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Cuvînt-înainte
Pe parcursul anului 2011, Republica Moldova a atins un șir de obiective în procesul de 
integrare europeană. Dialogul cu instituţiile europene a fost unul amplu și complex. În 
demersul său european, Republica Moldova a beneficiat de un suport special din par-
tea Poloniei, stat care a preluat, de la 1 iulie 2011, președinţia semestrială prin rotaţie a 
Consiliului Uniunii Europene și care s-a angajat să susţină în faţa instituţiilor europene, 
îndeosebi în Parlamentul European, recunoașterea unei perspective clare de integra-
re europeană a Republicii Moldova. Un indicator al suportului UE pentru Republica 
Moldova l-a reprezentat și vizita președintelui Consiliului European (CE), Herman van 
Rompuy, la Chișinău. Aprecierea progreselor pe care le-a înregistrat Republica Mol-
dova în procesul implementării reformelor a servit drept temei pentru promisiuni de 
susţinere a acestora în baza principiului „mai mult pentru mai mult“, urmînd ca supor-
tul financiar al UE oferit Republicii Moldova să însumeze 550 de milioane de euro în 
perioada 2011-2013. Una dintre condițiile acestui suport presupunea manifestarea res-
ponsabilităţii clasei politice pentru găsirea unei soluţii de depășire a blocajului politic. 

Negocierile privind Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europea-
nă au progresat moderat. Au fost negociate formulările referitoare la obiectivele și 
prevederile instituţionale, generale și finale, din cadrul capitolului „Justiţie, libertate 
și securitate“. De asemenea, au fost finalizate tratativele asupra principiilor generale și 
lansate negocierile privind crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat și Cuprinzător. 
Un subiect aparte, inclus în discuţii la propunerea părţii moldovenești, l-a constituit 
participarea Republicii Moldova la programele și agenţiile Uniunii Europene și moda-
lităţile de extindere a participării Republicii Moldova la programele și agenţiile UE. Au 
avansat tratativele în vederea încheierii Acordului de aderare a RM la Spaţiul Aerian 
Comun European, urmînd ca semnarea acestuia să aibă loc în primele luni ale lui 2012, 
iar beneficiile vor deveni vizibile după adaptarea legislaţiei naţionale la standardele 
UE privind securitatea, siguranţa și administrarea traficului aerian, protecţia consuma-
torilor. Demonopolizarea serviciilor aviatice urmează să asigure o competiţie liberă în 
sectorul respectiv și o eventuală diminuare a preţurilor. Aflarea Republicii Moldova în 
Comunitatea Energetică Europeană a impulsionat adoptarea Regulilor Uniunii Euro-
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pene privind piaţa internă de electricitate și gaz, cunoscute drept „Pachetul energetic 
III“, pe care statele semnatare s-au obligat să le implementeze pînă în ianuarie 2015. 
Republica Moldova va fi sprijinită de Comisia Europeană în aplicarea proiectelor în 
domeniul energetic, în special a celor care ţin de aderarea Republicii Moldova la piaţa 
regională a energiei electrice, modernizarea reţelelor interne, eficienţa energetică și 
dezvoltarea resurselor regenerabile de energie. Declaraţia Summit-ului Parteneriatu-
lui Estic de la Varșovia a constatat că Republica Moldova a realizat, alături de Ucraina, 
cele mai mari progrese în negocierile privind Acordul de Asociere și implementarea 
Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize. 

O performanţă demnă de apreciere este reluarea tratativelor în vederea reglementării 
transnistrene, în care rolul UE a fost foarte important. În acest context, schimbarea 
conducerii din regiunea transnistreană deschide noi perspective pentru un proces de 
negocieri complex. Este de așteptat că va crește semnificativ rolul Ucrainei în proce-
sul de reglementare, dar și ponderea factorului ucrainean în politica interna a regiunii 
transnistrene. Implicit, este de așteptat că va crește și rolul UE, care este pe cale să 
semneze cu Ucraina Acordul de Liber Schimb. Astfel, exportul producătorilor trans-
nistreni va trebui să fie în conformitate cu cerinţele acordurilor respective. Autorităţile 
moldovene vor fi obligate să-și revadă substanţial practicile în raporturile cu regiunea 
transnistreană. Pentru realizarea obiectivelor în noul context social-economic și politic 
european și intern, este nevoie de depășirea crizei instituţionale și instaurarea stabili-
tăţii politice. Din păcate însă, în 2011, clasa politică moldovenească a fost incapabilă 
să depășească criza. Mai mult, criza s-a agravat din cauza recurgerii guvernanţilor la 
acţiuni calificate de către opoziţie ca fiind contrare normelor Constituţiei și principiilor 
statului de drept. 

În anul 2012, guvernarea va trebui să avanseze în procesul de integrare europeană 
și modernizare a țării, pe fundalul unor provocări externe, în special al celor legate 
de criza financiară și economică din Uniunea Europeană, dar și al numeroaselor pro-
vocări interne. Printre acestea, este și menținerea instabilității politice, ca urmare a 
transferului crizei instituționale în anul 2012, și rezistența la reforme, inclusiv în rîndul 
componentelor alianței de guvernare. La acestea se adaugă nemulțumirea crescîndă a 
cetățenilor față de situaţia social-economică, generînd protestul față de guvernanți și 
față de ideea de integrare europeană pe care aceștia o promovează. Sondajele de opi-
nie au înregistrat deja o scădere dramatică a încrederii în instituţiile democratice ale 
statului, iar opţiunea europeană a cetăţenilor moldoveni a coborît pînă la cel mai mic 
nivel din ultimii zece ani, fiind comparabilă cu opţiunea privind integrarea Republicii 
Moldova în spaţiul Euro-Asiatic. 
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BILANŢUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 
A MOLDOVEI PENTRU ANUL 2011
Andrei Istrati

La sfîrșitul anului 2011, în cadrul Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, 
Republica Moldova a fost desemnată drept lider, avînd drept criteriu indicele inte-
grării europene a țărilor din Parteneriatul Estic. Potrivit acestui indice compozit, 
care reflectă evoluțiile statelor în perioada 2009-2011, Republica Moldova a reușit să 
devanseze tradiționalul lider, Ucraina, și Georgia la capitolul dialogului politic cu 
UE și armonizării cadrului juridic național cu cel european.1 Clasamentul a trezit 
mai multe reacții aprinse, în special în rîndul autorităților ucrainene, care au pus 
sub semnul întrebării metodologia folosită la elaborarea indicelui. Afirmațiile critice 
privind caracterul restrictiv al clasamentului sînt parțial fondate, deoarece acesta se 
bazează mai mult pe indicatori cantitativi și mai puțin reflectă calitatea reformelor 
implementate. Totuși, făcînd abstracție de aceste neajunsuri, rezultatele clasamentu-
lui relevă exact natura procesului de integrare europeană pe care l-a parcurs Repu-
blica Moldova în ultimii doi ani (un efort diplomatic activ și consistent de plasare a 
Republicii Moldova pe agenda europeană – fiind calificată drept „istorie de succes“ 
în cadrul Parteneriatului Estic –, susținut pe plan intern prin inițierea mai multor 
reforme strategice). Spre deosebire de rezultatele obținute pe plan extern, succesele 
în implementarea reformelor interne au fost mai modeste. În multe domenii, acestea 
nu au depășit etapa de adoptare a legilor. 

În anul 2011, ca și în anul 2010, în procesul de integrare europeană s-a pus ac-
centul mai mult pe politica externă și mai puțin pe transformările interne. Instabi-
litatea politică, dar și, mai important, lipsa unui consens politic în cadrul alianței 
de guvernare privind necesitatea și profunzimea reformelor asumate au redus din 
ritmul de adoptare și implementare a unor reforme importante, cum ar fi reforma 

1 European Partnership Index for Eastern Partnership Countries, 2011, http://goo.gl/7rXNE. La 
elaborarea indicelui a participat o echipă internațională de circa treizeci de experți din toate cele șase 
state ale Parteneriatului Estic.
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justiției și reforma organelor de forță. Toți acești factori, suprapuși pe incapacitatea 
alianței de guvernare de a alege șeful statului, au știrbit din imaginea de „istorie de 
succes“ a Moldovei și au determinat trecerea de la perioada romantică la una pragma-
tică în relațiile dintre Bruxelles și Chișinău. Începînd cu mijlocul anului 2011, au de-
venit tot mai frecvente declarațiile oficialilor europeni despre sfîrșitul lunii de miere 
dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și despre necesitatea ca guvernanții 
să pună capăt impasului politic și să canalizeze eforturile în vederea propulsării 
reformelor inițiate. Pentru a conferi greutate acestor îndemnuri, oficialii europeni 
menționau și principiul condiționalității („mai mult pentru mai mult“) care va fi 
aplicat de către UE în acordarea ulterioară a asistenței financiare pentru implemen-
tarea reformelor. Aceste declarații au reușit să impulsioneze aprobarea Strategiei de 
reformă a justiţiei. Totuși rămîn mai multe proiecte de legi restante la capitolul refor-
mei în justiție și interne, care urma să fie adoptate în 2010. În cele ce urmează, vor fi 
prezentate principalele reușite, pe plan extern, și realizări/ eșecuri, pe plan intern, în 
procesul de integrare europeană, care au fost înregistrate în anul 2011. De asemenea, 
vor fi punctate riscurile pentru procesul de integrare europeană a Moldovei în 2012.

1. Principalele evoluții pe plan extern 

1.1. Parafarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Uniunea Euro-
peană și Republica Moldova

Prin parafarea acestui acord, Republica Moldova și-a asumat obligația să deschidă și 
să liberalizeze piața serviciilor de transport aerian, dar și să armonizeze la standar-
dele europene legislația națională în ceea ce privește siguranța și securitatea aeriană. 
Deschiderea pieței va aduce beneficii sesizabile pentru cetățenii Republicii Moldova: 
îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor aviatice, creșterea numărului de trans-
portatori aerieni și de rute operate și, în final, reducerea prețurilor la bilete cu peste 
30%-40%. Intrarea companiilor aeriene low-cost pe piața locală va crea oportunități 
și pentru dezvoltarea aeroporturilor din Chișinău, Bălți și Mărculești. De liberaliza-
rea pieței vor beneficia și companiile aeriene autohtone, care vor putea să-și extindă 
activitatea în spațiul UE și astfel vor avea posibilitatea să transporte un număr mai 
mare de pasageri. 

Acordul a fost negociat într-un ritm foarte rapid, fiind un caz unic în relațiile 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cînd întreg procesul de negocieri a 
durat mai puțin de patru luni. Tratativele oficiale au fost inițiate în iulie 2011, ca în oc-
tombrie 2011, după două runde de negocieri, Acordul să fie parafat deja la Chișinău. 
Părțile conveniseră că semnarea Acordului va avea loc la următoarea ședinţă a Con-
siliului Miniștrilor de Transport ai UE, preconizată pentru martie 2012, după care 
documentul trebuia ratificat de către toate statele membre ale UE și Parlamentul Re-
publicii Moldova. Acordul urma să intre în vigoare imediat după semnarea acestuia, 
însă procedura respectivă a fost amînată pentru o perioadă nedeterminată ca urmare 
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a unor litigii juridice din cadrul Uniunii Europene privind competențele Comisiei 
Europene și Consiliului UE în semnarea acordurilor cu statele terţe. 

Totuși parafarea acordului a generat deja o vizibilă activizare a companiilor ae-
riene străine, dar și a celor autohtone, care au anunțat despre deschiderea de noi rute 
de zbor și reducerea prețurilor (de exemplu, Carpatair și Moldova Air). Totodată, 
mai multe companii aeriene străine care nu operează zboruri spre Moldova, inclusiv 
și companii low-cost, precum Wizz Air, s-au arătat interesate să pătrundă pe piața 
aviatică moldovenească.

1.2. Semnarea Acordului pentru transpunerea Directivelor și Regulamentelor 
Uniunii Europene privind piaţa internă de electricitate și gaz

Acordul a fost semnat în cadrul celei de-a noua reuniuni a Consiliului Ministerial al 
Comunităţii Energetice din octombrie 2011, a cărui președinţie, la acel moment, era 
deținută de Republica Moldova. Prin adoptarea „Pachetului Energetic III“, statele 
semnatare se obligă să transpună prevederile actelor care formează acquis-ul comu-
nitar în domeniul energiei pînă în anul 2015.

În particular, Moldova urmează să racordeze legislația națională la următoarele 
acte legislative europene:

– Directiva 2009/72/EC (energie electrică); 
– Directiva 2009/73/EC (gaze naturale); 
– Regulamentul (EC) nr. 714/2009; 
– Regulamentul (EC) nr. 715/2009; 
– Amendamentul Articolelor 11 și 59 ale Tratatului Comunităţii Energetice. 
Conform unui studiu realizat de Centrul Analitic Independent „EXPERT-

GRUP“2, introducerea cerinţelor și regulilor prevăzute în „Pachetul energetic III“ se 
va solda cu următoarele beneficii pentru Republica Moldova:

–  creșterea nivelului de securitate a furnizării de energie și gaze naturale, prin 
apariţia de noi producători și furnizori; 

–  lărgirea ariei de acoperire pentru prestarea de servicii de furnizare a energiei 
și a gazelor naturale; 

–  oferirea de noi drepturi și posibilităţi consumatorilor; 
–  încurajarea de noi investiţii în sectoarele de energie și gaze naturale; 
–  demonopolizarea mai multor segmente ale pieței de gaze naturale, în care SA 

„Moldova-Gaz“ deţine 100% din furnizarea de gaze naturale și mai mult de 
80% din piaţa de distribuţie.

