îmi permiteți... Da.
Domnul Eduard Smirnov:
Уважаемые депутаты!
Нам необходимо утвердить протокол номер 2 заседания
специальной комиссии по выборам Председателя Парламента
Республики Молдова.
Кто за то, чтобы проголосовать за данный протокол?
Прошу голосовать.
Спасибо.
Numărătorii, vă rog.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Domnul Eduard Smirnov:
Douăzeci și patru.
Да, majoritatea, можно так говорить. Сейчас минуточку, я
посчитаю.
Да, таким образом, уважаемые коллеги, решение о выборах
Председателя Парламента Республики Молдова утверждено
56 голосами депутатов.
Спасибо. (Aplauze.)
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Domnul Bolea Vasile:
Stimați colegi,
Atenției dumneavoastră se dă citire proiectului de Hotărîre
privind alegerea Președintelui Parlamentului, 8 iunie 2019.
În temeiul articolului 64, alineatul (2) din Constituția Republicii
Moldova și articolului 9, alineatul (2) din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Articolul 1. − Se ia act de procesul-verbal numărul 1 și procesul-verbal
numărul 2 al Comisiei speciale pentru efectuarea alegerii Președintelui
Parlamentului prin care se declară ales în funcția de Președinte al
Parlamentului doamna Zinaida Greceanîi.
Articolul 2. − Se constată alegerea în funcție de Președinte al
Parlamentului a doamnei deputat Zinaida Greceanîi.
Articolul 3. − Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Președintele ședinței Eduard Smirnov.
Domnul Eduard Smirnov:
Уважаемые коллеги,
Уважаемые депутаты,
Кто за то, чтобы принять данное решение, прошу
голосовать.
Спасибо.
Счётчики, пожалуйста.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Domnul Eduard Smirnov:
Уважаемые коллеги,
Решение принято 59 голосами депутатов.
Stimată doamnă Greceanîi, Președinte al Parlamentului,
Primiți cele mai sincere felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră în
calitate de Președinte al Parlamentului. Vă dorim succese în exercitarea
mandatului acordat de colegii deputați. И прошу вас занять место в
президиуме. (Aplauze.)
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Domnul Igor Dodon:
Doamnă, felicitări, succese!
Doamna Zinaida Greceanîi:
Спасибо большое.
Dacă îmi permiteți, eu să mă duc la tribuna aceea.
Domnul Igor Dodon:
Luați și microfonul, o să vă-l dea acolo.
Domnul Eduard Smirnov:
Poftim, microfonul.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Vă mulțumesc mult.
Stimați colegi deputați, acei care astăzi sîntem prezenți,
Eu vreau să mulțumesc decanului nostru de vîrstă domnului Eduard
Smirnov pentru ducerea acestor ședințe: și prima, și a doua, deloc nu simple.
(Aplauze.)
Stimați colegi,
Onorat Corp diplomatic,
Dragi concetățeni,
De obicei, predecesorii mei din această postură veneau cu cuvinte de
laudă a viitoarelor legi care urmează să fie adoptate cu mult patos și
mulțumiri pentru încrederea acordată și garanții că va fi un mandat plin de
realizări frumoase pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi avem
experiența, toți cetățenii avem că aceste realizări frumoase au rămas doar pe
hîrtie. Din păcate, Moldova a fost cea care a fost.
Astăzi voi face excepție, astăzi voi mulțumi tuturor colegilor pentru
curajul de care au dat dovadă, pentru dovada de înțelepciune și pentru faptul
că cu toții au uitat de atitudini, de ambiții, de luptă și neînțelegere.
Astăzi, toți cei prezenți în această sală au dat dovadă că sînt adevărați
patrioți, că nu pot fi intimidați și cu adevărat doresc un viitor prosper și
liniștit pentru țara noastră. Pentru aceasta ne-au ales alegătorii în
Parlamentul Republicii Moldova.
Noi sîntem cu toții responsabili de cele întîmplate anterior, dar și mai
mult sîntem responsabili de ceea ce se va întîmpla în viitor. Toți trebuie să
devenim chiar și pentru o perioadă nedeterminată o forță motorică care va
pune capăt dezmățului, care va pune capăt capturării puterii în mîinile acelor
persoane care nu au alt scop decît de a domina tot ce îi înconjoară.
Noi trebuie să devenim acel scut al cetățenilor noștri și să nu uităm că
voturile lor sînt în acest moment și sabia dreptății care ne-au încredințat-o.
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Deci, stimați deputați, azi noi cei prezenți cu adevărat slujim poporului
nostru așa cum trebuie să o facă un deputat. Sper că acest lucru se va întîmpla
și pe parcursul activității noastre în Parlament.
Vreau să mulțumesc pe această cale și Președintelui Republicii
Moldova care a dat dovadă de verticalitate și bărbăție, care nu a cedat
presiunilor și care luptă alături de noi în aceste momente cruciale pentru țara
noastră.
Le mulțumesc ambasadorilor, prieteni și celor care au reușit să vină,
dar ne trimit mesaje cetățenii, ambasadorii care nu sînt astăzi poate în sală,
mesaje de susținere și ne asigură de sprijinul lor în tot ce va urma pe viitor.
Noi înțelegem cu toții, momentul nu a fost unul simplu. Astăzi nu avem
verzi, roșii, galbeni sau albi. Astăzi avem un popor, un popor unit, avem un
scop comun și o Moldovă pentru noi toți cetățenii Republicii Moldova.
Indiferent de culorile politice, indiferent de atitudinile noastre pentru o
opțiune sau alta, dar noi cu toții avem un singur scop, eu nu o dată, nu o
singură dată am spus, parcă noi cu toții separat, cîte unul sîntem toți pentru
Republica Moldova. Haideți să unim această forță pentru lucru comun, să
muncim pentru cetățeni.
Vreau să îndemn pe fiecare cetățean, pe fiecare, dacă doriți medic,
profesor, militar sau polițist, fiți demni, ridicați sus fruntea, aveți încrederea
în noi și susțineți-ne, acest început pentru că mai mult ca niciodată avem
nevoie de suportul vostru.
Eu sper că acei care își doresc dreptate pentru Republica Moldova o să
fie alături de noi. Moldova are viitor. Dumnezeu să ne păzească.
Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, din tot sufletul, tuturor colegilor,
și celor din dreapta, și celor din stînga. N-a fost o decizie simplă. Cineva a
zis: poate era necesar această decizie să fie cu trei luni în urmă ? Haideți să
uităm de aceasta. Noi avem un scop comun. Haideți să unim eforturile.
Eu vă mulțumesc și vă asigur..., pentru încredere, dar vreau să vă
asigur că am să fiu un Președinte de Parlament foarte corect cu toată lumea.
Principalul noi să vrem să asigurăm o colaborare eficientă în Parlament. Și
dacă noi am semnat cu toții acest acord pentru... nu, haideți, o înțelegere
politică, aceasta este o asumare foarte și foarte responsabilă. La noi se uită
toată țara și nu doar în țară, și peste hotare.
De aceea, stimați colegi, eu vă propun, pînă trec la locul meu, eu vă
propun noi astăzi să mergem și mai departe, să alegem vicepreședinții
Parlamentului, să alegem Biroul permanent al Parlamentului, să alegem
comisiile parlamentare, fiindcă fără aceste comisii noi nu putem vota acel
pachet de legi pe care noi împreună cu dumneavoastră le-am pregătit, la care
cu toții am convenit. Și sigur un lucru foarte important. Noi astăzi trebuie să
ne asumăm responsabilitate pentru viitorul Guvern. Un Guvern care, eu
consider, trebuie să fie din oameni profesioniști, un Guvern care să fie
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dedicat poporului și să slujească poporului. Asta ne-o dorim cu toții și asta
trebuie s-o facem. De acord?
Mulțumesc mult. (Aplauze.)
…
Stimați colegi,
Noi trebuie să alegem vicepreședinții Parlamentului. Care sînt
propunerile privind componența numerică? Cîți vicepreședinți?
Eu rog juriștii să propună. Juriștilor mă adresez, fiindcă voi la etapa
inițială, deputații juriști trebuie să mă ghidați, să mă ajutați. De aceea eu vă
rog, domnule Vasile Bolea.
Domnul Vasile Bolea:
Stimată doamnă Președinte,
Noi propunem ca componența numerică să fie din doi vicepreședinți.
Dacă sînt alte propuneri?
Doamna Zinaida Greceanîi:
Dacă sînt alte propuneri?
Stimați colegi,
Sînt? Nu sînt alte propuneri.
Cine este pentru a aproba componența numerică din doi
vicepreședinți, rog să votați.
Numărătorii, vă rog.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Așa.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Noi sîntem prezenți 61 de deputați. Unanim s-a votat. 61 sîntem
prezenți? 61. Unanim s-a votat 2 vicepreședinți.
Acum propunerea personală. Rog deputații din Fracțiunea Partidului
Socialiștilor. Cine o să propună?
22

Domnul Batrîncea rog să nominalizați cine din partea Partidului
Socialiștilor.
Domnul Vlad Batrîncea:
Fracțiunea Partidului Socialiștilor.
Stimată doamnă Președinte,
În primul rînd, felicitări din partea întregii echipe a Fracțiunii
Partidului Socialiștilor și în calitate de vicepreședinte îl propunem pe
domnul Ion Ceban.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Clar.
Blocul ACUM? Pe cine propuneți dumneavoastră?
Domnul Andrei Năstase:
Înțelegerea. Propunem să ...
2. Cred că este nevoie de o mică pauză între alegerea președintelui și a
celor 2 vicepreședinți, va dura 3 minute, 4 minute nu mai mult.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Da. Stimați colegi,
De acord cu pauza?
Voci din sală:
Da.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Da.
Pauză de 5 minute.
Domnul Vlad Batrîncea:
Rămînem în sală.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Rămînem în sală, vă rog să vă consultați în sală.
PAUZĂ
*
*

*
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DUPĂ PAUZĂ
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Eu vreau să vă întreb dacă noi putem să începem lucrările? Putem să
începem? Vă rog.
Blocul ACUM a solicitat o pauză, vă rog.
Domnilor deputați,
Vă rog să luați locul în sală. E foarte important.
Domnul Andrei Năstase:
În conformitate cu înțelegerile noastre, este bine să revenim la deciziile
noastre la numărul, componența numerică a vicepreședinților
Parlamentului Republicii Moldova. Propunerea consolidată a Blocului
ACUM este de a menține această hotărîre și de a alege 4 vicepreședinți, astfel
încît și opoziția din Republica Moldova să aibă posibilitatea de a avea un
reprezentant în prezidiul Parlamentului, bineînțeles, în calitate de
vicepreședinte al Parlamentului.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumim.
Stimați colegi,
Dar pentru a revedea componența numerică a vicepreședinților, cred
că trebuie să anulăm votul precedent pe care l-am avut pentru doi
vicepreședinți.
Cine este pentru anularea votului, rog să votați.
Numărătorii,
Vă rog ca să fie totul corect. Este hotărîre, dar oricum.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 1 – 28.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
− 7.
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Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 3 – 26.
Cu 61 de voturi, votul precedent este anulat.
Stimați colegi,
A venit propunerea ca să avem 4 vicepreședinți. Nu cred că trebuie să
ne sperie că este cam multișor. În Blocul ACUM sînt 2 fracțiuni și plus la
aceasta noi mai avem și opoziție. Nu știu cînd o să apară ei prin Parlament,
dar oricum noi posibilitatea aceasta trebuie să le oferim. De aceea este
propunerea. Eu o pun la vot.
Cine
este
pentru
ca
componența
numerică
vicepreședinților să fie din 4 persoane, rog să votați.

a

Numărătorii,
Vă rog să anunțați rezultatele.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 7.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Doamna Zinaida Greceanîi:
61, unanim.
Acum, din nou începem la înaintarea candidaturilor pentru această
componență nominală din partea fracțiunilor.
Fracțiunea Partidului Socialiștilor, vă rog.
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Domnul Sergiu Litvinenco:
Doamnă Președinte,
Dacă îmi permiteți. Conform prevederilor constituționale, candidatura
vicepreședintelui o înaintează Președintele Parlamentului după consultarea
fracțiunilor.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Dar noi dacă o facem în public, facem o încălcare?
Domnul Sergiu Litvinenco:
Nu este. Dar Președintele Parlamentului este unica persoană care
poate înainta candidaturile.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Absolut de acord. Vreți să vin pe la fiecare? (Rumoare în sală.) Eu cred
că o facem public.
Fracțiunea Partidului Socialiștilor, noi nu avem ce ascunde aici, vă rog.
Încă o dată.
Domnul Vlad Batrîncea:
Partidul Socialiștilor propune candidatura domnului Ion Ceban.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Ceban. Da.
Blocul ACUM pe cine propune?
Doamna Maia Sandu:
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, Blocul ACUM îl propune
pe domnul Mihail Popșoi.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mihail Popșoi.
Și Platforma DA?
Domnul Andrei Năstase:
„Platforma DA” îl propune în calitate de candidat pe domnul Alexandru
Slusari.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Un loc, după cum am convenit, îl lăsăm pentru opoziție.
Stimați colegi,
Eu în totalmente sînt de acord cu dumneavoastră și accept toate
candidaturile pe care le-au propus fracțiunile. Sînt absolut de acord cu aceste
candidaturi. Eu cred că noi aici în fața dumneavoastră o să fim o echipă așa,
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univocă care o să promovăm aceeași linie. Sigur, nu fără a discuta. Eu nu-mi
doresc, foarte mult nu-mi doresc ca Parlamentul să devină o mașină de vot.
De aceea, stimați colegi, cine este pentru ca în calitate de vicepreședinți
ai Parlamentului să fie nominalizați, aleși Ion Ceban, Mihail Popșoi și
Alexandru Slusari, rog să votați.
Noi putem să votăm la pachet? (Rumoare în sală.)
Voci din sală:
Nu. Separat.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Separat fiecare? De acord.
Cine este pentru candidatura... eu am să mă învăț, vă promit.
Cine este pentru candidatura domnului Ion Ceban, rog să
votați.
Pentru acuratețe, vă rog numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Ce 27? (Rumoare în sală.)
27.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
7.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 23.
Doamna Zinaida Greceanîi:
23...
57 de voturi pentru domnul Ion Ceban.
Eu vă rog, acei care fac stenograma să fixați lucrul acesta.
Cine este pentru candidatura domnului Mihail Popșoi, rog să
votați.
Vă rog numărătorii.
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Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 7.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Doamna Zinaida Greceanîi:
27? (Rumoare în sală.)
26.
59 de voturi.
Cine este pentru candidatura domnului Slusari, domnul
Alexandru Slusari, vă rog să votați.
Numărătorii,
Anunțați rezultatele.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 7.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 26... (Rumoare în sală.)
25.
60 de voturi.
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Stimați colegi,
În așa mod, în calitate de vicepreședinți ai Parlamentului au fost aleși
domnul Ion Ceban din partea Fracțiunii Socialiștilor, domnul Mihail Popșoi
din partea Partidului PAS și domnul Alexandru Slusari din partea Platformei
DA.
Eu vă rog, stimați colegi, să vă ocupați locurile (aplauze în sală) ...
Încercați să mai luați un scaun și să-l duceți încoace. (Rumoare în sală.)
Aduceți-i lui Ion un scaun. Ion, vino încoace. Domnul Ceban, vă rog.
(Rumoare în sală.)
Stimați colegi,
Acum trebuie să mergem la următoarea etapă. Îi avem aleși în calitate
de vicepreședinți. Noi trebuie să alegem cu dumneavoastră și Biroul
permanent. Dacă îmi permiteți, colegii noștri din partea Fracțiunii
Partidului Socialiștilor și cei din partea Blocului ACUM au lucrat de comun
asupra acestei proceduri, nominalizarea, alegerea Biroului permanent. Eu
am să rog, dacă nu aveți nimic împotrivă pe domnul Vasile Bolea, să dea
citire ceia ce trebuie să facem noi procedural și am să-l rog pe domnul
Litvinenco sau cine să-l ajute dacă este necesar, de acord?
Da, poftim, domnul Bolea, la tribună.
Domnul Vasile Bolea:
Stimată doamnă Președinte,
Fracțiunile parlamentare urmează să delegheze reprezentanții în
Biroul permanent, după aia Biroul permanent să propună constituirea
comisiilor permanente, numărul lor, inclusiv componența numerică a
membrilor acestor comisii și nominală, cine va fi reprezentat în aceste
comisii.
Procedura este următoarea: fracțiunile să delege și să stabilim de
comun acord cu privire la numărul membrilor în Biroul permanent,
fracțiunile să delege candidații săi, după aia Biroul permanent să se
întrunească în ședință pentru stabilirea altor organe de conducere a
Parlamentului, comisiile permanente.
Mulțumesc. (Rumoare în sală.)
Doamna Zinaida Greceanîi:
Fiecare fracțiune care este prezentă deleagă cîte un membru în Biroul
permanent. Noi, președintele și vicepreședinții, sîntem din oficiu.
Acum, rog fracțiunile să numească pe cine deleagă ei în Biroul
permanent.
Domnul Vlad Batrîncea:
Vasile Bolea.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Da, domnul Bolea, poftim.
Stimați colegi,
Aveți nevoie de pauză ? Eu cred că nu.
Vă rog, 5 minute pauză.
PAUZĂ
*
*

*

*

DUPĂ PAUZĂ
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Vă rog să vă ocupați locurile.
După consultări s-au conturat unele propuneri, rog cine?
Domnul Vasile Bolea... domnul Vlad Batrîncea să anunțe propunerea,
propunerea privind componența numerică pentru Biroul permanent.
Domnul Vlad Batrîncea :
Propunerea Fracțiunii Partidului Socialiștilor, după consultarea cu
două fracțiuni ale Blocului ACUM este următoarea: ca Biroul permanent să
fie compus din 15 persoane, dintre care 5 din oficiu, împreună cu viitorul
potențial vicepreședinte al Parlamentului, astfel încît trei locuri să fie ale
Partidului Socialiștilor, cîte două locuri în Biroul permanent – partidelor
componente ale Blocului ACUM și pentru Fracțiunea Partidului Democrat –
două locuri, pentru Fracțiunea Partidului ȘOR – un loc, proporțional.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Asta este conform Regulamentului.
Domnul Vlad Batrîncea :
Asta este conform Regulamentului și așa a fost agreat de către
fracțiuni.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Cine este pentru această propunere, vă rog să votați.
Componență numerică: 15 persoane, 5 din oficiu.
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Numărătorii,
Vă rog.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 28.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 7.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 26.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 26.
... (nu e clar)
– 61.
Stimați colegi,
Rog fracțiunile să înainteze candidaturile pe care le-au discutat și care
vin cu propunerile respective. Cine din partea socialiștilor?
Domnul Bătrîncea, vă rog.
Domnul Vlad Batrîncea:
Mulțumesc, doamnă Președinte.
Fracțiunea Partidului Socialiștilor propune nominal: Batrîncea Vlad,
Bolea Vasile și Furculiță Corneliu.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Clar.
Partidul PAS?
Doamna Maia Sandu:
„Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul ACUM”, propune 2 persoane
domnul Igor Grosu și domnul Sergiu Litvinenco.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Clar.
Platforma DA, vă rog.
Domnul Andrei Năstase:
Platforma DA, Blocul ACUM, propune candidatura domnului Liviu
Vovc și a doamnei Maria Ciobanu.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Clar.
Stimați colegi,
Acum va fi, ca să respectăm procedura, va fi necesar să votăm pentru
fiecare candidatură în parte.
Juriștii, vreau să vă întreb: noi pentru cei din oficiu nu trebuie să
votăm, pentru că noi sîntem din oficiu.
Vă rog, cine este pentru candidatura în Biroul permanent, din partea
Fracțiunii Socialiștilor, a domnului Vlad Batrîncea? Vă rog să votați.
Numărătorii,
Vă rog să fixați.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Așa.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – eu vreau să înțeleg cum eu socot. Eu Prezidiul îl socot?
(Rumoare în sală.)
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumesc.
Sectorul nr. 3, vă rog?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 23.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Practic, se primește unanim.
Mulțumesc.
Cine este pentru candidatura domnului Vasile Bolea din partea
Fracțiunii Socialiștilor, vă rog să votați.
Sectorul nr. 1?
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27. (Rumoare în sală.)
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Vă rog liniște!
– 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 10.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
24.
Unanim.
Și cine este pentru candidatura domnului Furculiță, vă rog să votați.
Sectorul nr. 1?
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
27.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 –10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
10.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 22.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
22.
Asta înseamnă 59?
Mulțumesc.
Cine este pentru candidatura domnului Igor Grosu, vă rog să votați.
Sectorul nr. 1?
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Zece.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
24.
Unanim.
(Rumoare în sală.) ... pe noi nu ne numărați, noi sîntem numărați în
sectorul nr. 2.
Cine este pentru candidatura domnului Sergiu Litvinenco, vă rog să
votați.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 − 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
27, 10, așa.
Sectorul nr. 3?
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Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Unanim.
Mulțumesc.
Cine este pentru candidatura domnului Liviu Vovc, vă rog să votați.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
27.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
10.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
24.
Unanim.
Cine este pentru candidatura doamnei Maria Ciobanu, vă rog să votați.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
27.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
10.
Sectorul nr. 3?
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Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 23.
Doamna Zinaida Greceanîi:
23.
60 de voturi.
Stimați colegi,
În așa mod, componența Biroului permanent este ales în
număr numeric de 15 persoane și, personal, sînt incluși în
componența Biroului permanent domnul Vlad Batrîncea, domnul
Vasile Bolea, domnul Corneliu Furculiță, domnul Igor Grosu,
domnul Sergiu Litvinenco, domnul Liviu Vovc și doamna Maria
Ciobanu. Doamna Ciobanu, mă iertați că v-am numit la urmă, dar cred că
asta nu contează ... , hai că știm și noi de astea (rumoare în sală).
Stimați colegi,
Acum, Biroul permanent trebuie să se convoace și să discute despre
comisiile parlamentare.
Domnul Bolea,
Vă rog să mă ajutați. Biroul permanent se convoacă și discută despre
comisiile parlamentare. Noi avem 10 comisii parlamentare, fiecare din noi,
din fracțiuni trebuie să desemneze în componența acestor comisii
parlamentare. Dar, între timp, ca noi să urgentăm cumva timpul, fiindcă
comisiile parlamentare, nouă ne trebuie ca să purcedem la votarea acelor
pachet de legi care urmează prioritar să le votăm astăzi. Așa este?
Dar a doua ce vreau să vă spun: Biroul permanent se convoacă, dar eu
cred că la noi, aici, este în clădirea Parlamentului, se află Președintele
Republicii Moldova, domnul Igor Dodon care, conform funcției, trebuie să
consulte candidatura cu toate fracțiunile parlamentare. De aceea, eu ce vă
propun? Eu vă propun ca Biroul permanent, noi, aici, ne-am convocat…, aici.
Să nu mergem prea departe, putem chiar și pe scenă să discutăm despre
comisiile parlamentare, cu atît mai mult că componența numerică este
agreată din partea fiecărei fracțiuni, ca să mergem concomitent, în același
timp, domnul Președinte poate să consulte cu fracțiunile parlamentare
despre candidatura care poate fi desemnată la funcția de Prim-ministru.
De acord? De acord.
Se anunță pauză pentru un fel de consultări și convocarea Biroului
permanent. Aici vă rog să vă convocați.
De cît timp e nevoie? de 15 min? 15 min. Bine.
15 min pauză.
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Stimați colegi,
Vă rog să fiți atenți, membrii Biroului permanent, vă rog în biroul 408,
ca să nu mergem prea departe. Membrii Biroului permanent în 408, în 408,
aici în Anexă.
PAUZA
*
*