–  ridicarea nivelului de eficienţă energetică atît pe partea de producere și trans-
port, cît și pe partea de consum; 

2 Ruslan Surugiu, Pachetul energetic III și implicaţiile acestuia asupra sectorului energetic al Re-
publicii Moldova, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup“, Chișinău 2012, http://www.expert-
grup.org/library_upld/d469.pdf.
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–  sporirea securității energetice a statului prin integrarea în piaţa regională de ener-
gie din Sud-Estul Europei cu o perspectivă ulterioară de integrare în piaţa UE.

Totodată, experții au scos în evidență și următoarele dezavantaje:
–  creșterea prețurilor finale la resursele energetice, ca urmare a investițiilor care 

vor fi făcute de către noii producători ce vor intra pe piața locală și introduce-
rea unor noi cerințe de contorizare a energiei electrice.

–  apariția dificultăţilor la negocierea noului contract cu SAD „Gazprom“ pri-
vind livrarea de gaz natural, la expirarea, pe 31 decembrie 2011, a contractului 
precedent, asociate cu respectarea obligaţiilor de implementare a „Pachetului 
energetic III“.

Secretariatul Comunităţii Energetice va monitoriza implementarea Acordului 
de către părţile semnatare și va prezenta un prim raport de progres pe 30 iunie 2012. 
Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a declarat, la o conferinţă 
de presă, că Republica Moldova va fi sprijinită de Comisia Europeană în implemen-
tarea proiectelor în domeniul energetic, în special a celor care ţin de aderarea acestui 
stat la piaţa regională a energiei electrice, modernizarea reţelelor interne, eficienţa 
energetică și dezvoltarea resurselor regenerabile de energie. Printre proiectele care 
vor fi cofinanţate, în viitorul apropiat, de Bruxelles sînt interconectarea Republicii 
Moldova cu UE (prin România), inclusiv gazoductul Ungheni-Iași și efectuarea stu-
diului de fezabilitate pentru aderarea Moldovei și Ucrainei la ENSTO-E (sistemul 
european de transport al energiei).

1.3. Asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene 

Pe 11 octombrie 2011, după doi ani de negocieri, a fost semnat, la Bruxelles, Me-
morandumul de Înţelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind 
asocierea la cel de-al șaptelea Program Cadru (PC 7) al Comunităţii Europene pentru 
cercetare, dezvoltare tehnologică și activităţi demonstrative (2007-2013). Astfel, Re-
publica Moldova a devenit a 14-a ţară asociată la PC 7. Asocierea la Spaţiul European 
de Cercetare le va oferi cercetătorilor, instituţiilor de cercetare, universităţilor și în-
treprinderilor din Moldova posibilitatea să coopereze în calitate de partener egal și 
să concureze pentru obţinerea finanţării UE pentru cercetare, începînd cu 1 ianuarie 
2012. Bugetul PC 7 pentru perioada 2007-2013 a fost de peste 53 de miliarde de euro. 
Republica Moldova va trebui să contribuie la bugetul global al PC 7, calculat în baza 
PIB-ului naţional. 

1.4. Lansarea negocierilor oficiale privind Acordul de Liber Schimb 
cu Uniunea Europeană

După ce, în anul 2010, Comisia Europeană a remis executivului moldovean un set 
de recomandări privind acțiunile ce trebuie întreprinse de Republica Moldova în 
vederea inițierii negocierilor și instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundată și Cu-
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prinzătoare (ZLSAC), Guvernul de la Chișinău a elaborat și aprobat un Plan de Ac-
ţiuni privind realizarea acestor Recomandări (HG nr. 1125 din 14.12.2010), al cărui 
proiect a fost coordonat în prealabil cu experţii Comisiei Europene. Pe parcursul 
anului 2011, Ministerul Economiei a prezentat Comisiei Europene patru rapoarte 
trimestriale de progres privind realizarea recomandărilor Comisiei Europene (CE)3 
în treisprezece domenii, precum sînt: infrastructura calităţii, măsurile sanitare și fi-
tosanitare, facilitarea comerţului și administrarea vamală, barierele tehnice în calea 
comerţului (TBT), accesul bunurilor pe piaţă/ statisticile comerţului, regulile de ori-
gine etc. Deși evoluțiile în domeniul relaţiilor economice și comerciale cu UE au fost, 
în ansamblu, pozitive, experții au constatat că viteza implementării reformelor putea 
fi mai mare4. Cele mai bune rezultate au fost atinse în domeniul Serviciilor Financi-
are, în timp ce domeniile de importanţă critică pentru dezvoltarea comercială, cum 
sînt Măsurile Sanitare și Fitosanitare, Facilitarea Comerţului și Administrarea Va-
mală, au înregistrat un progres moderat. Problemele sistemice care influenţează în 
mod negativ implementarea de către Republica Moldova a recomandărilor Comisiei 
Europene și limitează cîmpul de manevră în negocierile pe marginea ZLSAC sînt: 
instruirea personalului implicat în negocieri, mai ales, la nivel de sectoare, coordo-
narea ineficientă la nivel de politici și slaba reflectare bugetară a politicii de integrare 
europeană în ansamblu.

Cu toate acestea, rezultatele înregistrate de către Republica Moldova au fost 
apreciate pozitiv. La ședința Consiliului UE din 20 iunie 2011, Comisia Europea-
nă a primit mandatul pentru inițierea negocierilor privind zona de liber schimb cu 
Republica Moldova. Pe 5 decembrie 2011, Štefan Füle, Comisarul European pentru 
Extindere și Politica Europeană de Vecinătate, a anunțat despre lansarea negocieri-
lor oficiale cu Republica Moldova și Georgia pentru semnarea Acordului de Liber 
Schimb (ALSAC). În comunicatul de presă al Comisiei Europene lansat cu această 
ocazie se menționează că Republica Moldova și Georgia trebuie să continue procesul 
de implementare a reformelor5.

2. Principalele evoluții pe plan intern

2.1. Protecția și realizarea drepturilor omului

În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a continuat să îmbunătățească cadrul 
normativ privind protecţia drepturilor omului și au fost adoptate mai multe pro-
grame naţionale/ planuri de acţiuni pentru realizarea prevederilor legislative, însă 
o parte dintre acestea nu au o acoperire financiară clară și se bazează pe resurse 

3 Rapoartele în limba engleză pot fi accesate pe http://mec.gov.md/rapoarte-zona-de-liber-schimb-
aprofundat-si-cuprinzator-zlsac/.

4 Euromonitor 22, http://www.e-democracy.md/files/euromonitor22.pdf.
5 Comunicatul de presă al Comisiei Europene din 5 decembrie 2011, http://bit.ly/tU8gyI. 
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financiare externe. Au avut loc evoluţii pozitive în asigurarea libertăţii de convingere 
și a celei religioase, asigurarea dreptului la întrunire. În 2011, a fost înregistrată pri-
ma organizaţie islamică – Liga Islamică, după o perioadă de mai bine de șase ani de 
încercări eșuate în înregistrare.

În pofida adoptării mai multor acte normative și planuri de acțiuni privind pro-
tecţia drepturilor omului, situaţia în domeniul respectiv a rămas problematică și în 
2011. Tortura și aplicarea de rele tratamente, în special în instituţiile de detenţie pro-
vizorie6, discriminarea și violenţa domestică au rămas cele mai răspîndite încălcări 
ale drepturilor omului. Numărul mare de sesizări despre tortură și alte rele trata-
mente depuse pe adresa Procuraturii în anul 2011, care a crescut cu peste 130 în 
comparație cu anul 2010, indică amploarea fenomenului, dar și ineficiența măsurilor 
preventive contra aplicării torturii de către forțele de ordine.

Contrar angajamentelor asumate și numeroaselor recomandări ale instituţiilor 
internaţionale, Republica Moldova nu a reușit nici în anul 2011 să adopte un cadru 
regulatoriu cuprinzător, care să includă proceduri eficiente contra discriminării și 
să asigure dreptul la despăgubire victimelor discriminării. Încercarea eșuată de a 
adopta această lege a demonstrat nivelul înalt de intoleranţă existent în societate, 
care poate fi redus doar cu efortul comun al guvernului și societăţii civile, printr-o 
campanie largă de informare despre importanța legii antidiscriminare. Cu regret, 
asemenea acţiuni coordonate au lipsit în 2011, iar proiectul legii antidiscriminare nu 
a avansat mai departe de etapa consultărilor publice.

Lipsa unui progres sesizabil de către publicul larg în domeniul protecției drep-
turilor omului a fost determinat în mare parte de absența unor mecanisme eficiente 
de aplicare a legislației existente și investigare/ sancţionare a cazurilor de violare a 
drepturilor omului. La această problemă sistemică se adaugă și corupţia în rîndul 
funcţionarilor publici și al organelor de drept, politizarea instituţiilor de stat, dar și 
gradul redus de conștientizare a importanței drepturilor omului de către agenții res-
ponsabili de realizarea legislației (reprezentanți ai organelor de ordine, judecători).

2.2. Justiție independentă și eficientă 

Reformarea justiţiei a continuat să fie considerată o prioritate generală a guvernă-
rii și a instituţiilor implicate în procesele respective. Eforturile autorităţilor au fost 
concentrate pe elaborarea, dezbaterea și promovarea Strategiei de reformă a justiţiei, 
precum și a unor proiecte de acte legislativ-normative din sfera justiţiei și din dome-
niile conexe. Eforturile depuse s-au soldat cu rezultate formalizate, fiind aprobate 
Strategia de reformă a justiţiei și Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, 
dar obţinerea resurselor externe pentru implementarea Strategiei rămîne o prioritate 
pe care se mizează foarte mult.

6 Fapt confirmat și de statistica oficială pentru anul 2011 oferită de către Procuratura Generală: 
http://www.procuratura.md/md/com/1211/1/4434/. 
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Reformele în justiţie nu au avut rezultate pozitive, percepute la nivelul opiniei 
publice sociale și nici în rîndul exponenţilor sistemului judecătoresc. Încrederea în 
justiţie a continuat să scadă, viziunile asupra reformelor promovate în sistem nu au 
fost consensuale și nu au căpătat sprijin larg, justiţia în Republica Moldova nu este 
percepută ca fiind independentă și nici pe deplin eficientă. Strategia de reformă a 
justiţiei a fost elaborată cu implicarea redusă a exponenţilor justiţiei și nu a devenit 
un document susţinut și promovat din interiorul sistemului, ceea ce va crea dificul-
tăţi esenţiale la implementarea sarcinilor și acţiunilor stabilite. Bugetul alocat pentru 
reforma justiţiei nu a fost aprobat distinct și nu au fost alocate suficiente resurse pen-
tru efectuarea unor schimbări complexe în nici un domeniu. Deși a crescut numă-
rul cauzelor disciplinare intentate împotriva judecătorilor, randamentul examinării 
acestora este redus, ponderea hotărîrilor de sancţionare fiind destul de mică (circa 
25% din procedurile intentate)7. Un număr considerabil de proceduri disciplinare 
este revocat fără o argumentare temeinică de către cei care le iniţiază și sînt invocate 
cazuri de intimidare sau presiune asupra judecătorilor prin intermediul procedurilor 
disciplinare intentate8.

2.3. Reforma guvernării și combaterea corupției

Progresele reformei administraţiei publice centrale (APC) în anul 2011 sînt evi-
denţiate prin elaborarea, adoptarea și punerea în aplicare a unor acte legislative și 
normative. Autorităţile centrale au desfășurat activităţi de planificare și instruire a 
funcţionarilor, nivelul de instruire constituind cote ridicate (circa 95%). Se înregis-
trează progrese în ceea ce privește asigurarea transparenţei decizionale și sporesc 

7 Din numărul total de acţiuni, Colegiul disciplinar s-a pronunţat în șaisprezece cauze cu pro-
punerea de eliberare din funcţia de judecător, mustrare aspră, mustrare sau avertisment, iar în 47 de 
cauze, au fost adoptate hotărîri de sistare sau clasare a procedurii disciplinare.

8 A se vedea în acest sens pct.6.1-6.2 din Nota Informativă cu privire la activitatea Colegiului 
disciplinar de pe lîngă CSM în anul 2011.
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preocupările pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale în APC, sînt iniţiate pro-
iecte complexe în domeniul asigurării transparenţei online a instituţiilor și datelor 
publice. Principalele probleme ale APC au rămas aceleași și sînt legate de lipsa unor 
documente strategice ample, de politizarea continuă a instituţiilor publice și lipsa de 
progrese în asigurarea depolitizării acestora, în pofida declaraţiilor publice repetate 
despre necesitatea reformelor serioase în domeniu. Profesionalismul, nivelul de pre-
gătire și de implicare a funcţionarilor din APC, deși sporește în rezultatul instruirii 
și activităţilor metodice, nu corespunde rigorilor timpului, standardelor moderne și 
nu asigură capacităţile administrative necesare pentru reforme complexe și pentru 
asigurarea eficienţei în administraţie. Convingerea despre nivelul înalt al corupţi-
ei în administraţie reduce încrederea în instituţiile centrale (sondajele sociologice 
atestă o scădere considerabilă a încrederii în instituţiile publice centrale (Parlament, 
Guvern, Președinţie – pînă la nivelul de 13-18%).

Progresele în sfera administraţiei publice locale (APL) s-au materializat prin ela-
borarea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare și activităţi de consultare 
în domeniul descentralizării, implementarea programelor de instruire și asistenţă 
pentru funcţionarii locali. Reforma APL trenează din cauza că abordările strategice 
au lipsit o lungă perioadă de timp și acţiunile de implementare a reformelor au fost 
suspendate în diferite etape din cauza instabilităţii politice și a alegerilor locale gene-
rale. Conflictele de ordin politic afectează activitatea reprezentanţilor APL aleși pe 
bază de apartenenţă politică, iar partajarea funcţiilor – de la nivelul central la nivelul 
local – generează permanent conflicte locale. 