*

DUPA

*

PAUZA

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi numărători,
Vă rog să vă asigurați că toți deputații noștri sînt în sală.
Stimați colegi,
Cu toții ați luat locul?
Vă rog, numărătorii, dați prezența în sală.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 23.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 23.
Ați pierdut unul?
Domnul Radu Marian:
Vine.
– 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Vine, vine. Douăzeci și patru.
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Stimați colegi,
Sîntem toți 61. Putem să începem lucrările, să continuăm lucrările.
Biroul permanent s-a convocat în ședința sa, pe ordinea de zi noi am
avut o singură întrebare – constituirea comisiilor parlamentare. Vă dați
foarte bine seama că sînt niște organe care sînt foarte importante și trebuie
să dea avizele la proiectele pe care noi urmează să le votăm, să le discutăm
aici, în Parlament.
De aceea eu am să-l rog pe membrul Biroului (să mă iertați cei din
Blocul ACUM că eu îi tot ofer cuvîntul domnului Vasile Bolea), dar poziția
este coordonată. Ulterior, vă reveni și dumneavoastră, poftim.
Domnul Vasile Bolea:
Vă mulțumesc, doamnă Președinte.
Stimați colegi,
Biroul permanent a propus plenului Parlamentului constituirea a
10 comisii parlamentare în care să activeze, să lucreze cîte zece membri ai
Parlamentului în fiecare comisie.
Dau citire
parlamentare.

propunerii

privind

constituirea

comisiilor

Se propune constituirea următoarelor comisii parlamentare:
•

Comisia juridică, numiri și imunități;

•

Comisia economie, buget și finanțe;

•

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică;

•

Comisia relații externe și integrare europeană;

•

Comisia administrație publică;

•

Comisia drepturile omului și relații interetnice;

•

Comisia agricultură și industrie alimentară;

•
media;

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-

•

Comisia protecție socială, sănătate și familie; și a zecea comisie

•

Comisia mediu și dezvoltare regională.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Trebuie să punem la vot.
Stimați colegi,
Cine este pentru a constitui aceste zece comisii cu
următoarele denumiri pe care le-a citit domnul Vasile Bolea, vă
rog să votați.
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Sectorul nr. 1?
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 27.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 10.
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Zece plus douăzeci și patru.
61 de voturi.
Mai departe, domnule Vasile.
Domnul Vasile Bolea:
Stimați colegi,
Deci, cum s-a agreat și anterior, luînd în considerare că Parlamentul
Republicii Moldova este constituit din 101 deputați, se propune ca în aceste
zece comisii să activeze numeric cîte zece persoane. Luînd în considerare că
nu sînt ceilalți colegi prezenți astăzi la ședință, dacă îmi permiteți, eu am să
dau citire și componenței nominale a fiecărei comisii.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Votăm după fiecare comisie.
Domnul Vasile Bolea:
Deci, în Comisia juridică, în calitate de membri ai acestei comisii, se
propune să fie întăriți:
•

Vladimir Țurcan

•

Vasile Bolea

•

Grigore Novac

•

Alla Dolință

•

Sergiu Litvinenco
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•

Andrei Năstase.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Cine este pentru componența numerică a acestei comisii, vă rog să
votați.
Numărătorii, vă rog.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Douăzeci și patru.
61 de voturi.
Mai departe pentru Comisia juridică.
Domnul Vasile Bolea:
Dacă îmi permiteți să ducem pînă la capăt cu ceea ce ține de Comisia
juridică, deoarece este important și activitatea de mai departe. Deci, s-a
propus în cadrul Biroului permanent, în calitate de președinte al acestei
comisii să fie domnul Sergiu Litvinenco, vicepreședinte – domnul Vladimir
Țurcan și în calitate de secretar – domnul Grigore Novac.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Cine este pentru această propunere și pentru componența nominală,
vă rog să votați.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
– 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
61 de voturi – acceptat, votat.
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Domnul Vasile Bolea:
Mergem mai departe, pentru Comisia economie, buget și finanțe s-au
propus următoarele candidaturi:
•

Vladimir Golovatiuc

•

Tatiana Cunețchi

•

Petru Burduja

•

Maia Sandu

•

Dumitru Alaiba

•

Igor Munteanu.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Cine este pentru această componență numerică a Comisiei economie,
buget și finanțe, vă rog să votați.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
61 de voturi.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică:
•

Fiodor Gagauz

•

Victor Gaiciuc

•

Oleg Savva

•

Oazu Nantoi

•

Igor Grosu

•

Chiril Moțpan.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Cine este pentru această componență numerică, vă rog să votați.
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Numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Unanim. Șaizeci și unu.
Mai departe.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia politică externă.
Stimați colegi,
Ca și în celelalte comisii, dacă îmi permiteți, președinția, secretarul și
vicepreședintele o să revenim ulterior cu hotărîrile de rigoare sau cu
propunerile la Biroul permanent.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Noi, la ședința Biroului , am convenit că, de fapt, am discutat numai
președinția și vicepreședinte și secretarului la Comisia juridică. Vă dați
foarte bine seama fiindcă ei au cele mai multe avize, pentru că la celelalte
comisii noi, ulterior, ne întrunim, poate chiar azi, și convenim asupra a cine
este președinte, cine este vicepreședinte și cine este secretar, proporțional,
așa cum ne recomandă legea, cum este stabilit de lege.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia politica externă:
•

Adrian Lebedinschi

•

Bogdat Țîrdea

•

Alexandr Nesterovschi

•

Mihail Popșoi

•

Iurie Reniță

•

Stela Macari.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Cine este pentru această componență, vă rog să votați.
Da? Este o rectificare? Totul e bine.
Poftim, numărătorii.
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Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Comisia politica externă se votează.
Sectorul nr. 2?
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
– 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Douăzeci și patru. Șaizeci și unu.
Mai departe.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia drepturile omului și relații interetnice:
•

Ivanna Koksal

•

Ivan Zabunov

•

Gaik Vartanean

•

Irina Lozovan

•

Doina Gherman

•

Dinu Plîngău.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Cine este pentru această componență, vă rog să votați.
Numărătorii, vă rog.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 − 24.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Șaizeci și unu. Unanim.
Mai departe.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia administrație publică:
•

Alexandr Suhodolski

•

Chiril Tatarlî

•

Alexandr Usatîi

•

Veronica Roșca

•

Petru Frunze

•

Arina Spătaru.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Cine este pentru această componență a acestei comisii, vă rog să votați.
Numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Unanim. Șaizeci și unu de voturi.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media:
•

Vlad Bătrîncea

•

Ion Ceban

•

Adela Răileanu

•

Lilian Carp

•

Maria Ciobanu

•

Octavian Țîcu.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Cine este pentru această componență a comisiei repective, vă rog să
votați.
Numărătorii. Vă rog rezultatele.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Șaizeci și unu de voturi.
Stimați colegi,
Asta este Hotărîre a Parlamentului, dar vă dați foarte bine seama,
fiindcă să fim foarte punctuali, pentru că aici nu avem nimic care se
înregistrează, noi am zis că să purcedem la vot pe orice întrebare, de acord?
Mai departe.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia agricultură și industrie alimentară:
•

Alla Pilipețcaia

•

Corneliu Furculiță

•

Radu Mudreac

•

Eduard Smirnov

•

Alexandru Slusari

•

Radu Marian.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Cine este pentru această componență a acestei comisii, vă rog să votați.
Numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
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Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Unanim. Șaizeci și unu de voturi.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia protecție socială, sănătate și familie:
•

Vladimir Odnostalco

•

Vladimir Mizdrenco

•

Gheorghii Para

•

Liviu Vovc

•

Dan Perciun

•

Liliana Nicolaescu-Onofrei.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Cine este pentru această componență, vă rog să votați.
Numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Unanim.
Da, poftim.
Domnul Vasile Bolea:
Și ultima comisie, Comisia mediu și dezvoltare regională:
•

Oleg Lipskii

•

Alexandru Jolnaci

•

Oleg Teterea

•

Victor Bologan

•

Inga Grigoriu
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•

Vladimir Bolea.