Progresele în sfera combaterii corupţiei au fost legate de punerea în aplicare a 
noilor documente strategice în domeniu și de promovarea unor reglementări legisla-
tiv-normative noi, conforme standardelor și recomandărilor internaţionale. Activi-
tăţile cu caracter teoretic și de prevenire a fenomenului corupției au fost promovate 
la diverse nivele ale administraţiei publice, activităţile de combatere a corupţiei au 
fost orientate spre asigurarea calităţii și eficienţei dosarelor instrumentate. Deficien-
ţele activităţilor anticorupţie determină în continuare îngrijorări sociale majore, iar 
pedepsele aplicate pentru infracţiuni de corupţie nu au rezultatul preventiv necesar, 
un număr mare de condamnări avînd ca pedeapsă sancţiuni relativ ușoare (amendă 
sau suspendarea executării pedepsei). Tergiversarea reformelor în anumite structuri 
(CCCEC, MAI, justiţie, procuratură) consolidează opinia publică despre gradul înalt 
al corupţiei în cadrul organelor de drept. 

3. Riscuri în 2012

•  Continuarea disensiunilor politice din cadrul Alianței pentru Integrare Eu-
ropeană ar putea avea repercusiuni negative asupra vitezei de implementare 
a reformelor preconizate pentru anul 2012 – reforma justiției și a organelor 
de ordine. Aceste reforme sînt destul de complexe și sensibile și realizarea lor 
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necesită o voință politică clară, nu doar declarată, din partea guvernanților. 
Încercările prim-ministrului Filat (din toamna 2011) de a demite conducerea 
Procuraturii pe motivul politizării activităţii acesteia și a lipsei unor rezultate 
palpabile, dar și a voinței din partea conducerii Procuraturii în ceea ce priveș-
te reformarea instituţiei, nu s-au soldat cu succes. Acest caz a demonstrat că 
Acordul de constituire a AIE și interesele politice ale componentelor alianței 
de guvernămînt prevalează asupra intereselor publice. La acest impediment se 
adaugă și politizarea instituțiilor ce urmează a fi reformate și rezistența aces-
tora la schimbare.

•  Presiunea economică pe care o exercită Federația Rusă asupra Ucrainei în 
încercarea de a o integra în structurile de cooperare regională controlate de 
Federația Rusă se va extinde și asupra Republicii Moldova și se va intensifica 
după alegerile prezidențiale din martie 2012 din Federația Rusă. Dependența 
Republicii Moldova de resursele energetice rusești și trupele ruse dislocate pe 
teritoriul regiunii transnistrene rămîn a fi punctele vulnerabile prin care Mos-
cova poate influența scena politică moldovenească. Totodată, Federația Rusă 
va continua să manipuleze opinia publică moldovenească prin intermediul 
mass-mediei ruse care retransmite în Republica Moldova. În acest context, 
trebuie menționat și activismul unor partide extraparlamentare și parlamen-
tare care promovează ideea intrării Moldovei în Uniunea Eurasiatică. Alături 
de factorii de natură economică, toate aceste circumstanțe au determinat deja 
o creștere a numărului cetățenilor moldoveni care pledează pentru aderarea la 
Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, așa cum arată ultimele sondaje de 
opinie.

•  Criza financiară din Uniunea Europeană ar putea avea repercusiuni asupra 
Politicii Europene de Vecinătate și a inițiativei Parteneriatului Estic. Proble-
mele economice și financiare cu care se confruntă Comunitatea Europeană ar 
putea crește nivelul de reticență al statelor membre ale UE vizavi de acceptarea 
noilor membri. În consecință, obiectivul diplomației moldovenești de a obține 
o perspectivă europeană clară pentru Republica Moldova, care să fie inclusă și 
în textul Acordului de Asociere, ar putea fi unul greu de realizat, fără demon-
strarea unor procese de reforme consistente, în special în domeniul justiţiei și 
afacerilor interne și combaterea corupției.
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EVOLUŢII ÎN REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ
Igor Boţan

1. Reluarea negocierilor în format „5+2“ și prima rundă de negocieri

Cel mai important succes în reglementarea transnistreană din ultimii cinci ani a fost 
reluarea, în septembrie 2011, a negocierilor în format „5+2“. Acest eveniment a fost 
precedat de eforturi diplomatice la nivel internaţional, dar și de așa-zisele „întîlniri 
de meci“ ale premierului Vlad Filat cu liderul transnistrean Igor Smirnov.

După decizia privind reluarea negocierilor, prima rundă a avut loc la Vilnus, în 
perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2011, aceasta fiind dedicată principiilor proce-
durale și aspectelor organizaţionale. Delegaţia moldovenească a prezentat o serie de 
propuneri menite să asigure o bază funcţională viitorului proces. Astfel, s-a reușit co-
ordonarea unei părţi a documentului examinat, continuarea discuţiilor fiind preco-
nizată pentru următoarea rundă, planificată pentru luna februarie 2012, în Irlanda, 
țara care a preluat Președinţia OSCE în anul 2012. 

Următorul efort a fost întreprins la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE 
din 6-7 decembrie 2011, la care delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către 
Iurie Leancă, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a evidenţiat 
progresele din ultima jumătate de an, dar a evocat și necesitatea:

•  soluţionării finale și viabile a conflictului transnistrean, bazată pe suveranita-
tea și integritatea teritorială a Republicii Moldova; 

•  elaborării, în cadrul negocierilor în format „5+2“, a unei agende cuprinzătoare 
care să includă și discuții privind statutul regiunii transnistrene;

•  consolidării măsurilor de încredere; 
•  respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană; 
•  examinării aspectelor de securitate, exprimînd îngrijorarea vizavi de tendinţe-

le negative din Zona de Securitate;
•  iniţierii discuţiilor cu privire la transformarea actualei operaţiuni de menţine-

re a păcii într-o misiune civilă cu mandat internaţional;
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•  finalizării procesului de retragere a forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova, ceea ce ar contribui la depășirea impasului în dia-
logul referitor la regimul de control al armamentelor convenţionale în Europa.

Finalmente, Iurie Leancă și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu „eșuarea ne-
gocierilor pe marginea declaraţiei ministeriale dedicate reluării negocierilor oficiale 
în formatul «5+2», ce ar contribui la direcţionarea procesului de reglementare pe un 
făgaș constructiv“. De asemenea, ministrul Leancă a reiterat poziţia potrivit căreia 
alte state trebuie să se abţină de a participa la organizarea alegerilor pe teritoriul regi-
unii transnistrene fără acordul și cooperarea autorităţilor moldovenești.

2. Implicarea Federaţiei Ruse în schimbarea elitei din regiunea 
transnistreană 

Pregătirile pentru alegerile prezidenţiale din regiunea transnistreană din 11 decem-
brie 2011 au fost marcate de o puternică implicare a cercurilor influente de la Kre-
mlin, care anterior îl sfătuiseră pe Igor Smirnov să nu mai participe la alegeri, pentru 
al cincilea mandat. Însă la sfîrșitul lunii august, a avut loc congresul de constituire 
a mișcării „Uniunea Populară“, care și-a fixat drept obiectiv „dezvoltarea și consoli-
darea statalităţii Transnistriei, asigurarea securităţii republicii împotriva pericolelor 
interne și externe, menţinerea și prosperarea comunităţii istorice unice – a poporului 
transnistrean“. Mișcarea în cauză a fost constituită după calapodul recentului „Front 
Popular“ din Rusia și cuprinde cincisprezece organizaţii obștești patriotice: Uniunea 
Apărătorilor RMN; „Memoria“; Consiliul Unit al Colectivelor de Muncă, Uniunea 
din Transnistria a Luptătorilor în Afganistan, Uniunea Femeilor din Transnistria 
etc. Delegaţii s-au adresat către liderul regiunii, Igor Smirnov, cu îndemnul de a-și 
înainta candidatura pentru următorul mandat prezidenţial. Pe de altă parte, opo-
nenţii lui Smirnov din regiunea transnistreană au publicat statistici pentru a pune în 
evidenţă efectele guvernării de 21 de ani a lui Smirnov:
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•  clanul Smirnov menţine controlul asupra regiunii, generînd corupţie și dispe-
rare printre cetăţeni pe fundalul aprofundării crizei economice;

•  anual, se adoptă bugete cu deficite între 40-60%, care sînt achitate din re-
surse oferite de către Rusia, fiind delapidate de către reprezentanţii clanului 
Smirnov;

•  deficitul balanţei comerciale este în creștere continuă – în 2011, deficitul ba-
lanţei comerciale s-a dublat și a depășit $556,5 milioane;

•  preţurile cresc galopant – în 2011, mărfurile și serviciile s-au scumpit, în me-
die, cu 11,35%. Cel mai mult s-au scumpit produsele nealimentare – cu 14%, 
iar produsele alimentare – cu 9%;

•  datoria regiunii transnistrene pentru gaze reprezintă $2,7 miliarde;
•  starea socială grea și disperarea populaţiei are un impact major asupra situa-

ţiei demografice. În perioada guvernării lui Smirnov, numărul populaţiei din 
regiunea transnistreană a scăzut cu aproximativ 25%. Mortalitatea infantilă 
este în creștere continuă, cu 16,1% mai mult faţă de perioada similară a anu-
lui 2010.

Cifrele de mai sus au fost invocate de susţinătorii președintelui Sovietului Suprem 
al Transnistriei, Anatoli Kaminski, care se angajase în lupta electorală împotriva lui 
Smirnov și care și-a asigurat suportul cercurilor influente de la Kremlin. În iulie 2011, 
Kaminski a reușit să aibă mai multe întîlniri cu funcţionari de cel mai înalt nivel 
din Rusia, asigurîndu-și susţinerea deschisă a partidului de guvernămînt din Rusia 
– „Edinaya Rossia“. Pe fundalul criticilor în adresa clanului lui Smirnov pentru dela-
pidarea sumelor uriașe din suportul financiar rusesc, Kaminski s-a întors de la Mos-
cova cu „vestea bună“ că Rusia oferă un nou suport de ~200 milioane de ruble (~$70 
milioane) regiunii transnistrene. Ajutoarele din partea Rusiei urmau să fie distribuite 
pe garanţia Sovietului Suprem, condus de Kaminski, astfel încît acestea să ajungă la 
destinaţie, în conformitate cu Strategia pentru Dezvoltarea Transnistriei pînă în 2025, 
pe care Sovietul Suprem a elaborat-o împreună cu Duma de Stat a Rusiei.

Un alt rival al lui Smirnov a fost Evgheni Șevciuk, fost președinte al Sovietului 
Suprem și al partidului majoritar „Obnovlenie“, substituit în cele două funcţii, în 
2009, de către Anatoli Kaminski. Evgheni Șevciuk a căzut în dizgraţiile lui Smirnov 
în decembrie 2006, cînd devenise oponentul principal al liderului de la Tiraspol la 
alegerile din decembrie 2006 și o figură de alternativă pentru cercurile decizionale 
de la Moscova. După victoria lui Smirnov din 2006, Șevciuk a fost supus presiunilor 
și s-a văzut nevoit să renunţe atît la funcţia de președinte al Sovietului Suprem, cît și 
la cea de lider al partidului „Obnovlenie“. Cu toate acestea, la alegerile din decembrie 
2011, potrivit sondajelor de opinie, Șevciuk avea un rating relativ înalt. În campania 
electorală, el a acordat o atenție deosebită problemelor sociale: 

•  atingerea unor standarde pentru un trai decent; 
•  apărarea intereselor categoriilor de cetăţeni cu vulnerabilităţi; 
•  combaterea corupţiei etc. 
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La rîndul lui, Igor Smirnov, înainte de a intra în cursa electorală, a lăsat să se 
înţeleagă că va pune accentul, ca de obicei, pe asigurarea „orînduirii constituţiona-
le a Transnistriei ca stat suveran și independent“. De data aceasta însă, Igor Smir-
nov ajunsese în dizgraţia Kremlinului. Astfel, la 13 octombrie, Șeful Administraţiei 
Președintelui Rusiei, Serghei Narîșkin, a făcut o declaraţie prin care și-a exprimat 
dezacordul faţă de înaintarea candidaturii lui Smirnov pentru al cincilea mandat de 
președinte al regiunii separatiste transnistrene, considerînd decizia respectivă drept 
una greșită. Narîșkin a mai declarat că autorităţile ruse urmăresc cu atenţie cum evo-
luează situaţia politică din regiunea pentru care „Rusia este un garant al stabilităţii 
și securităţii“. Potrivit lui, „Igor Smirnov a făcut multe pentru republică în perioada 
de început, el însă conduce regiunea deja de douăzeci de ani și își înaintează candi-
datura pentru a cincea oară... Îi recomandăm lui Smirnov să lase loc pentru forţe 
politice noi, care să scoată regiunea din criza socială și să renunţe în a face eforturi 
enorme pentru a-și înlătura concurenţii... Candidatul din partea partidului «Obno-
vlenie», Anatoli Kaminski, ar putea fi un președinte bun, pe potriva problemelor ce 
urmează a fi soluţionate“. Avertizarea șefului Administraţiei de la Kremlin privind 
inoportunitatea candidării lui Igor Smirnov a fost ignorată de acesta. În consecinţă, 
au fost puse în aplicaţie alte metode de persuasiune a candidatului căzut în dizgrație. 
La 28 octombrie 2011, a fost facută publică informaţia privind instrumentarea de 
către Comitetul de Ancheta (CA) din Moscova a unei cauze penale împotriva lui 
Oleg Smirnov, fiul liderului transnistrean. Potrivit comunicatului CA, Oleg Smirnov 
este reprezentantul special al președintelui regiunii separatiste transnistrene pentru 
cooperarea în domeniul social-economic cu Rusia, deţine cetăţenia Federaţiei Ruse 
și are domiciliul în Moscova. El este bănuit că a delapidat 160 de milioane de ruble 
(~$5 milioane), resurse alocate în 2008 de către Federaţia Rusă regiunii separatis-
te transnistrene ca ajutor financiar. CA consideră că Oleg Smirnov, în complicitate 
cu vicepreședintele băncii republicane din regiunea separatistă transnistreană, Oleg 
Briziţki, au deturnat resursele financiare prevăzute pentru suplimentarea cu $15 a 
pensiilor din contul ajutorului Federaţiei Ruse. Potrivit CA, pe banii furaţi, Oleg 
Smirnov și-a procurat cîteva apartamente în Moscova și un imobil luxos în suburbia 
prestigioasă a Moscovei – Odinţovo. De asemenea, fiul liderului transnistrean și-a 
lansat cîteva afaceri în Moscova, care urmează a fi verificate de către organele fiscale 
în privinţa respectării legislaţiei. Cauza penală a fost deschisă în baza aliniatului 4 al 
articolului 160 al Codului Penal (furt în proporţii deosebit de mari). 

3. Efectele dublului protest al cetăţenilor din regiunea transnistreană 

În consecinţă, la alegerile din 11 decembrie 2011, Igor Smirnov a acumulat doar 1/4 
din voturile alegătorilor transnistreni, pe cînd în cele patru scrutine anterioare, obţi-
nea de fiecare dată aproximativ 3/4 din voturi. Alegerile au fost cîștigate de Evgheni 
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Șevciuk, care în al doilea tur de scrutin l-a învins pe favoritul declarat al Rusiei – 
Anatoli Kaminski, acumulînd ~3/4 din voturi.  

Astfel, dublul vot de protest al alegătorilor transnistreni, împotriva delapidă-
rilor „clanului lui Smirnov“, pe de o parte, și a lui Kaminski, considerat drept re-
prezentant politic al monopolistului regional – firma „Sheriff“, pe de altă parte, a 
determinat schimbarea elitei guvernante de la Tiraspol. În definitiv, alegerile din 
regiunea transnistreană pot avea un impact semnificativ asupra reglementării con-
flictului. Pentru viitorul apropiat, așteptările sînt după cum urmează: 

•  schimbarea generaţiilor în politica transnistreană aduce cu sine posibilitatea 
unui proces de negocieri complex și interesat. Una din principalele premise, în 
acest sens, ţine de demiterea întregii „gărzi vechi“, intransigente și rigide;

•  creșterea semnificativă a rolului Ucrainei în procesul de reglementare, dar și a 
ponderii factorului ucrainean în politica internă a regiunii transnistrene. Im-
plicit, va crește și rolul UE, care este pe cale să semneze cu Ucraina Acordul 
de Liber Schimb și să înceapă negocierile cu Republica Moldova, în acest sens. 
Exportul producătorilor transnistreni va trebui să corespundă cerinţelor pre-
văzute de acordurile respective;

•  autorităţile moldovene trebuie să-și revadă substanţial practicile în raporturile 
cu regiunea transnistreană. Primele decrete ale lui Șevciuk privind liberaliza-
rea comerţului cu Republica Moldova, facilitarea traficului de mărfuri și per-
soane etc. vor necesita noi pași în vederea menţinerii și dezvoltării măsurilor 
de încredere reciprocă între malurile Nistrului;

•  problemele legate de securitate vor trebui reconsiderate sub presiunea iniţia-
tivelor civice ale cetăţenilor de origine moldovenească din regiunea transnis-
treană, care au fost persecutaţi pe parcursul ultimilor douăzeci de ani. 

4. Recomandări 

Autorităţile moldovene urmează să recurgă la acţiuni ce se impun pornind de la fap-
tul că procesul reglementării transnistrene a fost internaţionalizat cu bună știinţă 
pentru a putea beneficia de suportul și garanţiile statelor și organizaţiilor internaţio-
nale implicate. Din aceste considerente, recomandările din Rezoluţia celei de-a 20-a 
sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a OSCE, care s-a desfășurat în perioada 
6-10 iulie 2011, trebuie implementate în măsura posibilităţilor: 

•  desfășurarea negocierilor privind soluţionarea conflictului în format „5+2“, 
cu participarea mediatorilor din Federaţia Rusă, Ucraina, OSCE, precum și a 
reprezentanților UE și SUA în calitate de observatori;

•  continuarea eforturilor în vederea identificării unui statut juridic special 
pentru regiunea transnistreană în componenţa Republicii Moldova, acesta 
reprezentînd scopul major în procesul de soluţionare a conflictului trans-
nistrean; 



21

•  continuarea eforturilor din partea Guvernului Republicii Moldova și adminis-
traţiei regiunii transnistrene cu privire la măsurile de consolidare a încrederii 
și securităţii în Republica Moldova. 

•  iniţierea unui dialog politic și stimularea contactelor umane directe; 
•  reluarea și finalizarea procesului de retragere a trupelor și muniţiilor Federa-

ţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele 
asumate în cadrul OSCE; 

•  transformarea, prin consultări, a mecanismului curent de pacificare într-o mi-
siune civilă multinaţională cu mandat internaţional (OSCE). 
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INCIDENŢA INCAPACITĂŢII DE ALEGERE 
A ȘEFULUI STATULUI ASUPRA PROCESULUI 
DE INTEGRARE EUROPEANĂ
Igor Boţan

1. Introducere

În raporturile sale cu Uniunea Europeană (UE), Republica Moldova rămîne în ca-
drul stabilit de Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC) pînă la elaborarea și sem-
narea Acordului de Asociere, care va stabili un nou cadru în care ţara noastră se va 
integra economic și se va asocia politic cu UE. Aceasta va mai dura trei-patru ani, 
poate mai mult. În perioada de referinţă, Republica Moldova va trebui să implemen-
teze prevederile Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, să ela-
boreze și să adopte Acordul privind zona de comerţ liber aprofundat și cuprinzător. 
De asemenea, Republica Moldova va trebui să înlăture restanţele ce au rămas după 
implementarea, în perioada 2005-2008, a Planului de Acţiuni EU-Moldova, avansînd 
în domeniile în care s-au înregistrat progrese. 

În pofida unor realizări importante în relaţiile cu UE, începînd cu anul 2009 
și pînă în prezent, Republica Moldova nu a putut depăși criza instituţională, care 
s-a transformat într-o adevărată criză politică. În perioada de referinţă, sondajele de 
opinie au înregistrat evoluţii spectaculoase – de la creșterea semnificativă a optimis-
mului social în toamna lui 2009, pînă la o descreștere dramatică a acestuia în 2011. 
În același timp, a scăzut dramatic, de aproximativ două ori, încrederea în instituţiile 
centrale ale statului, iar problema legată de incapacitatea partidelor parlamentare de 
a alege șeful statului a ajuns în topul îngrijorărilor majore ale cetăţenilor. 

Problema incapacităţii de a alege șeful statului timp de aproape doi ani de zile 
are incidenţă directă asupra procesului de integrare europeană. Scăderea gradului de 
încredere a cetăţenilor în principalele instituţii democratice – Parlamentul Republi-
cii Moldova, Curtea Constituţională, sistemul judiciar per ansamblu – s-a regăsit în 
corelaţie foarte strînsă cu descreșterea nivelului de aspiraţii europene ale cetăţenilor 
moldoveni (cu aproximativ 15-20%). 
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2. Distribuirea funcţiei de Președinte al Republicii Moldova 
în cadrul AIE-2 

În urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010, a fost constituită Alianţa pentru 
Integrare Europeană (AIE-2). Acordul de constituire a AIE prevede în mod expres 
modalitatea formării organelor de conducere a statului: „Urmînd rezultatele alege-
rilor din 28 noiembrie 2010, principalele funcţii ale statului vor fi partajate în modul 
următor: PLDM – Prim-ministru (Vladimir Filat), PD – Președinte (Marian Lupu), 
PL – Președinte al Parlamentului (Mihai Ghimpu). În baza acordului PL, PDM va de-
ţine temporar funcţia de Președinte al Parlamentului, pînă la alegerea șefului statu-
lui“. Era propusă următoarea consecutivitate în formarea organelor de conducere ale 
statului: „alegerea Președintelui Parlamentului (M. Lupu), desemnarea candidaturii 
Primului-ministru (V. Filat) și învestirea Guvernului, alegerea Președintelui Republi-
cii Moldova și alegerea Președintelui Parlamentului (M. Ghimpu)“. 

Potrivit Acordului de constituire a AIE, la 30 decembrie 2010, Marian Lupu a 
fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XIX-a, iar la 14 ianuarie 2011, 
a fost învestit Guvernul, în frunte cu premierul Vlad Filat. Problema alegerii șefu-
lui statului a fost menţinută în topul subiectelor presante ale vieţii politice de către 
opoziţie – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a insistat 
asupra declanșării imediate a procedurii de alegere a șefului statului. Pentru deblo-
carea procedurii de alegere a șefului statului, în situaţia în care AIE se afla în posesia 
a doar 59 de voturi parlamentare din minimumul necesar de 61, PCRM a propus 
componentelor AIE, drept compromis, formarea unei coaliţii largi. În acest scop, 
deputaţii PCRM, Sergiu Sîrbu și Artur Reșetnicov, au depus, la 24 ianuarie 2011, o 
sesizare la Curtea Constituţională (CC), în care au solicitat interpretarea art.90 alin.
(4) din Constituţie sub două aspecte: 

•  Este aplicabil termenul prevăzut în art.90 alin.(4) și în cazul în care funcţia 
de Președinte al Republicii Moldova a fost exercitată prin instituirea interi-
matului? 

•  În ce termen parlamentul nou constituit urmează să organizeze procedura de 
alegere a Președintelui Republicii Moldova în cazul în care, anterior, funcţia de 
șef al statului a fost exercitată prin instituirea interimatului și din ce moment 
începe să curgă acest termen? 

Autorii sesizării considerau că este evidentă logica legiuitorului constituant, 
care, prin introducerea unei norme speciale de stabilire a termenului-limită în care 
urmează să se desfășoare alegerea șefului statului, a dat de înţeles că un posibil interi-
mat nu poate dura o perioadă nedeterminată de timp, astfel parlamentul fiind obligat 
să aleagă șeful statului într-un termen restrîns. Ei considerau necesară interpretarea 
prevederii constituţionale cuprinse în art.90 alin.(4), în condiţiile în care interimatul 
de șef al statului este asigurat succesiv de către președinţii parlamentului a două le-
gislaturi consecutive, situaţie care ar putea să se repete în viitor.
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De fapt, autorii sesizării doreau să obţină de la CC confirmarea că procedura 
alegerii șefului statului urma să fie declanșată în cel mult două luni de la preluarea 
interimatului de șef al statului de către președintele parlamentului nou ales. 

3. Hotărîrea și Adresa Curţii Constituţionale din 8.02.2011 

La 8 februarie 2011, CC a emis Hotărîrea nr.2, în care a explicat că nu se poate pro-
nunţa asupra aplicabilităţii termenului de două luni prevăzut de art.90 alin.(4) din 
Constituţie în cazul instituirii interimatului succesiv al funcţiei de Președinte al Re-
publicii Moldova, dat fiind că această situaţie nu este reglementată de Constituţie. 
Prin urmare, Curtea sistează procesul de interpretare a alin.(4) art.90 din Constituţie 
în această parte. În consecință, CC a hotărît că: „Alin.(1) art.90 din Constituţie pre-
vede că vacanţa funcţiei de Președinte al Republicii Moldova intervine în caz de ex-
pirare a mandatului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării 
atribuţiilor sau de deces. Dispoziţiile alin.(4) art.90 din Constituţie se aplică numai în 
cazurile prevăzute la alin.(1) art.90 din Constituţie“. Adică obligativitatea de alegere a 
șefului statului în termen de două luni se referă doar la cazurile în care vacanţa func-
ţiei de Președinte al Republicii Moldova intervine ca urmare a expirării mandatului, 
demisiei, demiterii, imposibilităţii definitive a exercitării atribuţiilor sau a decesului. 
Nu însă și ca urmare a preluării succesive a interimatului funcţiei de șef al statului de 
către Președintele Parlamentului sau Prim-ministru. 

În aceeași hotărîre, CC a emis o Adresă către forul legislativ, în care a constatat că 
„legislaţia pertinentă elaborată după ce a fost revizuită Constituţia Republicii Moldo-
va prin Legea nr. 1115-XIV din 05.06.2000, care abilitează Parlamentul cu dreptul de 
a alege Președintele Republicii Moldova, nu reglementează clar procedurile ce necesită 
a fi operate în cazul apariţiei diferitor situaţii juridice determinate de noua modalitate 
de alegere a șefului statului. Astfel, după mai mult de zece ani de cînd se aplică pro-
cedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova de către Parlament, legislaţia nu 
reglementează modalitatea de transmitere și preluare a atribuţiilor de Președinte, me-
canismul de instituire a interimatului funcţiei de Președinte în cazul vacanţei funcţiei 
și încetării înainte de termen a mandatului de Președinte, precum și particularităţile 
procedurii de alegere a Președintelui în cazul instituirii interimatului și al interima-
tului succesiv. Pentru motivele arătate, în temeiul art.79 din Codul jurisdicţiei consti-
tuţionale, Curtea consideră oportună soluţionarea acestor probleme. Conform art.281 
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Parlamentul va examina Adresa și, în 
termen de trei luni, va informa Curtea asupra rezultatelor examinării acesteia“.

Astfel, majoritatea parlamentară din Parlamentul de legislatura a XIX-a a obţi-
nut un răgaz de cîteva luni pentru a găsi o soluţie în vederea alegerii șefului statului, 
în conformitate cu Acordul de constituire a AIE-2. În principiu, răgazul se putea ex-
tinde doar pînă la 28 septembrie 2011, cînd se împlinea un an de la dizolvarea prece-
dentă a parlamentului, potrivit prevederilor articolului 85(3), care stipulează că: „În 
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cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată“. Întrucît orice soluţie 
de alegere a șefului statului, potrivit Acordului AIE-2, se reducea la a-i convinge pe 
cel puţin doi deputaţi din PCRM să voteze candidatura alianței, majoritatea parla-
mentară a dat uitării Adresa CC, concentrîndu-și toate eforturile asupra depășirii 
obstacolului menţionat. La 6 aprilie 2011, trei deputaţi, reprezentînd componentele 
AIE-2 – Mihai Ghimpu, Tudor Deliu și Raisa Apolschii – au depus o sesizare în vede-
rea interpretării articolului 78 din Constituţie. Autorii sesizării au solicitat elucidarea 
următoarelor aspecte: 

• Poate fi dizolvat repetat parlamentul din același motiv: nealegerea Președinte-
lui Republicii Moldova? 