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Cine este pentru această componență, vă rog să votați.
Numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Unanim, au fost votate toate comisiile, componența tuturor
comisiilor parlamentare care, de fapt, sînt și funcționale.
Eu am să-i rog pe colegi și comisiile respective să vină cu propunerile.
Noi, la Biroul permanent, astăzi, să discutăm cine va fi președinte, conform
proporționalității care se cuvine, cine va fi președinte, vicepreședinte și
secretarul comisiei, pentru că lucrul acestea este foarte important.
Stimați colegi,
Noi… Sînt careva întrebări? La următorul subiect?
Trecem la următorul subiect. De fapt, după cum am discutat, noi
trebuie să mergem cu aprobarea Guvernului. Noi avem semnat Decretul
Președintelui Republicii Moldova. Nu știu dacă este domnul Președinte,
poate să-l invităm pe domnul Președinte să ne prezinte decretul.
Da, poftim.
Domnul Andrei Năstase:
Doamnă președinte,
Ar trebui să aprobăm declarația convenită anterior cu privire la starea
de captivitate a statului.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Trebuie să vedem procedural, dacă comisia se întrunește pe două
minute... Cît vă trebuie? Ca să discutați. Anterior ați discutat și aprobăm
această declarație.
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Rog Comisia juridică, este de competența, ține de competența Comisiei
juridice, rog să vă convocați. Ieșiți pînă în coridor, altă ieșire din situație nu
avem.
Comisia juridică, domnule Litvinenco,
Vă rog să chemați Comisia juridică, unde va fi…
Pauză cît vă trebuie?
Domnul Sergiu Litvinenco:
Cinci minute.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Cinci minute.
PAUZĂ
*
*

*

DUPĂ

*

PAUZĂ

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Vă rog să luați locul.
Am revenit cu toții în sală?
Sîntem toți ori mai așteptăm pe cineva?
Ne-au rugat colegii încă un minut, numai nu vă împrăștieți toți.
Stimați colegi, continuăm.
Eu, în calitate de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova și al
ședinței de astăzi, noi avem înregistrat și în Parlament, și este insistența să
adoptăm astăzi o Hotărîre pentru aprobarea Declarației cu privire
la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica
Moldova.
Cine este pentru această propunere… Eu pur simplu fac uz de dreptul
meu de Președinte al Parlamentului.
Cine este pentru această propunere, pentru a fi inclusă în ordinea de zi
acest proiect de hotărîre, vă rog să votați.
Numărătorii,
Vă rog.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
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Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Șaizeci și unu de voturi. Voturi necesare pentru a fi introdus în ordinea
de zi proiectul hotărîrii.
Stimați colegi,
Cuvînt pentru a da citire proiectului hotărîrii și a da citire Declarației i
se oferă domnului Andrei Năstase.
Vă dau și microfonul.
Domnul Andrei Năstase:
Doamnelor și domnilor deputați,
Domnilor ambasadori,
Reprezentați ai mass-media din Republica Moldova,
Vă salut și vă mulțumesc foarte mult că sînteți astăzi în această ședință.
O ședință cu anumite dificultăți de ordin tehnic, dificultăți pentru care
în fața tuturor, îmi cer scuze, pentru cei care nu au asigurat buna funcționare
a acestui Parlament într-o ședință importantă pentru țară și pentru oameni.
Permiteți-mi de la început de a vă prezenta propriu-zis textul
Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului
Republica Moldova, avînd în vedere ceea ce se întîmplă afară, ce se întîmplă
în societatea noastră, ceea ce pun la cale acei care pînă astăzi, și astăzi încă
stăpînesc Republica Moldova să fac o declarație pentru început.
Dragi prieteni,
Astăzi, sîntem contemporani și actori implicați în desprinderea
definitivă și ireversibilă de întunericul regimului Plahotniuc, cea mai sinistră
filă din istoria modernă a Moldovei, cea mai sinitră filă după războiul de la
Nistru. Adevărul nu a reușit, în toți acești ani, să iasă la iveală, iar în locul
acestuia, oligarhii, criminalii și mafioții au construit un regim dictatorial prin
teroare, minciună, manipulare, dezinformare.
Cer tututor celor care urmăresc evenimentele din Republica Moldova
să aibă încredere deplină în toți colegii noștri! Vă veți convinge că ziua de
astăzi este momentul în care vom începe să trăim din nou în țara noastră
după reguli noi, democratice, moderne, europene.
Aveți încredere în mine și colegii mei că vom respecta cu strictețe
Constituția și legile statului, caracterul suveran și independent, unitar și
indivizibil al acestuia. Tuturor partenerilor noștri de dezvoltare le cer să
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creadă cu adevărat în oamenii care vor conduce Moldova alături de țările
lumii civilizate!
României, partenerului meu de suflet, îi spun astăzi că are aici, dincolo
de Prut, din acest moment istoric, camaradul, fratele, aproapele de care
Plahotniuc și încrengăturile lui criminale au văduvit România atîția ani.
Transparența completă cu care vom aborda reconstrucția societății noastre,
onoarea, seriozitatea și responsabilitatea noastră, a celor care astăzi am decis
că Moldova trebuie cu adevărat eliberată, nu vor mai fi puse niciodată la
îndoială, de nimeni de pe acest pământ! De lovitura de stat care i se
încriminează poate fi acuzată o minoritate, nu o majoritate!
Curtea Constituțională, prin toate deciziile sale recente, a dovedit că
este captiva regimului oligarhic! Ce dovadă mai clară poate fi decît faptul că
această Curte s-a pronunțat abia ieri, într-un context anume, cînd o putea
face de atîta timp. Între un popor și dorința lui de libertate nu poate sta nicio
Curte Constituțională de pe acest pămînt! Judecătorii Curții Constituționale
sînt oamenii unui partid și ai lui Plahotniuc.
Fac apel la militari și polițiști să înțeleagă ceea ce se întîmplă în
Moldova, ceea ce se întîmplă în aceste momente! Eliberați-vă și, prin decizia
voastră, veti pune umărul atît de necesar la eliberarea întregului popor. Fără
voi, Plahotniuc este nimic! Rețineți. Majoritatea parlamentarilor a Moldovei
decid, în numele poporului, că regimul Plahotniuc se termină astăzi, 8 iunie
2019. Astăzi, așa cum au decis cei peste 60 la sută dintre cetățenii Moldovei,
facem dreptate pentru toți. Iar de mîine, la muncă, pentru o viață cinstită și
mult mai bună. Așa să ne ajute Dumnezeu!
Acum, permiteți-mi vă rog să dau citire „Declarației cu privire la
recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova”, pe care am
elaborat-o împreună colegii noștri și pe care am făcut-o publică ... (nu este
clar) cu mult timp în urmă a fost consultată cu societatea civilă, a fost
consultată cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova.
„Parlamentul Republicii Moldova, în calitatea sa de organ legislativ
suprem al poporului și unică autoritate legislativă a țării, potrivit art. 60 din
Constituția Republicii Moldova, confirmat în această funcție a sa în
rezultatul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, constată cu
îngrijorare că instituțiile de stat și de drept ale țării au fost capturate. Toți
cetățenii acestei țări sînt sufocați de corupția endemică, de furturile și
privatizările ilicite din avutul public, de controlul total asupra sistemului
judecătoresc, exercitat de oligarhie și de numeroasele atacuri asupra
drepturilor și libertăților cetățenești.
Noi, deputații Parlamentului Republicii Moldova, avem obligația de a
opri deraierea ţării spre dictatură, edificînd statul de drept şi restabilind
democrația în Republica Moldova, așa cum este consfințit în Constituție.
Avînd în vedere importanța majoră a declarației Secretarului General
al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland din 11 august 2015 cu privire la
50

statul capturat, aplicarea selectivă a justiției și existența unor derapaje
serioase în procesul politic din Republica Moldova;
− reamintind Rezoluțiile Parlamentului European din 9 iulie și
4 noiembrie 2018, care au acuzat guvernarea de la Chișinău:
–
de capturare a statului, manifestată și prin deciziile de anulare a
rezultatelor scrutinului liber și democratic din Municipiul Chișinău;
–

de hărțuirea partidelor de opoziție;

–
de blocarea investigației furtului miliardului și a recuperării
pagubelor suferite de populație;
–
de arestarea, hărțuirea şi linşarea mediatică a membrilor şi
simpatizanţilor opoziției;
–
de folosirea serviciilor speciale pe post de poliție politică și
aplicarea unor rele tratamente față de adversarii regimului;
Noi, deputații aleși în noul Parlament al Republicii Moldova,
considerăm că edificarea statului de drept este o prioritate absolută și că
numai pe această cale putem opri alunecarea Republicii Moldova spre
dictatură. Numai prin scoaterea statului din captivitate vom putea lansa
politici de rezolvare a problemelor social-economice ale cetățenilor. Numai
prin restabilirea încrederii cetățenilor în funcționalitatea statului vom putea
opri exodul masiv al oamenilor, care a devenit un pericol existențial pentru
Republica Moldova. Numai așa vom putea asigura dreptate și viață mai bună
pentru toți cetățenii, aici, acasă.
Constatăm existența unei situații de criză socială, economică și politică
gravă, acutizată de corupția generalizată și agravată prin uzurparea puterii
de stat, care constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului Republicii
Moldova în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Constituția țării.
În aceste condiții, Parlamentul Republicii Moldova:
a)
Denunță actualul regim oligarhic, condus de liderul Partidului
Democrat, Vladimir Plahotniuc, care se face vinovat de controlul ilegal şi
anticonstituţional exercitat asupra Procuraturii Generale, sistemului
judecătoresc, Centrului Național Anticorupție, ANI, CEC, SIS, BNM și
asupra altor autorități care trebuie să funcționeze în mod autonom,
idependent de factorul politic, fiind monitorizate în mod democratic;
b)
Constată că Partidul Democrat sub conducerea lui Vladimir
Plahotniuc, acționează permanent ca un partid de expresie totalitară,
folosindu-se în mod ilegal de banul public în promovarea proiectelor proprii,
de instituții, funcții și pîrghii represive pentru intimidarea și eliminarea
oponenţilor politici și aplicînd coruperea politică prin diverse mecanisme de
șantaj și mituire;
c)
Condamnă corupţia endemică – principalul pericol pentru
libertatea, siguranța și bunăstarea Republicii Moldova și a cetățenilor ei;
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d)
Constată o situație extrem de gravă în domeniul justiției, al
garantării și protejării drepturilor omului și atestă o profundă deteriorare a
standardelor de viață la capitolul drepturi și libertăți civile, inclusiv prin
tratamente degradante, tortură, deportări, deportări abuzive ale
solicitanților de azil politic.
Drept rezultat al acestei stări de lucruri, Republica Moldova a ajuns să
fie una dintre cele mai sărace și mai vulnerabile ţări ale Europei, cu o rată
îngrijorătoare a depopulării. Această stare de lucruri poate fi schimbată.
Fiind conștienți de gravitatea situației și ghidați de responsabilitatea în
fața poporului, noi, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, ne
angajăm să luptăm consecvent pentru restabilirea supremației legii și pentru
respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor țării.
În acest context, exprimăm un vot de neîncredere Curții
Constituționale ale Republicii Moldova și conducerii următoarelor structuri
ale statului, devenite instrumente docile ale regimului oligarhic, și
considerăm imperativ necesare:
–
demiterea Procurorului General și identificarea unui procuror
independent, de preferință din spațiul european și numirea acestuia în
funcție;
–

demiterea conducerii Serviciului Informații și Securitate;

–

demiterea membrilor Comisiei Electorale Centrale;

–

demiterea conducerii Centrului Național Anticorupție;

–

demiterea membrilor Consiliului Audiovizualului;

–

demiterea conducerii Autorității Naționale de Integritate;

–
demiterea conducerii Curții Supreme de Justiție, precum și a
altor instituții de drept și de reglementare;
–

crearea comisiilor parlamentare de anchetă cu privire la:

a)
investigarea furtului miliardului, cu obligarea prezentării de
către Banca Națională a Moldovei a raportului Kroll 2;
b)

consecințele implementării legii privind amnistia capitalului;

c)

anchetarea operațiunilor de spălare a banilor („Laundromatul”).