•  Se aplică repetat procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova 
prevăzută în art.78 din Constituţie după alegerea anticipată a noului parla-
ment, precedentul fiind dizolvat în legătură cu imposibilitatea alegerii șefu-
lui statului? 

•  Poate dezvolta parlamentul, prin lege organică, un mecanism care ar insti-
tuţionaliza o procedură ce ar asigura alegerea șefului statului și nu ar admite 
dizolvarea repetată a parlamentului? 

În cadrul unor dezbateri publice pe marginea sesizării respective, reprezentanţii 
AIE-2 au explicat ce se vrea de fapt – un aviz pozitiv din partea CC, care ar permite 
majorităţii parlamentare să adopte o lege organică în care să se stipuleze că din cauza 
imposibilităţii succesive de alegere a șefului statului cu o majoritate calificată de cel 
puţin 3/5 din voturile deputaţilor, se admite alegerea președintelui cu o majoritate 
simplă de cel puţin 1/2. Cu alte cuvinte, s-a pornit de la premisa că în cazul în care 
prevederile articolului 78 din Constituţie nu permit alegerea șefului statului potrivit 
Acordului AIE-2, despre care se poate spune că este doar o înţelegere formalizată a 
liderilor celor trei formaţiuni parlamentare constituente ale majorităţii, atunci nu se 
modifică acest Acord, ci se încearcă a face o derogare de la o normă constituţională 
expresă, prin intermediul unei legi organice! 

4. Recomandările Comisiei de la Veneţia 

În circumstanţele prezentate mai sus, la 19 aprilie 2011, Curtea Constituţională a 
decis să ceară opinia Comisei de la Veneţia vizavi de întrebările expuse în sesizarea 
celor trei deputaţi din AIE-2. În cadrul celei de-a 87 Sesiuni plenare din 17-18 iunie 
2011, Comisia de la Veneţia a adoptat un AMICUS CURIAE BRIEF, în care a atenţi-
onat că interpretarea articolului 78 din Constituţia Republicii Moldova merită făcută 
cu precauţie, întrucît „în general, există restricţii în Constituţii în privinţa dizolvării 
parlamentelor. Aceste restricţii sînt necesare din considerente de evitare a instabi-
lităţii politice. Constituţia Moldovei nu este o excepţie, în acest sens“. Într-adevăr, 
dacă AIE-2 nu ar reuși să aleagă șeful statului, atunci parlamentul ar urma să fie di-
zolvat a treia oară în doar doi ani. Cu toate acestea, în opinia Comisiei de la Veneţia, 
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„problema majorităţii necesare pentru alegerea șefului statului este una de substanţă, 
un criteriu fundamental pentru validarea alegerilor în sine. Un criteriu impus în 
mod explicit de Constituţie și de o lege organică. În acest sens, este vorba despre un 
principiu constituţional, care trebuie respectat, de asemenea, în noua situaţie (inter-
venită după alegerile parlamentare anticipate ce au urmat după eșecul precedent în 
alegerea șefului statului)... De aceea, în principiu, nu este permis ca o lege organică 
să poată devia de la cerinţa de alegere a șefului statului cu majoritatea calificată de 
cel puţin 3/5. Modificarea acestei majorităţi poate fi efectuată doar prin intermediul 
unui amendament constituţional, adoptat în conformitate cu prevederile Constituţi-
ei (adică cu votul a 2/3 din deputaţi)“. În concluzie, Comisia de la Veneţia a stabilit: 

•  articolul 78(5) din Constituţia Republicii Moldova permite dizolvarea repetată 
a parlamentului, dacă acesta nu reușește să aleagă președintele ţării;

•  este posibil și chiar dezirabil să fie clarificate aspectele procedurale din legea 
organică privind alegerea Președintelui;

•  cea mai bună soluţie pentru rezolvarea durabilă a problemei ar fi modificarea 
prevederilor respective ale legii fundamentale în conformitate cu prevederile 
Titlului VI din Constituţie sau să fie găsit un compromis politic în Parlament, 
întrucît cerinţa de votare a președintelui cu 3/5 este una de substanţă;

•  Curtea Constituţională trebuie să decidă dacă este justificat să purceadă la in-
terpretarea textuală sau funcţională a articolului 78 în vederea evitării crizei 
constituţionale continue;

•  partidele politice din Moldova trebuie să-și asume responsabilitatea pentru gă-
sirea unei căi de alegere a președintelui ţării. 

Recomandările Comisiei de la Veneţia au fost mai mult decît clare. Totuși for-
maţiunile din cadrul AIE-2 au mizat pe faptul că, în rezultatul concluziei referitoare 
la posibilitatea interpretării textuale sau funcţionale a articolului 78 de către Curtea 
Constituţională, majoritatea de 3/5 din Constituţie ar putea fi substituită printr-o 
lege organică cu una de doar 1/2. În consecinţă, componentele AIE-2 nu au între-
prins absolut nimic pentru a găsi alte soluţii decît cea pe care o așteptau de la Curtea 
Constituţională. 

5. Hotărîrea Curţii Constituţionale din 20.09.2011 și consecinţele acesteia 

La 20 septembrie 2011, CC a emis Hotărîrea nr.17 care, de fapt, reiterează concluziile 
Comisiei de la Veneţia:

•  în sensul dispoziţiilor alineatului (5) al articolului 78 din Constituţie, șeful sta-
tului este obligat să dizolve parlamentul ori de cîte ori nu este ales Președintele 
Republicii Moldova în condiţiile prevăzute de Constituţie; 

•  dispoziţiile articolului 78 din Constituţie se aplică integral și în cazul învestirii 
parlamentului în cadrul alegerilor anticipate, dacă precedentul parlament a 
fost dizolvat în legătură cu nealegerea șefului statului;
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•  în sensul dispoziţiilor alineatului (6) al articolului 78 din Constituţie, parla-
mentul este în drept să dezvolte prin Legea cu privire la procedura de alegere 
a Președintelui Republicii Moldova un mecanism adecvat referitor la alegerile 
repetate, cu condiţia respectării principiilor constituţionale. Avînd în vedere 
principiul supremaţiei Constituţiei, parlamentul nu poate institui prin lege 
organică o altă majoritate pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova 
în cazul dizolvării multiple a parlamentului, cauzată de eșuarea alegerii pre-
ședintelui, prin care s-ar aduce atingere prevederilor alineatului (3) al artico-
lului 78 din Constituţie.

Astfel, CC a preferat interpretarea textuală a Constituţiei, evitînd-o pe cea func-
ţională, la care se așteptau două din cele trei constituente ale AIE-2 – PDM și PL. 
Hotărîrea CC din 20 septembrie 2011 este remarcabilă prin unele formulări foarte 
tranșante: 

•  În cazul eșuării alegerii Președintelui Republicii Moldova, dizolvarea Parla-
mentului este iminentă, întrucît dispoziţiile alin.(5) al art.78 comportă carac-
ter imperativ.

•  Curtea Constituţională a reţinut că din dispoziţiile art.78 alin.(5) din Con-
stituţie, coroborate cu norma constituţională a art.85 alin.(3) și cu prevede-
rea art.10 alin.(3) din Legea cu privire la procedura de alegere a Președintelui 
Republicii Moldova, rezultă cu certitudine că după expirarea unui an de la 
data ultimei dizolvări a parlamentului, dar nu mai devreme, președintele 
în exerciţiu, în baza avizului Curţii Constituţionale privind constatarea cir-
cumstanţelor care justifică dizolvarea parlamentului, adoptat, la sesizare, în 
conformitate cu art.135 alin.(1) lit.f) din Constituţie, are obligaţia de a emite 
decretul privind dizolvarea parlamentului și stabilirea datei alegerilor antici-
pate în termenele prevăzute de art.76 alin.(3) din Codul electoral. 

•  Ținînd cont de conţinutul sesizării referitor la exercitarea nelimitată a in-
terimatului funcţiei de președinte, Curtea relevă că Legea Supremă regle-
mentează expres termenul în care parlamentul are obligaţia de a organiza 
alegerea șefului statului în caz de vacanţă a funcţiei. Astfel, art.90 alin.(4) din 
Constituţie statuează că în termen de două luni de la data la care a intervenit 
vacanţa funcţiei de Președinte al Republicii Moldova se vor organiza, în con-
formitate cu legea, alegeri pentru un nou președinte.

•  Termenul privind desfășurarea alegerilor prezidenţiale în cadrul perioadei de 
exercitare a interimatului funcţiei de președinte ţine de procedura cu privire 
la alegerea președintelui, parlamentul, în conformitate cu alin.(6) art.78 din 
Constituţie, avînd deplină putere de a reglementa această problemă prin lege, 
respectînd principiile constituţionale.

•  În ceea ce privește argumentul invocat în sesizare privind imposibilitatea for-
mării majorităţii parlamentare necesare pentru alegerea Președintelui Republi-
cii Moldova, care a și determinat nedesfășurarea procedurii de alegere a șefului 
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statului, deputaţii fiind conștienţi că alegerile vor eșua, Curtea Constituțională 
readuce în atenţia parlamentului Avizul nr. 4 din 26.12.2000, în care a consta-
tat că neparticiparea deputaţilor la alegerea șefului statului constituie nu 
numai o încălcare a art.84 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului, dar și 
o încălcare a art.68 alin.(1) din Constituţie, care stipulează expres că în exer-
citarea mandatului deputaţii în Parlament trebuie să acţioneze numai în 
serviciul poporului. Curtea a subliniat că dreptul constituţional al Președin-
telui de a dizolva Parlamentul în asemenea circumstanţe reprezintă o mo-
dalitate de a reacţiona la obstrucţionarea alegerilor prezidenţiale repetate. 
În acest caz, șeful statului nu numai că este în drept să dizolve Parlamentul, 
dar, potrivit legii supreme, are obligaţia de a proceda astfel. 

Formulările tranșante din Hotărîrea nr.17 a CC au generat interpretări foarte 
subtile. Pe de o parte, acestea s-au referit la opinia separată a judecătorului CC, 
Victor Pușcaș, care nu a fost de acord cu interpretarea textuală a articolului 78 în 
detrimentul interpretării funcţionale. Pe de altă parte, imediat după ședinţa CC, 
Președintele CC, Dumitru Pulbere, a făcut declaraţii publice potrivit cărora se pu-
tea deduce că interpretarea textului Hotărîrii CC, semnate de el însuși, trebuie să 
conducă la concluzia că după data de 28 septembrie 2011, cînd se împlinește un an 
de la dizolvarea precedentă a parlamentului, urmează să aibă loc dizolvarea de drept 
a actualei legislaturi a parlamentului, întrucît acesta nu a întreprins absolut nimic 
în vederea alegerii șefului statului, în pofida Adresei CC din 8 februarie 2011. Acest 
punct de vedere, exprimat public de Dumitru Pulbere, l-a costat funcţia de Preșe-
dinte al CC. La 28 septembrie 2011, CC a adoptat Hotărîrea nr. Ag-5 cu privire la 
destituirea lui Dumitru Pulbere din funcţia de Președinte al Curţii Constituţionale, 
„ca urmare a exprimării votului de neîncredere“. Textul Hotărîrii CC nr. Ag-5 conţi-
ne următoarea explicaţie: „În ședinţa plenară judecătorul dl Victor Pușcaș a propus 
de a exprima dlui Dumitru Pulbere vot de neîncredere și de a-l destitui din funcţia 
de Președinte al Curţii Constituţionale pentru următoarele declaraţii publice incom-
patibile cu prevederile constituţionale: 

•  că parlamentul încalcă de doi ani Constituţia prin nealegerea șefului statului 
și dacă șeful statului nu va fi ales pînă la 28 septembrie, parlamentul urmează 
a fi dizolvat; 

•  orice decizie a parlamentului după această dată nu va fi legală; 
•  susţinerea, în cadrul unei emisiunii televizate, a afirmaţiei interlocutorului că 

se va crea situaţia de uzurpare de către parlament a puterii de stat; 
•  în calitate de Președinte al Curţii Constituţionale, a comis încălcări ale prin-

cipiului colegialităţii, iar în cadrul unei emisiuni televizate difuzate la postul 
„Prime“ pe data de 13.02.2011, a divulgat secretul deliberărilor.

Prin aceste declaraţii, dl Dumitru Pulbere și-a depășit atribuţiile de Președinte 
al Curţii Constituţionale, aducînd atingere imaginii Curţii Constituţionale în faţa 
autorităţilor publice“. 
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Această hotărîre a CC de desolidarizare de opinia Președintelui CC a avut con-
secinţe politice importante, lăsînd AIE-2 spaţiu de manevră și timp suplimentar pen-
tru găsirea unei ultime soluţii în vederea alegerii șefului statului. 