În aceste condiții, ne asumăm adoptarea de urgență a unui pachet de
acte normative necesare pentru eliberarea instituțiilor menționate, precum
și pentru anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul de vot
proportional, îmbunătățit conform recomandărilor Comisiei de la Veneția.
Acum este timpul să schimbăm în mod urgent și fundamental starea
de lucruri, să întoarcem Republica Moldova propriilor cetățeni și să
demonstrăm poporului nostru că suntem în slujba țării și a oamenilor ei!”
Mulțumesc. (Aplauze.)
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Doamnă Președinte,
După ce am dat citire acestui text, îmi voi permite un mic amendament,
cu o mică completare. Să ne ajute cineva cu procedurile, avînd în vedere
situația din țară, vreau să completez această hotărîre cu decizia noastră de a
ne adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva abuzurilor la
care se … această Curte Constituțională, condusă și controlată din umrbă de
Vladimir Plahotniuc personal, prin intermediul consilierului său juridic
Mihail Poalelungi, prin intermediul nașei sale de cununie Raisa Apolschi, și
așa mai departe, lista este lungă. N-aș vrea să… dacă se acceptă acest
amendament, vă rog să puneți la vot.
Mulțumesc.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumesc, domnule Năstase.
Stimați colegi,
După procedură, trebuie să-i ofer cuvîntul președintelui Comisiei
juridice. Vă rog, domnule Litvinenco, la tribună, ca să dați citire proiectului
hotărîrii și deciziei. Microfonul, vă rog.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Stimată doamnă Președinte,
Stimați colegi,
Eu voi fi foarte laconic. Propunem… Comisia juridică, numiri și
imunități s-a convocat în ședință acum cu ceva timp în urmă, cu votul
majorității membrilor, cu votul a 6 membri din cei 10 membri ai Comisiei
juridice, numiri și imunități, comisia propune plenului Parlamentului
adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind Declarația cu
privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova.
Mulțumim.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Domnule Litvinenco, în calitate de președinte, cu completarea
amendamentului care a fost expus de domnul Năstase, vă rog să vă expuneți
dacă se primește sau juriștii mai au nevoie de consultări?
Domnul Grigore Novac:
Amendamentul poate fi supus votului separat.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Eu aș propune, poate facem o declarație separată la subiectul dat? (Mai
multe voci concomitent.)
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi, stimați colegi,
Atunci, supun inițial votului amendamentul expus de domnul Năstase.
Am să-i rog pe juriști să se mai uite încă o dată peste el, pentru a fi formulat
cum se cuvine. De acord?
Cine este pentru acest amendament, vă rog să votați!
Numărătorii, vă rog!
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Sectorul nr. 3?
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
– 24.
61 de voturi. Amendamentul este aprobat.
Acum noi trebuie să votăm pentru proiectul hotărîrii care a fost dat
citirii de președintele Comisiei.
Vă rog, cine este pentru acest proiect de hotărîre cu
amendamentul pe care deja l-am votat, rog să votați!
Cine este, am vrut să spun contra...
Rog numărătorii.
Domnul Vladimir Odnostalco:
Sectorul nr. 1 – 27.
Domnul Oleg Lipskii:
Sectorul nr. 2 – 10.
Domnul Radu Marian:
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
În unanimitate. În așa modalitate, Hotărîrea privind aprobarea
Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al
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statutului Republica Moldova este adoptată cu 61 de voturi.
(Aplauze în sală.)
Stimați colegi,
Vă mulțumesc.
Următorul subiect din ordinea de zi, noi așa am anunțat de la bun
început, este cu privire la aprobarea Guvernului, componenței nominale a
Guvernului și Programului de guvernare.
Eu am pe masă, în fața mea, Decretul Președintelui Republicii Moldova
privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru. Dau
citire:
„În temeiul art. 98 alineatul (1) și alineatul (2) din Constituția
Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova decretează:
Art. 1. − Doamna Maia Sandu se desemnează în calitate de candidat
pentru funcția de Prim-ministru și se autorizează să întocmească Programul
de activitate și lista Guvernului și să le prezinte Parlamentului spre
examinare.
Art. 2. − Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.
Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon.
Chișinău, 8 iunie 2019, nr. 1172-VIII.”
În așa mod... da, poftim, ați vrut să spuneți ceva?
Da, Comisia juridică, poftiți.
Domnul Sergiu Litvinenco:
De procedură.
Stimată doamnă Președinte,
Pentru că noi nu avem secretariat, noi am redactat, există proiectul de
hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Programului de activitate a
Guvernului, accordarea votului de încredere a Guvernului, deci există un
proiect de hotărîre, semnat de către un deputat în calitate de persoană care
are dreptul de inițiativă legislativă. Totodată, este demersul doamnei
candidat la funcția de Prim-ministru, doamna Maia Sandu, adresat
Parlamentului, demers care vine urmare a emiterii decretului pe care
dumneavoastră l-ați menționat.
Acum, conform procedurii, vreau să solicit o pauză, pentru ca membrii
Comisiei juridice să se convoace tot acolo unde am adoptat avizul anterior,
să dezbatem Programul de activitate...
Doamna Zinaida Greceanîi:
Cît timp vă trebuie?
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Domnul Sergiu Litvinenco:
Cinci–zece minute.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Cinci minute, da, poftim.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Membrii Comisiei, vă rog să ieșim.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Da, poftiți.
PAUZĂ
*
*