6. Numirea datei alegerilor prezidențiale. Din zeitnot1 în deadlock2

De-a lungul anului 2011, conflictele din cadrul AIE-2 au determinat amînarea soluţi-
onării problemei legate de alegerea președintelui în conformitate cu Acordul de con-
stituire a alianţei. Punctul culminant al conflictului din cadrul AIE-2 a fost atins la 13 
octombrie 2011, cînd premierul Vlad Filat a prezentat, în ședinţa plenară a Parlamen-
tului, un raport privind „atacurile raider“ din iulie 2011 asupra sistemului bancar. Ra-
portul premierului urma să contribuie la înlăturarea cauzelor „mafiotizării“ ţării. La 
această iniţiativă a subscris și fracţiunea PCRM, votînd, deopotrivă cu cea a PLDM, 
Hotărîrea nr. 197 cu privire la activitatea unor autorităţi ale statului, potrivit căreia: 

•  a fost considerată drept nesatisfăcătoare activitatea Serviciului de Informaţii și 
Securitate (SIS), a Procuraturii Generale, a Comisiei Naţionale a Pieţei Finan-
ciare (CNPF) în exercitarea atribuţiilor lor legale; 

•  a fost înaintată propunerea ca Președintele Parlamentului să iniţieze, în cel 
mult șapte zile calendaristice, procedura de demitere a Procurorului General 
și a președintelui CNPF; 

•  a fost eliberat din funcţia de director al SIS domnul Gheorghe Mihai; 
•  s-a solicitat ca prim-ministrul să informeze parlamentul, în termen de pai-

sprezece zile calendaristice, despre acţiunile întreprinse privind remanierile 
de cadre din Guvernul Republicii Moldova. 

Votarea Hotărîrii nr. 197 de către fracţiunile PLDM și PCRM a fost percepută de 
către fracţiunile PDM și PL drept dovadă a „coacerii harbuzului“, adică a pregătirii 
unei eventuale coaliţii dintre PLDM și PCRM. Pentru a zădărnici realizarea preve-
derilor Hotărîrii nr. 197 a Parlamentului, PDM a decis să susţină demersul constant 
al PCRM de numire a datei alegerilor prezidenţiale. Astfel, la 20 octombrie 2011, la 
începutul ședinţei parlamentului, liderul PDM, Marian Lupu, a declarat că în cadrul 
ședinţei va fi examinată iniţiativa reiterată a PCRM privind numirea datei alegeri-
lor prezidenţiale. După o intervenţie șovăielnică a liderului fracţiunii PLDM, Valeriu 
Streleţ, fracţiunile PCRM, PDM și PLDM au votat două hotărîri: Hotărîrea nr. 199 
privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova la 18 noiembrie 2011 
și Hotărîrea nr. 200 privind Comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru func-
ţia de Președinte al Republicii Moldova. 

Hotărîrea Parlamentului nr. 199 privind numirea datei alegerilor prezidenţiale a 
fost o simplă manevră politică și nu o acţiune responsabilă, menită să aibă o finalitate 

1 zeitnot – „criză de timp“, din limba germană.
2 deadlock – „impas, blocaj“, din limba engleză.
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– depășirea crizei politice ce durează mai mult de doi ani și jumătate. De fapt, pentru 
a suspenda aplicarea prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr. 197, a fost adoptată 
Hotărîrea nr. 199 privind numirea datei alegerilor prezidenţiale, al cărei scop a fost 
de a scoate în prim-plan un obiectiv strategic – alegerea șefului statului – și astfel de 
a „neutraliza“ obiectivele tactice ale premierului Filat – depolitizarea organelor de 
ocrotire a normelor de drept și a celor de forţă. Acest lucru a ieșit imediat în evidenţă, 
atunci cînd Vlad Filat s-a văzut nevoit să recunoască că remanierile guvernamentale 
și demisia Procurorului General nu mai pot fi o prioritare în condiţiile demarării 
procedurii de alegere a șefului statului, care necesită un grad minim de consens între 
componentele AIE. De fapt, consensul, odată ce n-a existat, nici n-a putut fi atins. 
Pur și simplu, nici una din componentele AIE nu dorea, în eventualitatea provocării 
alegerilor parlamentare anticipate, să poarte responsabilitatea pentru eșuarea proce-
durii de alegere a șefului statului sau pentru subminarea „unităţii“ AIE. Anume din 
aceste considerente PLDM s-a grăbit să declare că, potrivit Acordului de constituire 
a AIE, Marian Lupu rămîne candidatul alianţei pentru funcţia de șef al statului, deși 
anterior, liderul PLDM, Vlad Filat, afirma că Marian Lupu ar fi o figură aflată la 
îndemîna „păpușarului“. 

După două săptămîni de la fixarea datei alegerilor prezidenţiale, s-a constatat 
că nicio fracţiune parlamentară nu intenționează să înregistreze vreo candidatură la 
funcţia de șef al statului. Așa cum startul procedurii de alegere a șefului statului este 
un fel de „cursă contra cronometru“, la expirarea timpului stabilit urmînd să fie ales 
președintele sau să fie anunţate alegeri repetate, dar în cazul eșuării acestora devine 
inevitabilă dizolvarea parlamentului și anunţarea alegerilor parlamentare anticipate, 
de unde rezultă clar că AIE a intrat în zeitnot. Aceasta fiindcă candidatul la funcţia 
de președinte, Marian Lupu, nu reușise să convingă sau să convertească cel puţin doi 
deputaţi din PCRM să-i susţină candidatura. În aceste circumstanţe, Marian Lupu 
a declarat că nu-și poate înainta candidatura atîta timp cît nu există cel puţin 61 de 
semnături ale deputaţilor, numărul echivalent cu numărul minim de voturi pentru 
alegerea șefului statului, pentru înregistrarea sa în calitate de candidat la președinție. 
Pe de altă parte, PCRM a hotărît să renunţe la înregistrarea propriei candidaturi, deși 
anterior, începînd cu luna august și pînă la 20 octombrie, cînd a fost numită data ale-
gerilor, fracțiunea comuniștilor afirma că are o candidatură – Zinaida Greceanîi, ex-
prim-ministru și candidat al PCRM pentru funcţia de șef al statului în mai și iunie 
2009. Jocul comuniștilor nu a fost dificil de descifrat. Sub camuflajul vorbelor despre 
necesitatea evitării alegerilor parlamentare anticipate, PCRM căuta modalităţi pen-
tru a le face reale. Acest lucru a fost confirmat chiar de liderul comunist, Vladimir 
Voronin, în cadrul unei emisiuni televizate. 

Întrucît candidatul AIE nu a putut găsi în rîndurile opoziţiei parlamentare cele 
două voturi în susţinerea sa, PCRM refuzînd totodată să-și înainteze propria can-
didatură pentru șefia statului, la starea de zeitnot s-a adăugat cea de deadlock. În 
această situaţie, soluţia a venit din partea deputaţilor PCRM – Igor Dodon, Zinaida 
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Greceanîi și Veronica Abramciuc, care au organizat o conferinţă de presă pe data 
de 4 noiembrie, cu zece zile înainte de expirarea termenului pentru înregistrarea 
candidaturilor la funcţia de șef al statului, în cadrul căreia au anunţat opinia publică 
că părăsesc fracţiunea PCRM și sînt disponibili pentru deblocarea situaţiei privind 
alegerea șefului stalului. În vederea detensionării situației politice, liderul grupului 
celor trei, Igor Dodon, a condiţionat participarea la procedura de vot prin: 

•  identificarea unei candidaturi pentru funcţia de șef al statului, care nu face par-
te din nicio alianţă sau structură politică, are competenţele necesare și se bucu-
ră de respect atît în societate, cît și în afara graniţelor Republicii Moldova;

•  reformatarea guvernării în scopul asigurării stabilităţii politice. 
 În cadrul unor schimburi de opinii dintre liderii AIE și Igor Dodon, au fost puse 

în discuție mai multe posibilităţi de identificare a unei candidaturi de compromis. 
Finalmente, AIE a insistat asupra candidaturii lui Marian Lupu, iar Igor Dodon s-a 
pronunţat în favoarea candidaturii Zinaidei Greceanîi sau a altei candidaturi, care 
nu ar avea afiliere politică. La expirarea termenului pentru înregistrarea candida-
ţilor, Comisia specială a constatat că pentru cea mai importantă funcţie în stat nu 
s-a înregistrat niciun candidat. În astfel de circumstanţe, Comisia specială a decis 
că alegerile fixate pentru data de 18 noiembrie nu pot avea loc, întrucît legea pri-
vind alegerea șefului statului nu reglementează situaţia pentru cazul în care nu se 
înregistrează niciun candidat. În acest sens, la 18 noiembrie, Parlamentul a adoptat 
Hotărîrea nr.216 cu privire la desfășurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova, 
prin care: 

•  a luat act de informaţia prezentată de Comisia specială privitor la desfășurarea 
alegerilor pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova, instituită prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 200 din 20 octombrie 2011;

•  a constatat că ședinţa specială de alegere a Președintelui Republicii Moldova, 
stabilită pentru data de 18 noiembrie 2011, nu poate avea loc, dat fiind faptul 
că nu a fost înregistrat niciun candidat;

•  a abrogat Hotărîrea Parlamentului nr. 199 din 20 octombrie 2011 privind sta-
bilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova.

7. Modificarea legislaţiei în timpul procesului reglementat de aceasta

Pentru ieșirea din impas, majoritatea parlamentară a AIE a decis să recurgă la mo-
dificarea Legii nr. 1234-XIV cu privire la procedura de alegere a Președintelui Re-
publicii Moldova. Potrivit autorilor modificărilor, acestea au fost necesare pentru 
depășirea unor situaţii anterior neprevăzute și nereglementate. Astfel, Legea nr. 232 
din 01.12.11 prevede următoarele: 

•  în cazul în care Comisia specială nu a înregistrat în termenele stabilite niciun 
candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, se consideră că ale-
gerile nu pot avea loc, iar hotărîrea Parlamentului cu privire la data alegerilor 
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respective se abrogă. La propunerea fracţiunilor parlamentare, Parlamentul va 
stabili, în cel mult treizeci de zile, o nouă dată a alegerilor ordinare a Președin-
telui Republicii Moldova; 

•  ședinţa publică specială a Parlamentului pentru alegerea Președintelui Repu-
blicii Moldova, precum și alegerile prezidenţiale propriu-zise se consideră vali-
de dacă la ele au participat cel puţin trei cincimi din numărul deputaţilor aleși 
(61 de deputaţi); 

•  prin alegeri prezidenţiale propriu-zise se înţelege înregistrarea prezenţei de-
putaţilor la ședinţa publică specială, primirea buletinului de vot, votarea în 
modul stabilit de Comisia specială; 

•  dacă la alegerea Președintelui Republicii Moldova au participat mai puţin de trei 
cincimi din numărul deputaţilor aleși, se consideră că alegerile nu au avut loc, 
iar Parlamentul va stabili, în cel mult treizeci de zile, o nouă dată a alegerilor.

Aceste modificări, potrivit unora dintre liderii AIE, au menirea să permită per-
petuarea stării de incertitudine atîta timp cît îi va fi convenabil alianţei de guvernare. 
După părerea lor, dacă, de exemplu, nu va exista certitudinea că Marian Lupu va fi 
ales, candidatura sa nu va fi înregistrată sau, dacă va fi deja înregistrată, susţinătorii 
acestuia din Parlament, toţi sau doar cîţiva, nu vor participa la procedura de alegere, 
din motive obiective și întemeiate. Astfel, alegerile ar putea avea loc cam pe la sfîrși-
tul mandatului parlamentului. 

 Opoziţia, reprezentată de PCRM, a protestat împotriva încălcării de către AIE a 
practicilor general acceptate, prescrise în cele mai recente recomandări și documente 
ale Comisiei de la Veneţia, precum Raportul privind termenele și criteriile politice 
pentru evaluarea alegerilor, adoptat la cea de a 84-a Sesiune Plenară din 15-16 octom-
brie 2010. În special, s-a făcut referinţă la Codul bunelor practici în materie electora-
lă, în mod particular cele referitoare la:

•  stabilitatea legislaţiei electorale și a normelor procedurale;
•  abţinerea de la modificarea legislaţiei electorale în preajma alegerilor, cu excep-

ţia cazurilor cînd este necesară înlăturarea unor obstacole neprevăzute, adică 
neadmiterea schimbării regulilor după demararea procesului reglementat prin 
acestea;

•  legitimarea rezultatului alegerilor prin onestitatea și corectitudinea procesului 
de alegere. 

Ca de obicei, protestele opoziţiei și nedumeririle exprimate de comunităţile de 
experţi vizavi de abordările AIE au fost ignorate. La 2 decembrie 2011, Parlamentul 
a adoptat Hotărîrea nr. 239 privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii 
Moldova. Potrivit hotărîrii respective:

•  se stabilește data de 16 decembrie 2011 pentru alegerea Președintelui Republi-
cii Moldova;

•  Comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcţia de Președinte al 
Republicii Moldova, constituită prin Hotărîrea Parlamentului nr. 200 din 
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20 octombrie 2011, își reia activitatea privind organizarea și desfășurarea ale-
gerilor pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova.

Astfel, hotărîrile Parlamentului nr .216 și nr. 239 sugerează că procesul alegerii 
șefului statului, după ce a demarat la 20 octombrie, a fost întrerupt la 18 noiembrie, 
iar apoi reluat la 2 decembrie. Mai mult, modificarea, la 1 decembrie, a Legii cu privi-
re la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova a deschis posibilitatea 
întreruperii și reluării procedurii de alegere a președintelui ori de cîte ori ar avea ne-
voie AIE, pînă cînd alianța ar reuși să aleagă o persoană agreată, inclusiv cu voturile 
deputaţilor din „grupul Dodon“, sau ale cîtorva deputaţi din fracţiunea PCRM. 

8. Tentativa de alegere a șefului statului din 16 decembrie 2011

Tentativa de alegere a șefului statului la 16 decembrie a marcat o nouă abordare a 
AIE. De data aceasta, procedura constituţională de alegere a șefului statului a fost 
transformată într-un test de loialitate. Pe de o parte, liderul PLDM, Vlad Filat, a in-
sistat ca Acordul de constituire a AIE să fie suplimentat cu o anexă, care ar garanta 
un minim grad de stabilitate guvernamentală după eventuala alegere a șefului sta-
tului, în sensul că PDM nu va renunţa la prevederile Acordului AIE și nu va forma o 
nouă majoritate parlamentară cu PCRM. Anexa a fost semnată la 16 decembrie, cu 
doar cîteva ore înainte de începerea procedurii de alegere a șefului statului, conţi-
nînd șase clauze, după cum urmează:

•  părţile semnatare ale Acordului își asumă angajamentul de a nu admite, pentru 
perioada deplină a mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a, partici-
parea partidelor pe care le reprezintă la o altă alianţă de guvernare decît Alian-
ţa pentru Integrare Europeană, excluzînd: negocieri separate; votări separate; 
vot comun cu PCRM care ar urmări drept scop reconfigurarea guvernării și 
constituirea unei alte majorităţi parlamentare; 

•  părţile componente ale AIE își reconfirmă angajamentele asumate prin Acor-
dul privind votul consolidat pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova 
și a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova;

•  părţile semnatare ale Acordului își asumă angajamentul de a asigura suportul 
politic deplin guvernului AIE, parlamentului și președinţiei pe întreaga durată 
a mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a și al Președintelui Republi-
cii Moldova ales de Parlamentul de legislatura a XIX-a; 

•  Alianţa pentru Integrare Europeană va implementa, în baza consultărilor 
din cadrul Consiliului AIE, depolitizarea instituţiilor pentru ocrotirea nor-
melor de drept;

•  durata mandatului Președintelui Republicii Moldova ales de Parlamentul de 
legislatura a XIX-a nu va depăși durata mandatului Parlamentului de legisla-
tura a XIX-a. Șeful statului își va prezenta benevol demisia în momentul expi-
rării mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a;
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•  prezentul Supliment reprezintă partea integrantă a Acordului privind consti-
tuirea alianţei de guvernare – Alianţa pentru Integrare Europeană, semnat la 
Chișinău pe data de 30 decembrie 2010, intră în vigoare din momentul semnă-
rii și este valabil pe durata valabilităţii Acordului.

Fracţiunile parlamentare, componente ale AIE, au decis să susţină candidatura 
lui Marian Lupu. Acesta a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că „va ruga 
respectuos“ deputaţii AIE să-și demonstreze loialitatea faţă de candidatura sa, ară-
tînd colegilor și ziariștilor buletinul completat în cabina de vot secret, înainte de a fi 
introdus în urnă. În acest sens, deputaţii AIE și juriștii afiliaţi acestora au dezvoltat 
o întreagă teorie referitoare la sintagma din articolul 78(1) din Constituţie: „Preșe-
dintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret“. Potrivit lor, votul 
secret este un drept și nu o obligaţiune, așa că „rugămintea respectuoasă“, de a-și 
dezvălui poziția exprimată în cadrul votului secret, nu ar contraveni normei consti-
tuţionale. 

La exerciţiul de vot din 16 decembrie 2011 au participat 62 de deputaţi din 101. 
De această dată, fracţiunea PCRM a decis să nu se prezinte nici măcar la ședinţa 
festivă a Parlamentului dedicată alegerii președintelui. La ieșirea din cabina de vot 
secret, majoritatea deputaţilor, cu excepţia deputatului neafiliat, Mihai Godea, pre-
cum și a deputaţilor din „grupul Dodon“, au demonstrat cu ostentaţie cum au votat. 
Rezultatele votării au fost după cum urmează:

•  pentru candidatura lui Marian Lupu au votat 58 de deputaţi;
•  împotrivă au votat trei deputaţi („grupul Dodon“);
•  un buletin a fost declarat nevalabil, întrucît nu a fost completat potrivit ce rin-

țelor. 
Imediat după totalizarea rezultatelor votării, liderul PDM, Marian Lupu, singu-

rul candidat pentru funcţia de șef al statului, a declarat că își va înainta candidatura 
și pentru alegerile repetate, ce urmează să se desfășoare în cel mult treizeci de zile 
după prima tentativă eșuată. Declaraţia lui Marian Lupu l-a luat prin surprindere pe 
premierul și liderul PLDM, Vlad Filat, care a ripostat imediat: „Am auzit că Marian 
Lupu spune că va candida la alegerile repetate. Acea anexă a fost semnată pentru ziua 
de astăzi, dar pentru data viitoare urmează să vedem... Poziţia principială a AIE este 
ca la alegerile repetate să vină cu voturile asigurate“. Declaraţiile premierului Filat 
au provocat replica liderului PL, Mihai Ghimpu, care a ţinut să sublinieze că Marian 
Lupu va fi candidatul AIE și la alegerile repetate. 

La 23 decembrie, Parlamentul a adoptat Hotărîrea nr. 266 cu privire la rezultate-
le alegerilor ordinare pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova, prin care:

•  s-a luat act de informaţia privind totalizarea rezultatelor votării, prezentată de 
Comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcţia de Președinte al 
Republicii Moldova; 

•  s-a constatat că, în urma alegerilor ordinare din 16 decembrie 2011, Președin-
tele Republicii Moldova nu a fost ales.
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La 28 decembrie, Parlamentul a adoptat Hotărîrea nr. 287 privind stabilirea da-
tei alegerilor repetate a Președintelui Republicii Moldova, prin care:

•  s-a fixat data de 15 ianuarie 2012 pentru alegerea repetată a Președintelui Re-
publicii Moldova;

•  s-a stabilit că hotărîrea intră în vigoare la data adoptării. 
În aceeași zi, la 28 decembrie 2011, Marian Lupu a declarat că renunţă să mai 

candideze pentru funcția de șef al statului la alegerile repetate. Partenerii de coali-
ţie și-au exprimat nedumerirea vizavi de această decizie, iar opoziţia parlamentară, 
reprezentată de PCRM, s-a arătat nemulţumită, invocînd punerea la cale a unui nou 
tertip în vederea tergiversării intenţionate a alegerii șefului statului. În replică, Mari-
an Lupu a declarat: „Mă gîndeam că dacă-mi retrag candidatura, de fapt, efectul va fi 
invers, fracţiunea de opoziţie se va bucura, fiind gata să participe la identificarea unui 
candidat de compromis. Păi, iată, dragii mei, la dialog, la muncă, la coordonare!“

9. Sesizarea Curţii Constituţionale 

La 26 decembrie 2011, deputatul neafiliat Mihai Godea, singurul care a respectat 
prevederile constituţionale cu privire la votarea secretă în cadrul procedurii de ale-
gere a șefului statului, a depus o sesizare la Curtea Constituţională, cerînd ca înalta 
instanţă:

•  să efectueze controlul constituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului nr. 266 din 
23.12.2011 cu privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcţia de Preșe-
dinte al Republicii Moldova;

•  să constate neconstituţionalitatea ei, pe motivul confirmării unor proceduri 
desfășurate cu încălcarea gravă a Constituţiei; 

•  să constate că alegerile ordinare pentru funcţia de Președinte al Republicii 
Moldova, desfășurate la 16 decembrie 2011 sînt nule (nu au avut loc), pe motiv 
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de încălcare gravă a procedurii votării secrete și a încălcării libertăţii de expri-
mare a votului și opiniilor de către deputaţii în parlament“. 

Curtea Constituţională a acceptat spre examinare sesizarea deputatului Mihai 
Godea, anunţînd că deliberarea publică va avea loc pe 12 ianuarie 2012. De reţinut 
că ziua de 12 ianuarie era și ultima în care mai puteau fi înregistraţi candidaţii pen-
tru alegerea repetată a șefului statului. Contextul politic și juridic de examinare a 
sesizării a fost unul foarte complex. Anterior, începînd cu anul 2000, procedura de 
alegere a șefului statului, cu o singură excepţie, a fost boicotată de reprezentanții 
anumitor fracțiuni parlamentare:

•  La 21 decembrie 2000, alegerile prezidenţiale au fost boicotate de deputaţii 
fracţiunilor Convenţia Democrată din Moldova (CDM) și Partidul Forţelor 
Democratice (PFD). Șeful statului nu a fost ales, fiind provocate alegeri parla-
mentare anticipate. 

•  La 4 aprilie 2001, alegerile președintelui au fost boicotate de Partidul Popular 
Creștin Democrat (PPCD). Șeful statului a fost ales cu voturile PCRM și Ali-
anţei Braghiș;

•  La 4 aprilie 2005, Alianţa Moldova Noastră (AMN) a boicotat alegerile. Șeful 
statului a fost ales cu voturile PCRM, PPCD, PDM și ale grupului Partidului 
Social-Liberal (PSL);

•  La 20 mai și 3 iunie 2009, alegerile au fost boicotate de PL, PLDM, AMN. Șeful 
statului nu a fost ales, fiind provocate alegeri parlamentare anticipate;

•  La 10 noiembrie și 7 decembrie 2009, alegerile au fost boicotate de PCRM. Șe-
ful statului nu a fost ales, fiind provocate alegeri parlamentare anticipate. 

Unicul caz în care alegerile nu au fost boicotate se poate considera chiar prima 
încercare din 1 decembrie 2000 de a alege șeful statului. Însă atunci șefii de partide 
au mizat pe o altă variantă de menţinere a controlului asupra procesului de vot – în-
călcarea prevederii exprese din Constituţie potrivit căreia șeful statului se alege de 
parlament prin vot secret. În consecinţă, treisprezece deputaţi au depus o sesizare 
la Curtea Constituţională, solicitînd „interpretarea prevederilor art.78 alin.(1) din 
Constituţie sub următoarele aspecte:

•  „Sintagma «vot secret» din art.78 alin.(1) din Constituţie impune, în mod obli-
gatoriu, completarea buletinului de vot în mod secret în cabina (camera) pentru 
vot secret, astfel încît exprimarea voinţei persoanei să nu fie cunoscută public?

•  Încălcarea procedurii de votare secretă prin completarea în public a buleti-
nului de vot constituie o încălcare a normelor art.78 alin.(1) din Constituţie și 
care sînt consecinţele juridice în acest caz?

•  Neadoptarea (neaprobarea) de către parlament a rezultatelor votării constatate 
de către Comisia specială, rezultată din încălcarea procedurii de votare secre-
tă, atrage anularea rezultatelor votării în general, ceea ce înseamnă că primul 
tur de alegeri nu a avut loc și procedura de votare necesită de a fi reluată de la 
început?“
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La 4 decembrie 2000, Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr. 39 din 4 decem-
brie 2000, a decis că la interpretarea sintagmei „vot secret“ trebuie să se ţină cont și 
de clauzele prevăzute în:

•  articolul 38 din Constituţie; 
•  articolul 52 alin.(1), articolul 54 alin.(1) din Codul electoral; 
•  articolul 8 alin.(1) din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la 

procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova; 
•  articolul 21 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 
•  articolul 25 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile și politice, la 

care Republica Moldova este parte.
În hotărîrea sa, Curtea Constituţională a remarcat că potrivit art.38 alin.(1) din 

Constituţie, voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se ex-
primă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret și liber exprimat. Principiile constituţionale enumerate sînt în deplină 
concordanţă cu art.21 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului și art.25 din 
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile și politice, conform cărora alege-
rile puterii de stat trebuie să fie oneste, să aibă loc periodic, prin sufragiu universal, 
egal și prin vor secret, sau după o procedură echivalentă, care ar asigura exprima-
rea liberă a voinţei alegătorilor.

Argumentîndu-și decizia, Curtea Constituţională a subliniat, în 2000, că:
•  alegerea șefului statului de către parlament printr-o altă modalitate decît prin 

vot secret este interzisă; 
•  clauzele stabilite în art.78 alin.(1) din Constituţie și art.8 alin.(1) din Legea 

nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 au un caracter imperativ și trebuie 
să fie respectate întocmai de către deputaţii în parlament care participă la 
alegerea Președintelui Republicii Moldova;

•  aceasta înseamnă că deputaţii în parlament trebuie să voteze pentru candi-
daţii la funcţia de Președinte al Republicii Moldova în așa condiţii, încît 
voinţa lor să nu poată fi cunoscută și influenţată de nimeni;

•  interpretarea logico-gramaticală și sistematică a sintagmei „vot secret“ din 
art.78 alin.(1) din Constituţie permite Curţii Constituţionale să tragă conclu-
zia că această sintagmă este un caracter al dreptului de vot și exprimă posibi-
litatea oferită deputaţilor în parlament de a-și manifesta liber voinţa cu privire 
la candidaţii propuși la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, fără ca 
această manifestare să poată fi cunoscută de alţii.

În același timp, Curtea Constituţională a refuzat să răspundă la celelalte două 
întrebări ale deputaţilor, referitoare la consecinţele juridice ale nerespectării „secre-
tului votului“ și anularea rezultatelor votării în general, în sensul că procedura de 
votare necesită de a fi reluată de la început. Potrivit CC:

•  articolul 12 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la pro-
cedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova stipulează că numai 
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Curtea Constituţională examinează constituţionalitatea alegerii șefului 
statului și validează rezultatele alegerilor. 

•  articolul 17 lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituţională interzice cate-
goric judecătorilor CC să ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme 
ce țin de competenţa Curţii; 

•  în cazul în care Curtea Constituţională și-ar exprima opinia în prezenta ho-
tărîre asupra întrebărilor referitoare la consecinţele juridice ale nerespectării 
„secretului votului“, anulării rezultatelor votării în general, în sensul reluării 
procedurii de votare de la început. Aceasta ar însemna că Curtea Constituţio-
nală ar lua poziţie publică într-o problemă, care în viitor ar putea face obiectul 
examinării de către CC, ceea ce ar constitui o încălcare a prevederilor art.17 
lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituţională; 

•  soluţionarea acestor probleme ţine în exclusivitate de competenţa parlamen-
tului.

10. Decizia Curţii Constituţionale din 12.01.2012

În ședinţa plenară publică a Curţii Constituţionale din 12 ianuarie 2012, autorul 
sesizării, deputatul Mihai Godea, a extins obiectul sesizării, solicitînd verificarea 
constituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului nr. 287 din 28 decembrie 2011 privind 
stabilirea datei alegerilor repetate a Președintelui Republicii Moldova.