*

DUPĂ

*

PAUZĂ

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Vă rog să vă ocupați locurile.
Stimați colegi! Stimați colegi,
Vă rog să vă ocupați locurile! Стас, повторяю на русском!
Domnul Gaik Vartanean:
Eu înțeleg.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Înțelegi? Foarte bine!
Stimați colegi,
Dacă sîntem cu toții în sală, ne-am ocupat locurile. Continuăm ședința.
În temeiul Decretului Președintelui privind desemnarea candidatului
la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, i se oferă cuvîntul
candidatului desemnat – doamna Maia Sandu.
Doamna Maia Sandu – candidat desemnat la funcția de
Prim-ministru al Republicii Moldova:
Onorată asistență,
Stimați deputați,
Dragi cetățeni!
Dictatorul a căzut! Începînd de astăzi, regimul ... (aplauze în sală).
Începînd de astăzi, regimul oligarhic este în opoziție. Astăzi am obținut o
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victorie asupra fricii, a mafiei, a nedreptății. Astăzi, deputații s-au unit, în
ciuda tuturor diferențelor, pentru a pune capăt unui regim odios și pentru a
îndeplini dorința oamenilor care au ieșit la vot pe 24 februarie.
Astăzi începe procesul de curățare a Republicii Moldova, de construire
a unui viitor mai bun pentru cetățenii acestei țări. Prezentul program de
guvernare este, în primul rînd, o viziune despre cum scoatem țara din
captivitate, cum deconstruim acest sistem infect, consolidat cu mare grijă
de-a lungul anilor. Nu va fi ușor. Dar noi nu am venit în politică pentru că e
ușor, ci pentru că trebuie. Am ajuns în acest moment după multe sacrificii,
după decizii extrem de complicate pentru toți. În mod normal, nu ne-am
putea asuma un asemenea risc și o guvernare în condiții de incertitudine,
însă noi nu trăim în timpuri normale.
Trăim poate cea mai dificilă perioadă pentru Republica Moldova.
Justiția capturată, corupția, cumetrismul și conflictele de interese, tăinuirea
informației, încălcarea flagrantă a drepturilor omului, subordonarea tuturor
instituțiilor statului unui singur partid și, în mod special, voinței unui singur
om. Minciuna ridicată la nivel de politică de stat, manipularea, șantajul,
intimidările, denigrările, coruperea – toate aceste instrumente ale actualului
regim au dus la degradarea și îndepărtarea de la principiile statului de drept
și alunecarea vertiginoasă spre dictatură.
Oamenii au încetat să mai creadă în instituții, în legi și în puterea lor
de a schimba lucrurile și au ales să plece cu sutele de mii. Avem o țară golită
de cei mai activi cetățeni. Dezbinarea a luat locul unității naționale.
Încrederea reciprocă între oameni a fost distrusă de un regim corupt, care
folosește cetățenii doar în scop electoral, divizîndu-i, determinîndu-i să lupte
unul împotriva altuia. Regimul a alimentat ura și ne-a împărțit în categorii.
Însă noi sîntem cetățenii aceleiași țări, cu aceleași probleme și speranțe de
viitor.
Astăzi punem punct acestui război împotriva propriilor oameni și unul
împotriva altuia, astăzi avem șansa unui nou început, astăzi se votează un
Guvern în circumstanțe fără precedent în istoria Republicii Moldova. Forțe
politice cu viziuni diferite au votat pentru demontarea sistemului oligarhic
care sufocă întreaga țară. Acest Guvern înseamnă reedificarea unui stat de
drept, și crearea unei instituții de stat democratice și funcționale. Dar trebuie
să fim sinceri cu cetățenii noștri, acest Guvern va fi pus la grele încercări și
va guverna în regim de criză. Există divergențe între forțele politice din
această sală pentru a implementa și va fi greu să se implementeze plenar
programele electorale ale acestora. Nu putem fi siguri nici de durata
mandatului acestui guvern, însă putem fi siguri de un lucru: echipa care își
asumă această sarcină dificilă are suficient curaj, pricepere și dragoste de
țară ca să înceapă schimbări profunde și necesare pentru cetățenii Republicii
Moldova.
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Da, acest Guvern poate fi demis oricînd, dar avem încrederea că
deputații actualului Parlament nu vor merge împotriva propriilor cetățeni,
deoarece lucrurile pe care le vom face în Guvern vor fi pentru binele fiecărui
cetățean.
Programul de guvernare se bazează pe trei priorități:
Prima: eliberarea statului din captivitate prin implementarea
pachetului antioligarhic, curățarea tuturor instituțiilor statului de oameni
corupți și vulnerabili, și înlăturarea definitivă de la putere a oligarhilor.
A doua prioritate: scoaterea țării din izolare internațională și
relansarea dezvoltării economice. Vom restabili încrederea partenerilor de
dezvoltare în Republica Moldova și, în special, în guvernare, vom readuce
finanțarea externă pentru ca să putem asigura investiții în toate domeniile
economice și pentru a putea finanța proiecte sociale. Vom accelera reformele
în domeniul asigurării unui mediu de afaceri propice, vom elimina schemele,
clientelismul, delapidările și gestiunea defectuoasă a banului și a proprietății
publice.
A treia prioritate ține de crearea condițiilor pentru asigurarea reală a
bunăstării și pentru creșterea calității vieții tuturor oamenilor, prin luarea de
măsuri urgente antisărăcie, prin îmbunătățirea calității serviciilor de
educație, sănătate, și prin eliminarea schemelor de corupție în aceste
domenii.
Toate eforturile noastre, evident, se vor ghida de angajamentele
semnate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană, vom restabili, cum am spus mai devreme, relațiile cu partenerii
internaționali, vom îmbunătăți și vom îndeplini toate condițiile pentru ca
Republica Moldova să poată să obțină acces la surse ieftine pentru
dezvoltare. Vom îndeplini toate condițiile stabilite în Acordul de asistență
macrofinanciară cu Uniunea Europeană, vom restabili programul cu Fondul
Monetar Internațional și vom asigura investiții, așa cum am zis, atît din surse
locale, cît și din surse internaționale, pentru ca să relansăm dezvoltarea
economică.
Vom implementa legile care țin de dezoligarhizarea statului, vom
implementa reforme autentice în domeniul justiției și statului de drept, vom
asigura funcționalitatea deplină a sistemului instituțiilor din domeniile
integrității și prevenirii corupției, vom curăța organele de justiție de oameni
corupți și vulnerabili, vom propune o lege specială privind evaluarea
extraordinară a integrității și profesionalismului tuturor judecătorilor și
procurorilor, vom depune toate eforturile pentru ca drepturile omului să fie
asigurate în Republica Moldova: libertatea exprimării, asocierii, libertatea
întrunirii, libertatea presei, accesul la informație vor redeveni valori
importante în societatea noastră.
Ne vom asigura că banul public este cheltuit corect, transparent și
eficient, vom examina toate achizițiile publice suspecte și toate contractele
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pe care această guvernare le-a semnat în defavoarea cetățenilor Republicii
Moldova, vom elibera economia din captivitate, vom depune toate eforturile
pentru a demonopoliza economia.
Vom implementa reforme în domeniul sănătății și în domeniul
educației în vederea eliminării schemelor de corupție, schemelor de furt al
banului public, vom asigura echitatea și vom crește atractivitatea sistemului
de salarizare în învățămînt și în sistemul sănătății.
Dar cea mai importantă sarcină a acestui Guvern va fi să redăm
încrederea oamenilor că poate exista un viitor bun aici, acasă, pentru ei. Ceea
ce îi face pe oameni să plece, mai mult decît sărăcia și lipsa locurilor de
muncă, este lipsa de încredere în ziua de mîine. Anume această încredere în
viitor dorim să o restabilim, iar această încredere va veni cu restabilirea
încrederii în instituțiile statului din Republica Moldova.
Venim cu o echipă de profesioniști care este gata să muncească zi și
noapte pentru ca Republica Moldova să poată fi văzută din nou ca un
partener de încredere pentru oamenii de aici și pentru partenerii externi. De
acum înainte, fiecare trebuie să simtă că guvernarea este pentru oameni și a
oamenilor. Toți cetățenii trebuie să știe că drepturile și libertățile lor vor fi
protejate, că toți judecătorii, toți procurorii, toți oamenii legii vor respecta
legea și îi vor apăra pe oamenii cinstiți, toți angajații din sectorul public –
medici, profesori, primari, funcționari din administrația publică – trebuie să
știe că nimeni, niciodată, nu va avea dreptul să-i amenințe cu darea afară din
funcție pentru că au o altă opțiune politică decît conducerea. Nimeni
niciodată nu va mai putea să-i silească să fie membri ai unui partid politic
dacă ei nu își doresc acest lucru.
Toți oamenii de afaceri trebuie să fie siguri că vor avea toate condițiile
pentru a munci cinstit, că nimeni nu le va putea fura afacerile, nu-i va putea
șantaja și sili să dea mită pentru lucrurile pe care statul trebuie să le asigure
în mod firesc. Toți oamenii acestei țări vor fi informați corect și echidistant
de către o mass-media independentă și nu vor mai fi mințiți de televiziuni
mincinoase. Toți cei care sînt gata să ne sprijine trebuie să știe că ordinea,
cinstea și dreptatea sînt din nou în capul mesei în această țară.
Noi nu vom face compromisuri în ceea ce privește interesul cetățenilor.
Cei care au construit regimul terorii vor fi judecați drept și fără tagădă. Celor
care au suferit de pe urma regimului li se va face dreptate. Noi vom deschide
o pagină nouă în istoria țării noastre, așa încît, în sfîrșit, să spunem cu
mîndrie: aici este casa noastră, aici vrem să trăim în pace și bunăstare.
Nu știm cît va dura mandatul acestui Guvern, dar, indiferent de durată,
ne vom da toată străduința ca la sfîrșitul mandatului să putem spune că
ne-am făcut bine datoria.
Știm că trezim niște speranțe și oamenii acestei țări sînt obosiți nu doar
de sărăcie, dar și de incertitudini și nesiguranță. Acești oameni merită mai
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mult, ei merită tot binele de care se bucură cetățenii din țările civilizate și
prospere.
Astăzi avem o șansă să întoarcem o filă nouă a istoriei noastre, este o
filă curată și cum va arata această filă depinde ce vom scrie în ea. Haideți să
o scriem împreună – toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de
opțiunile politice, apartenență etnică, convingeri religioase. Și să o scriem
așa, ca copiii și nepoții noștri să fie mîndri de noi.
Și acum o să dau citire listei membrilor Guvernului:
Maia Sandu – Prim-ministru
Andrei Năstase –viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne
Vasile Șova – viceprim-ministru pentru reintegrare
Natalia Gavrilița – ministru al finanțelor
Georgeta Mincu – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și
mediului
Nicolae Popescu – ministru al afacerilor externe și integrării europene
Pavel Voicu – ministru al apărării
Vadim Brînzan – ministru al economiei și infrastructurii
Stanislav Pavlovschi – ministru al justiției
Liliana Nicolaescu-Onofrei – ministru al educației, culturii și cercetării
Alla Nemerenco – ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Vă mulțumesc! (Aplauze.)
Doamna Zinaida Greceanîi:
Și noi vă mulțumim, doamnă Maia Sandu.
Întrebări sînt?
Stimați deputați,
Întrebări aveți? Discursul a fost atît de înflăcărat și atît de patriotic!
Probabil că întrebări nu pot să fie.
Mulțumim mult.
Stimați colegi (aplauze)...
Stimați colegi,
Îi ofer cuvîntul domnului Litvinenco pentru a da citire raportului
Comisiei și proiectului hotărîrii.
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Domnul Sergiu Litvinenco:
Stimată doamnă Președinte,
Stimată doamnă candidat la funcția de Prim-ministru,
Stimați colegi,
Comisia juridcă, numiri și imunități în temeiul art. 92 alin. (2) din
Regulamentul Parlamentului a examinat Programul de activitate al
Guvernului și întreaga listă a membrilor Guvernului, comunică următoarele:
Proiectul supus examinării a fost prezentat Parlamentului cu
respectarea termenului de 15 zile, prevăzut de art. 98 alin. (2) din Constituție,
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern și a art. 146
alin. (2) din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996.
Comisia juridcă, numiri și imunități a constatat că programul stabilește
cele trei obiective de bază ale acestui Guvern în vederea realizării acestora se
propune un plan de acțiune, axat pe 12 domenii prioritare de intervenții,
măsurile propuse sînt realiste și realizate ținînd cont de eventualitatea
cadrului temporar restrîns al acestui Guvern.
Toți candidații corespund criteriilor prevăzute de art. 16 alin. (3) din
Legea cu privire la Guvern, Legea nr. 136 din 2017.
Pornind de la cele menționate, Comisia juridică, numiri și imunități,
cu votul a 6 membri dintre cei 10 membri aleși, din 6 membri care au fost
prezenți la ședința Comisiei, propun plenului Parlamentului adoptarea
Hotărîrii Parlamentului public privind aprobarea Programului de activitate
al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
Deci, dau citire pe scurt acestui proiect de Hotărîre pentru aprobarea
Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere
Guvernului.
„În temeiul art. 98 alin. (2) și (3) din Constituția Republicii Moldova.
Parlamentul adoptă prezenta Hotărîre:
«Art. 1. – Se aprobă Programul de activitate al Guvernului și se acordă
vot de încredere Guvernului cu următoarea componență:
Maia Sandu – Prim-ministru
Andrei Năstase – viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne
Vasile Șova – viceprim-ministru pentru reintegrare
Natalia Gavrilița – ministru al finanțelor
Georgeta Mincu – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și
mediului
Nicolae Popescu – ministru al afacerilor externe și integrării europene
Pavel Voicu – ministru al apărării
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Vadim Brînzan – ministru al economiei și infrastructurii
Stanislav Pavlovschi – ministru al justiției
Liliana Nicolaescu-Onofrei – ministru al educației, culturii și cercetării
Alla Nemerenco – ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.»”
Vă rog să susținem proiectul de hotărîre prezentat mai devreme.
Vă mulțumesc.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Sînt întrebări la președintele Comisiei? Nu sînt.
Domnul Iurie Reniță:
Uitați-vă era denumirea „ministerului agriculturii
regionale”, cred că mult mai rațional ar fi „dezvoltării rurale”.

dezvoltării

Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimați colegi,
Noi nu modificăm structura Guvernului, asta e lege separată.
Stimate domnule deputat,
Poate va fi necesar la lucrurile acestea să revenim, dar ulterior.
Stimați colegi,
Cine este pentru aprobarea prezentei Hotărîri privind
acordarea votului de încredere Guvernului, rog să votați.
Numărătorii!
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
Sectorul nr. 2 – 10.
Sectorul nr. 3 – 24.
(Aplauze în sală.)
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi, stimaţi colegi din Guvern ... (aplauze)...
Doamnă Maia Sandu,
Felicitări din tot sufletul, succese pentru toţi colegii dumneavoastră din
Guvern şi realizări frumoase în interesul cetăţenilor Republicii Moldova.
Felicitări! (Aplauze în sală.)
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Stimaţi colegi, stimaţi colegi,
Vă rog un pic linişte, acum eu vreau să anunţ că şedinţa, prima parte a
şedinţei noastre de astăzi se încheie şi, ulterior, după investirea Guvernului
în funcţie, revenim la partea a doua, fiindcă avem de aprobat un pachet de
legi. De aceea, vă rog, da, aici...
Domnul Vlad Batrîncea:
Se propune să nu încheiem şedinţa, să anunţăm pauză.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Nu, eu cred că mai bine, fiindcă noi am aprobat ordinea de zi, care a
fost aprobată, acum mergem pe a doua. Eu cred că colegii au încă suficiente
puteri şi răbdare ca să aprobăm şi pachetul de legi care este necesar în primul
rînd, prioritar.
De aceea, acum se anunţă... se anunţă o pauză între aceste două
şedinţe, pentru a purcede la procedura respectivă.
Domnul Igor Dodon:
Să rămînem pe loc, facem procedura aici.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi,
Ca să nu ieşim din Sală, din clădirea Parlamentului este propunerea,
propune domnul Preşedinte, procedura de investire a Guvernului s-o facem
aici, de acord?
Voci în sală:
Da.
Doamna Zinaida Greceanîi:
De aceea, o pauză, vă rog, să nu vă împrăştieţi.
(Aplauze.)
(Urmează ceremonia de depunere a jurămîntului de către membrii
Guvernului.)
PAUZĂ
*
*

*
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DUPĂ PAUZĂ
Doamna Zinaida Greceanîi:
Numărătorii, vă rog să anunţaţi prezenţa în sală.
Stimaţi colegi,
Vă rog să vă ocupaţi locurile.
Sectorul numărul nr. 1, vă rog prezenţa.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
Doamna Zinaida Greceanîi:
− 27.
Sectorul...,
Stimaţi colegi,
Haideţi luaţi-vă, ocupaţi-vă locurile.
Sectorul nr. 2.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 9 pînă ce văd.
Doamna Zinaida Greceanîi:
A, domnule vice... vicepreşedinte – nu este.
Sectorul nr. 3?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 22.
Doamna Zinaida Greceanîi:
22? Ia vedeţi, am pierdut pe cineva, pe doi?
23.
Stimaţi colegi,
După cum a fost anunţat, noi deschidem a doua parte a celei de-a doua
şedinţe a Parlamentului.
Biroul permanent s-a convocat în şedinţa sa şi propune următoarea
ordine de zi cu următoarele proiecte de legi. Vă rog să fiţi atenţi.
1. Proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte
legislative ce ţine de Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.
2. Proiectul hotărîrii privind aprobarea Declaraţiei...
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Voce din sală:
Un pic mai tare.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Dacă ar fi,... dacă v-aţi deconecta telefoanele în genere, ar fi bine,
stimaţi colegi.
Proiectul hotărîrii... sunetul... privind aprobarea Declaraţiei privind
condamnarea tentativei de uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului
Democrat din Moldova şi a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea
Constituţională a Republicii Moldova.
3. Proiectul de Hotărîre privind revocarea directorului Centrului
Naţional Anticorupţie.
4. Proiectul de Hotărîre privind revocarea directorului Serviciului de
Informaţii şi Securitate.
Asta este ordinea de zi pe care a aprobat-o Biroul permanent. Mai avem
ceva? Nu.
Stimaţi colegi,
Dacă nu este altceva, supun votării ordinea de zi de astăzi în
întregime.
Cine este pentru, rog să votaţi.
Numărătorii,
Vă rog.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
Sectorul nr. 2 – 10.
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
61 de deputaţi, cei care am fost şi de la început.
Stimaţi colegi,
Prezentarea proiectului iniţiativei privind proiectul Legii privind
modificarea şi completarea unor acte legislative. Cuvînt i se oferă
domnului Ţurcan sau domnului Bolea.
Domnule Bolea,
Poftim.
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Domnul Vasile Bolea:
Stimaţi colegi,
Atenţiei dumneavoastră se propune adoptarea proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Cunoaşteţi cu toţii
că în anul 2016, guvernarea la acel moment, imediat înainte de a fi investit
în funcţie noul Preşedinte al ţării, ales de către tot poporul, a hotărît să ia din
atribuţiile preşedintelui.
În acest sens, prin modificările Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu
privire la Serviciul de Protecție şi Pază de Stat, Serviciul trece din subordinea
șefului statului în subordinea Guvernului, în același timp, Președintele
Republicii Moldova fiind lipsit de dreptul de a decide acordarea protecției
demnitarilor de stat, inclusiv de a decide asupra sediilor de lucru,
reședințelor și obiectelor ce se află sub protecția Serviciului de Protecţie şi
Pază de Stat.
Părerea mea şi a colegilor care au semnat acest proiect de lege este că
trebuie să revenim la normalitate și să-i acordăm Preşedintelui Republicii
Moldova dreptul de a desemna acea persoană care să conducă acest Serviciu
de Protecţie şi Pază de Stat.
În baza funcţiei de garant reglementate de Constituţia Republicii
Moldova, în baza art. 77 alin. (2), Preşedintele Republicii Moldova trebuie să
posede o serie de atribuţii care să-i permită să iniţieze, să organizeze sau să
conducă orice acţiune îndreptată spre apărarea suveranităţii, independenţei
naţionale, unităţii și integrităţii teritoriale a ţării noastre.
De aceea propunem acest proiect de lege privind revenirea atribuţiilor
de numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Serviciului de Protecţie şi Pază
de Stat înapoi preşedintelui Republicii Moldova.
Rog susţinerea acestui proiect.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi,
Întrebări la autor sînt? Nu sînt.
Atunci rog Comisia juridică să prezinte raportul.
Domnul Iurie Reniță:
Am 2 întrebări.
Spuneţi, vă rog, care este componenţa numerică a Serviciului de
Protecţie şi Pază de Stat astăzi, cîţi funcţionari sînt în cadrul acestei
structuri?
Domnul Vasile Bolea:
Eu personal, stimate coleg, nu cunosc numărul şi componenţa
numerică şi statele de personal, deoarece pînă în prezent acest serviciu încă
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se află în subordinea Guvernului. Deci atunci cînd se va reveni la normalitate
prin modificarea acestei legi, voi face un demers domnului preşedinte şi o
să-l întreb care este numărul concret al angajaţilor acestui serviciu.
Domnul Iurie Reniță:
Propunerea mea este de a-l reduce considerabil, este justificat din
componența atît de voluminoasă.
Domnul Vasile Bolea:
Aveţi dreptul la iniţiativă legislativă. Va fi înregistrată și eu cred că o să
examinăm.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulţumim, domnule Bolea.
Alte întrebări sînt? Nu sînt.
Rog Comisia.
Mulţumim.
Comisia juridică, vă rog.
Domnule Bolea,
Vă rog şi raportul Comisiei juridice.
Domnul Vasile Bolea:
Comisia juridică a examinat acest proiect de lege şi propune votarea lui
în două lecturi.
Mulţumesc.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Da, mulţumesc.
Stimaţi colegi,
Cine este pentru a aproba proiectul respectiv de lege în
lectura întîi, rog să votaţi.
Majoritatea.
Cine este pentru a vota,... a fost propunerea de a vota în ambele lecturi.
Cine este pentru a vota proiectul de lege în lectura a doua,
rog să votaţi.
Numărătorii,
Vă rog.
A doua și finală.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
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Sectorul nr. 2 – 10.
Sectorul nr. 3 – 22.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi,
Cu 59 de voturi, legea a fost adoptată.
Mulţumim.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Doamnă Preşedinte, de procedură.
Deci noi am votat acum că sîntem de acord ca el să fie dezbătut în
lectura a doua, acum trebuie să puneţi la vot aprobarea proiectului de lege.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Nu a fost... stimaţi colegi, a fost propunerea Comisiei în două lecturi,
de aceea îmi pare că noi, din experienţa mea, n-am încălcat nimic.
Mulţumesc, domnule Bolea.
Al doilea proiect din ordinea de zi: proiectul Hotărîrii privind
aprobarea Declaraţiei privind condamnarea tentativei de
uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat de
către Curtea Constituţională a Republicii Moldova.
Cine prezintă? Domnul Bolea ca autor, că acolo autori sînt, conform
procedurii, 34. Da, poftim.
Domnul Vasile Bolea:
Stimaţi colegi,
Se propune ca iniţiativă legislativă proiectul de Hotărîre pentru
aprobarea Declaraţiei privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii
de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova şi Vladimir Plahotniuc
de către Curtea Constituţională a Republicii Moldova.
În temeiul art. 47 din Regulamentul Parlamentului,
Art. 1 – se aprobă Declaraţia privind condamnarea tentativei de
uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova şi
Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituţională a Republicii Moldova.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Şi permiteţi-mi să dau citire acestei Declaraţii:
„Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de organism legislativ
suprem al poporului și unică autoritate legislativă a țării, potrivit art. 6 al
Constituției Republicii Moldova, confirmat în această funcție a sa în
rezultatul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, condamnă acțiunile
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Curții Constituționale materializate prin actele jurisdicționale pronunțate la
data de 07.06.2019 și, respectiv, 08.06.2019, acte prin care s-a încercat:
Blocarea creării majorității parlamentare, prin interpretarea
abuzivă a unor prevederi constituționale privind termenele de învestire a
unui Guvern de către Parlament;
Forțarea Președintelui Republicii Moldova de a iniția procedura
de dizolvare a Parlamentului;
-

Obstrucționarea activității majorității parlamentare;

Atentarea la competențele exclusive ale Parlamentului Republicii
Moldova în domeniul creației legislative.
Noi, deputații Parlamentului Republicii Moldova, avem obligația de a
opri deraierea Curții Constituționale de la normele statului de drept, așa cum
este consfințit în Constituție.
Avînd în vedere faptul că Curtea Constituțională nu doar că a participat
anterior la capturarea Republicii Moldova de către Partidul Democrat și
Vladimir Plahotniuc, iar la data de 07.06.2019 și 08.06.2019 au emis niște
acte jurisdicționale care au drept scop uzurparea puterii totale în stat de către
Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc, în conformitate cu prevederile
art. 2 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova.
În aceste condiții, Parlamentul Republicii Moldova:
1.
condamnă actele și acțiunile juridice ale Curții Constituționale,
în special pe cele din 07.06.2019 și 08.06.2019;
2.
denunță abuzul de drept și participarea la uzurparea puterii
partenerilor de dezvoltare, inclusiv și Comisiei de la Veneția;
3.
solicită judecătorilor Curții Constituționale să-și depună imediat
demisia din funcție;
4.
recomandă tuturor deputaților și cetățenilor Republicii Moldova
să denunțe încălcarea drepturilor sale legitime către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.”
(Aplauze în sală.)
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi,
Vă rog, întrebări la autor sînt? Nu sînt.
Domnul Vladimir Țurcan:
Este doar o problemă pur tehnică cred că la redactare. Noi facem
referinţă la articolul 6, dar trebuie la articolul 60 al Constituţiei la început
unde este confirmarea faptului că Parlamentul Republicii Moldova este
unicul organ reprezentativ.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
Clar. Autorul?
Domnul Vasile Bolea:
Da.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Se aprobă. Noi pentru acest amendament trebuie să votăm.
Vă rog, cine este pentru amendamentul în cauză? Chiar dacă este
tehnic, trebuie procedural să votăm. Rog să votaţi.
Majoritatea.
Stimaţi colegi,
Eu supun votului proiectul hotărîrii.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Raportul Comisiei.
Doamna Zinaida Greceanîi:
A, da, raportul Comisiei, noi azi cred că am obosit prea tare, mă iertaţi.
Domnul Vasile Bolea:
Stimaţi colegi,
Comisia a dat raport pozitiv şi solicită votarea acestui proiect de
hotărîre.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi,
Cine este pentru aprobarea raportului Comisiei şi votarea
acestui proiect de hotărîre, rog să votaţi.
Se votează într-o singură lectură, este hotărîre.
Numărătorii,
Vă rog, totuna să anunţaţi.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
Sectorul nr. 2 – 10.
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
61 de voturi. Adoptat.
Următorul proiect este proiectul de Hotărîre privind revocarea
directorului Centrului Naţional Anticorupţie. Cine prezintă?
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Da, poftim, domnule Litvinenco.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Stimaţi colegi,
Vorbim despre proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind
revocarea directorului Centrului Naţional Anticorupţie.
Curprinsul acestuia este următorul:
„În legătură cu necorespunderea cu cerinţele legale de numire în
funcţie și anume lipsa reputației ireproșabile și în temeiul art. 8 alin. (9) din
Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Domnul Bogdan ZUMBREANU se revocă din funcţia de
director al Centrului Naţional Anticorupţie.
Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi”.
În esenţă, această revocare a directorului Centrului Naţional
Anticorupţie survine în legătură cu faptul că acesta nu corespunde cu
cerinţele legale de numire în funcţie. Această prevedere există în conţinutul
Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie art. 8 alin. (9) şi, odată cu
faptul că persoana nu corespunde acestor cerinţe, art. 14 din Legea privind
Centrul Naţional Anticorupţie spune că într-o atare situaţie revocarea se
adoptă cu votul majorității deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 20 de
deputaţi.
Noi am înregistrat proiectul de hotărîre a Parlamentului cu
semnăturile a 26 de deputaţi. Bogdan Zumbreanu a fost numit în funcția de
director al Centrului Național Anticorupție prin Hotărîrea Parlamentului
nr. 286/2017, în pofida faptului că la momentul numirii în funcție reputația
acestuia nu putea fi nicidecum considerată ca fiind ireproșabilă, ținînd cont
de responsabilitatea pe care o poartă acesta în condamnarea Republicii
Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cel puțin
3 dosare de rezonanță.
Conform informaţiilor analizate de Asociaţia „Juriştii pentru
Drepturile Omului”, Bogdan Zumbreanu este una dintre persoanele care se
face responsabilă pentru condamnarea Republicii Moldova la CtEDO în
dosarele: „Oferta Plus versus Republica Moldova”, „Muşuc versus Republica
Moldova” şi „Cebotari versus Republica Moldova”, prejudiciul total achitat
din bugetul de stat pentru condamnarea ţării, fiind de circa 2,5 milioane de
euro.
Conform Asociaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului”, anume
Bogdan Zumbreanu s-a ocupat de aceste dosare, fiind, după caz, fie în grupul
care a efectuat urmărirea penală, fie conducînd nemijlocit secția care
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gestiona dosarul. În dosarul „Oferta Plus” și „Cebotari versus Republica
Moldova”, Bogdan Zumbreanu a instrumentat cauza penală, iar în dosarul
„Muşuc vresus Republica Moldova” a solicitat pornirea urmăririi penale
împotriva reclamantului și nu a acordat accesul necesar la materialele
dosarului.
Reputația îndoielnică a domnului Bogdan Zumbreanu este
consemnată și de prestigioasa organizație internațională Freedom House,
care confirmă în Raportul anual „Națiuni în tranzit 2018”, că numirea în
funcție a domnului Zumbreanu a generat anumite îngrijorări, ținînd cont de
informația disponibilă public despre veniturile dubioase ale acestuia și
legăturile lui cu politicul.
Întrucît Bogdan Zumbreanu nu corespunde cerinţelor legale de numire
în funcţia de director al Centrului Național Anticorupție, adică nu are o
reputație ireproșabilă, în temeiul art. 8 alin. (9) din Legea nr. 1104/2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, se propune revocarea acestuia din
funcția de director al Centrului Naţional Anticorupţie.
Aceasta este, în linii mari, conţinutul și fundamentarea proiectului de
hotărîre a Parlamentului.
Acum vreau să prezint şi raportul Comisiei juridice cu privire la acest
proiect. Doamnă Preşedinte, dacă îmi permiteţi.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Da, poftiţi.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Comisia juridică, numiri şi imunităţi s-a întrunit în şedinţă şi a
examinat proiectul de hotărîre a Parlamentului privind revocarea
directorului Centrului Naţional Anticorupţie.
Urmare a votului a 6 membri ai Comisiei dintre cei 10, Comisia a
propus plenului Parlamentului aprobarea proiectului de hotărîre a
Parlamentului privind revocarea directorului CNA.
Vă mulţumesc.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimaţi colegi,
Sînt întrebări la autor şi la preşedintele Comisiei? Sînt? Nu sînt.
Stimaţi colegi,
Supun votului proiectul de hotărîre privind revocarea din
funcție a directorului Centrului Naţional Anticorupţie.
Cine este pentru, vă rog să votaţi.
Și numărătorii să-mi daţi rezultatele pe sectoare.
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N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
Sectorul nr. 2 – 10.
Sectorul nr. 3 – 24.
Doamna Zinaida Greceanîi:
61 de voturi. Hotărîrea este adoptată.
Stimaţi colegi, domnule Sergiu, dacă puteţi să vă lăsaţi laptopul la...
Stimaţi colegi,
Vă rog, eu cred că noi trebuie să facem o intervenţie.
Domnule Ion,
Vă rog, fiindcă lucrul acesta este foarte important.
Domnul Ion Ceban:
Ideea este că astăzi, cam toată ziua, „Moldova 1” arată tot felul de
lucruri, de la balet pînă la tot felul de alte dansuri. Noi rugăm conducerea
Companiei Teleradio-Moldova să dea pe post ceea ce se întîmplă astăzi în
Parlament. Să nu încerce să devieze subiectele sau să abunde cu tot felul de
specialişti pe care i-a chemat nemijlocit acum şi ne spală oasele tuturor,
apropo.
Sînteţi o companie de stat, sînteţi o companie publică, vă rugăm foarte
mult să reveniţi în albia normalităţii şi să reflectaţi ceea ce cu adevărat se
întîmplă astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că sînt lucruri cu
adevărat importante, iar nu ceea ce faceți și toată murdăria care se plasează
astăzi pe post.
Vă mulțumesc.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumim.
Asta a fost o adresare către Telecompania Teleradio-Moldova.
Al patrulea subiect de pe ordinea de zi proiectul de Hotărîre
privind revocarea directorului Serviciului de Informații și
Securitate. Am să rog, cine prezintă ca autor?
Domnule Litvinenco, poftim.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Stimați colegi,
Deci proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind eliberarea din
funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate a domnului
Vasile Botnari. El a fost semnat cred că de peste 40 de parlamentari.
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Conform prevederilor articolului 13 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 753/1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova, cer scuze, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate poate fi
eliberat din funcție urmare a exprimării neîncrederii de către Parlamentul
Republicii Moldova.
Deci, după cum am menționat, conform articolului 13 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 753/1999, directorul Serviciului poate fi eliberat la propunerea a
cel puțin unei treimi din numărul de deputați, urmare a exprimării
neîncrederii, de ce ne exprimăm noi neîncrederea, motivele cred că sînt
suficiente pentru a ține o pledoarie de vreo cîteva ore. Eu aș vrea să
reamintesc doar cîteva lucruri din biografia acestui personaj.
Deci, în primul rînd, el a utilizat resursele informaționale contrar
obiectivelor legii și ... din Republica Moldova, inclusiv sau mai ales în
contextul deportării, dacă vă aduceți aminte a celor șapte profesori de la
Liceului Orizont din septembrie 2018. În această perioadă SIS-ul a comis
abuzuri, el de fapt Serviciul, a organizat în mod obscur deportarea a șapte
cetățeni turci, șapte profesori, oameni care au contribuit la îmbunătățirea
sistemului educațional din Republica Moldova. Principiile prevăzute în
Legea cu privire la Serviciul de Informații și Securitate în cazul acestui
incident, acestei acțiuni a acestui director au fost încălcate flagrant.
De asemenea, în biografia lui Vasile Botnari există și alte pete negre.
De exemplu, el a fost între mai 2013 și iulie 2015 ministru al Transporturilor,
de fapt, succesorul actualului premier, Filip, la Ministerul Tehnologiei
Informaționale și potrivit unui raport al Comisiei speciale a Parlamentului
Republicii Moldova condusă de deputatul Grigore Cobzac, a protejat scheme
de contrabandă cu anabolizante. Comisia a făcut public un raport prin care a
dezvăluit probe concrete pe acest fapt, prin intermediul Întreprinderii de
Stat „Poșta Moldovei”, susținute de mai mulți funcționari afiliați Partidului
Democrat. Evident mai sînt și altele, ca, de exemplu, locuiește înt-un imobil
pe care nu l-a declarat, dar motive sintetizînd cele menționate, motive pentru
eliberarea acestuia sîntsuficiente fără îndoială.
Încă o dată repet, conform Legii cu privire la Serviciul de Informații și
Securitate, directorul Serviciului de Informații și Securitate poate fi eliberat
din funcție de către Parlament urmare a exprimării neîncrederii.
Reieșind din cele expuse, rog susținerea acestui proiect de hotărîre de
Parlament.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumim.
Eu rog să dați citire și raportului Comisiei.
Domnul Sergiu Litvinenco:
Mulțumesc.
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Stimați colegi,
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul Hotarîrii
Parlamentului privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de
Informații și Securitate a Republicii Moldova, cu votul a 6 membri ai
Comisiei juridice, cu votul majorității membrilor acestei comisii, propune
plenului Parlamentului aprobarea proiectului Hotarîrii Parlamentului
privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și
Securitate al Republicii Moldova.
Pentru stenogramă voi da citire textului preambulului:
„În temeiul art. 13 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 753/1999 privind
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Domnul Vasile BOTNARI se eliberează din funcţia de director
al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în legătură
cu exprimarea neîncrederii.
Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.”
Vă mulțumesc.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Mulțumim.
Stimați colegi,
Întrebări la autor și la președintele Comisiei sînt? Nu sînt.
Cine este pentru aprobarea prezentei hotarîri?
Domnule Litvinenco,
Vă rog, hotărîrile să mi le dați mie, să mi le transmiteți și una, și alta,
două aveți.
Stimați colegi,
Cine este pentru aprobarea proiectului Hotărîrii privind
revocarea din funcție a directorului Serviciului de Informații și
Securitate, vă rog să votați.
Numărătorii,
Vă rog rezultatul.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 27.
Sectorul nr. 2 – 10.
Sectorul nr. 3 – 24.
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Doamna Zinaida Greceanîi:
61 de voturi. Este adoptat.
Stimați colegi,
Ordinea de zi care a fost aprobată astăzi de către Biroul permanent s-a
epuizat. În acest mod, eu declar ședința de astăzi închisă.
Decizia Biroului permanent de astăzi este mîine toți cei care sîntem
prezenți ne convocăm în Parlament la ora 9:00 dimineața. Inițial, rog să se
convoace, pînă cînd în biroul 408 membrii Biroului permanent. De acord?
Noi mai avem foarte multe lucruri care urmează să fie adoptate. De
aceea vă rog, 3 luni de zile au trecut cînd nu s-a adoptat nici o lege, nici un
proiect de hotărîre, de aceea să purcedem la muncă.
Stimați colegi,
Ședința este închisă.
Mulțumim.
(Aplauze.)

Ședința s-a încheiat la ora 20.30.
Stenograma a fost descifrată în Cabinetul
președintelui Fracțiunii parlamentare a Partdiului
Socialiștilor din Republica Moldova.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția pentru lucrările plenului Parlamentului
din cadrul Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului
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