Ascultînd părţile, Curtea Constituţională a conchis că: 
•  a fost îndreptăţită să accepte spre examinare sesizarea deputatului Mihai Go-

dea, precum și solicitarea guvernului de a dezvolta concluziile statuate în Ho-
tărîrea nr. 39 din 4 decembrie 2000; 

•  din textul Constituţiei nu rezultă posibilitatea derogării, în cazul alegerii pre-
ședintelui, de la caracterul secret al votării;

•  redacţia articolului 78 indică clar voinţa legiuitorului constituant de a aplica 
această garanţie constituţională în toate alegerile pentru funcţia de Președinte 
al Republicii Moldova. Această protecţie se extinde de la primirea buletinului 
de vot pînă la plasarea buletinului de vot în urna de vot sigilată, astfel încît 
opţiunea exprimată să nu poată fi identificată;

•  organismele și instrumentele internaţionale nu diferenţiază garanţiile secretu-
lui votului în funcţie de exprimarea acestuia în cadrul alegerilor prin sufragiu 
universal direct sau indirect și în cadrul ședinţelor parlamentului pentru a 
face numiri individuale. Aceste garanţii urmează a fi asigurate în cadrul tutu-
ror exerciţiilor electorale prin vot secret, indiferent de tipul scrutinului;

•  secretul votului nu este numai un drept fundamental, dar, de asemenea, o obli-
gaţie. Prin urmare, renunţarea la votul secret nu exonerează deputaţii de obli-
gaţia de a asigura secretul votului, or la ea nu se poate renunţa;
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•  funcţionarii electorali sînt obligaţi să oprească orice manifestare care încalcă 
secretul votului, inclusiv pe alegătorii care arată în mod deliberat buletinele de 
vot marcate de ei;

•  la desfășurarea procedurii de alegere a președintelui din 16 decembrie 2011, 
au fost încălcate în mod flagrant normele articolului 78 și, implicit, ale arti-
colelor 1 și 2 din Constituţia Republicii Moldova;

•  prin amploarea lor, încălcările au fost de natură să influenţeze decisiv rezul-
tatele finale ale alegerilor ordinare pentru funcţia de Președinte al Republi-
cii Moldova;

•  în partea ce ţine de solicitarea de verificare a constituţionalităţii Hotărîrii Par-
lamentului nr. 287 din 28 decembrie 2011 privind stabilirea datei alegerilor 
repetate a Președintelui Republicii Moldova, formulată în ședinţa plenară pu-
blică, aceasta este în conexiune directă cu Hotărîrea Parlamentului nr. 266 din 
23 decembrie 2011 cu privire la rezultatele alegerilor „ordinare“ pentru func-
ţia de Președinte al Republicii Moldova, data alegerilor „repetate“ fiind fixată 
drept urmare a adoptării acestei hotărîri.

 În lumina celor expuse, „Curtea a conchis că Hotărîrea Parlamentului nr. 266 
din 23 decembrie 2011 cu privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcţia de 
Președinte al Republicii Moldova și, implicit, Hotărîrea Parlamentului nr. 287 din 
28 decembrie 2011 privind stabilirea datei alegerilor repetate a Președintelui Repu-
blicii Moldova urmează a fi declarate neconstituţionale“.

11. Ieșirea din procesul constituţional de alegere a președintelui 

Hotărîrea Curţii Constituţionale din 12 ianuarie 2012 a fost utilizată în mod impro-
priu de către AIE pentru întreruperea procesului de alegere a șefului statului, fina-
litatea acestuia fiind orientată într-o altă direcţie. În acest sens, se poate afirma că 
hotărîrea Curţii Constituţionale a fost în favoarea celor care au încălcat Constituţia, 
întrucît anume componentele AIE se dovedesc a fi principalii beneficiari ai acestei 
situații (întreruperea procesului de alegere a șefului statului). Drept dovadă serveș-
te convocarea, la 15 ianuarie 2012, a unei ședinţe extraordinare a legislativului, în 
cadrul căreia au fost abrogate cele două hotărîri ale parlamentului, declarate necon-
stituţionale de către Curtea Constituţională, și ieșirea AIE din procedura constituţi-
onală de alegere a șefului statului. În acest sens, în aceeași zi, liderii AIE au adoptat 
Declaraţia cu privire la căile de soluţionare a crizei constituţionale și de asigurare a 
stabilităţii politice. Prin această Declaraţie, AIE și-a asumat „responsabilitatea pen-
tru următoarele obiective majore ale agendei politice pentru perioada următoare:

•  Prioritatea numărul unu a AIE este identificarea unei soluţii durabile pentru 
depășirea crizei constituţionale, de care depinde stabilitatea și dezvoltarea 
în continuare a Republicii Moldova. Toate procesele începute acum doi ani, 
îndreptate spre democratizarea reală a societăţii, spre integrarea Republicii 
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Moldova în Uniunea Europeană, spre reintegrarea ţării, spre asigurarea bunei 
funcţionări a instituţiilor statului și a unui nivel de trai decent al cetăţenilor 
Republicii Moldova vor avea continuitate și finalitate doar dacă va fi depășită 
criza constituţională.

•  Din cauzele expuse mai sus, va fi iniţiat un referendum pentru modificarea 
Constituţiei, în cadrul căruia cetăţenii vor avea posibilitatea să corecteze de-
ficienţele constituţionale care provoacă interminabile crize politice în Repu-
blica Moldova, prin democratizarea și simplificarea mecanismului de alegere 
a președintelui republicii de către parlament și transformarea sistemului de 
guvernare în unul autentic parlamentar. Referendumul urmează să aibă loc nu 
mai tîrziu de luna aprilie.

•  Președintele Republicii Moldova va fi ales în decurs de o lună din momentul 
validării rezultatelor referendumului. Reconfirmăm atașamentul nostru faţă 
de interesul major al Republicii Moldova de a se dezvolta democratic în con-
diţii de stabilitate, subliniind totodată necesitatea consolidării Alianţei pentru 
Integrare Europeană și focalizarea tuturor eforturilor ei asupra realizării Pro-
gramului de Guvernare, în special, a obiectivelor de integrare europeană, de 
creștere a economiei și a bunăstării cetăţenilor“.

Declaraţia a făcut apel „către toate forţele politice să dea dovadă de responsabili-
tate și maturitate politică și să contribuie la crearea condiţiilor pentru depășirea im-
pasului care împiedică dezvoltarea ţării noastre“. În preambulul Declaraţiei se pune 
accentul pe următoarele aspecte:

a. obiectivul strategic al Republicii Moldova de a urma cursul de dezvoltare de-
mocratică și de integrare în Uniunea Europeană, în condiţii de stabilitate po-
litică;

b. angajamentul de a acţiona în strictă conformitate cu interesele cetăţenilor, 
în spiritul respectului faţă de Constituţia Republicii Moldova și de principiile 
democratice;

c. aprofundarea impasului politic, cauzat de blocajul constituţional și de refuzul 
opoziţiei parlamentare de a accepta un compromis rezonabil pentru a alege 
Președintele Republicii Moldova; 

d. recenta decizie a Curţii Constituţionale este irevocabilă și anulează integral 
procedurile, care au fost în derulare, pentru alegerea Președintelui Republicii 
Moldova; 

e. AIE a întreprins toate acţiunile de depășire a blocajului politic și constituţio-
nal; 

f. variantele de depășire a crizei politice care ar asigura stabilitatea în Republica 
Moldova au fost, practic, epuizate, inclusiv din cauza problemelor sistemice pe 
care le ridică unele prevederi constituţionale; 

g. soluţionarea crizei actuale este imposibilă în limitele actualei Constituţii și în 
condiţiile în care opoziţia parlamentară nu dorește să contribuie la depășirea 
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crizei, ci, din contră, lansează apeluri anticonstituţionale, scindînd și isteri-
zînd societatea; 

h. modificările operate anterior în Constituţia Republicii Moldova au rupt ma-
teria constituţională, impunînd un mecanism nefuncţional de alegere a preșe-
dintelui republicii și creînd dezechilibre în funcţionarea instituţiilor statului; 

i. experienţa regimurilor republicilor parlamentare consacrate din Europa, unde 
în situaţii similare celei din Republica Moldova, mecanismul de alegere a pre-
ședintelui nu blochează, ci asigură alegerea acestuia; 

j. gravele deficienţe de sistem sus-menţionate au provocat, în repetate rînduri, 
alegeri parlamentare anticipate (anii 2001, 2009, 2010), conducînd la crize po-
litice, instabilitate în societate și enorme cheltuieli financiare nejustificate;

k. cetăţenii așteaptă de la guvernare alegerea președintelui, și nu alegeri par-
lamentare anticipate, asigurînd stabilitatea și cursul european al Republicii 
Moldova.

De fapt, preambulul Declaraţiei AIE reprezintă o înșiruire de neadevăruri și se-
miadevăruri, o manifestare de cinism, scopul fiind justificarea iniţiativei cu privire 
la desfășurarea unui referendum în vederea depășirii crizei politice. 

O examinare punctuală a neadevărurilor din partea argumentativă a Declaraţiei 
AIE arată în felul următor:

a. obiectivul strategic al Republicii Moldova – integrarea europeană, nu poate fi 
atins prin metodele la care recurge AIE. Dimpotrivă, este contraindicat să se 
utilizeze astfel de metode, întrucît ele compromit noţiunea de stat de drept și 
sînt în contradicţie directă, explicită, cu criteriile de la Copenhaga de adera-
re la UE, în special cu criteriul politic – existenţa unor instituţii stabile, care ar 
fi garante ale democraţiei, supremaţia legii; 

b. decizia AIE de organizare a referendumului nu este nici pe departe în con-
formitate cu interesele cetăţenilor, în spiritul respectului faţă de Constituţia 
Republicii Moldova și de principiile democratice, așa cum afirmă Declaraţia. 
În primul rînd, dacă e vorba despre interesul cetăţenilor, atunci majoritatea 
absolută a acestora își doresc alegerea directă a șefului statului. În al doilea 
rînd, spiritul Constituţiei a fost desconsiderat atunci cînd AIE a decis ieșirea 
din procesul constituţional de alegere a șefului statului, proces care poate 
avea doar două output-uri – alegerea președintelui sau, în caz contrar, di-
zolvarea parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. 
În al treilea rînd, deputaţii AIE au votat numirea datei alegerilor prezidenţiale 
la 20 octombrie 2011, iar pentru procedura de alegeri propriu-zisă, din 18 no-
iembrie, nu au înregistrat niciun candidat, obstrucţionînd procedura, iar în 
cadrul alegerilor din 16 decembrie au încălcat în mod flagrant prevederile 
constituţionale privind votarea secretă, transformînd un proces constituţio-
nal într-o banală verificare a loialităţii faţă de candidatul AIE;
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c. afirmația că impasul politic și blocajul constituţional este cauzat de refuzul 
opoziţiei parlamentare de a accepta un compromis rezonabil reprezintă o exa-
gerare nefondată. Opoziţia parlamentară în persoana PCRM nu a participat 
la procedura din 16 decembrie, motivînd că nu dorește să participe la farsa de 
demonstrare a loialităţii deputaţilor AIE faţă de candidatul acesteia. În al doilea 
rînd, PCRM și-a înaintat propriul candidat pentru tentativa din 15 ianua-
rie, renunţînd la boicot; 

d. concluzia precum că decizia Curţii Constituţionale anulează integral proce-
durile care au fost în derulare, pentru alegerea Președintelui Republicii Mol-
dova este o interpretare unilaterală a AIE. Curtea Constituţională a anunțat 
doar neconstituţionalitatea Hotărîrii Parlamentului nr. 266 din 23 decembrie 
2011 cu privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcţia de Președinte 
al Republicii Moldova. Decizia Curţii nu se contestă, însă ea nu a însemnat în-
treruperea procesului de alegeri. În primul rînd, după decizia Curţii, Comisia 
specială pentru organizarea alegerii Președintelui Republicii Moldova se putea 
întruni pentru a identifica deputaţii care au încălcat procedura de vot pentru a 
anula opţiunile acestora. În consecinţă, Comisia respectivă ar fi putut propune 
Parlamentului adoptarea altei hotărîri, în care să se constate că candidatul AIE 
a acumulat un singur vot – cel al deputatului independent Mihai Godea. Ori-
cum, Curtea Constituţională nu putea demonstra că nerespectarea votului secret 
a împiedicat alegerea șefului statului. Dimpotrivă, divulgarea votului deputaţi-
lor AIE a avut drept scop creșterea probabilităţii alegerii candidatului AIE. Deci 
este logic să se concluzioneze că respectarea secretului votului s-ar fi soldat cu un 
rezultat și mai slab. În al doilea rînd, Curtea Constituţională nu a fost în drept să 
anunţe, la 12 ianuarie 2012, neconstituţionalitatea Hotărîrii Parlamentului nr. 
287 din 28 decembrie 2011 privind stabilirea datei alegerilor repetate a Preșe-
dintelui Republicii Moldova, întrucît aceasta nu fusese publicată în Monitorul 
Oficial, lucru care s-a întîmplat cu o zi mai tîrziu, la 13 ianuarie 2012. Prin 
hotărîrea sa, Curtea Constituţională a împiedicat înregistrarea candidatului 
PCRM pentru alegerile repetate, programate pentru 15 ianuarie 2012;

e. cel mai revoltător neadevăr este afirmaţia din Declaraţie precum că AIE a 
întreprins toate acţiunile de depășire a blocajului politic și constituţional. 
Toate blocajele anterioare, începînd cu anul 2000 și pînă în 2009, au survenit în 
urma lipsei de cvorum. De data aceasta, pentru alegerile fixate pentru 18 no-
iembrie, cît și pentru cele din 16 decembrie 2011 și 15 ianuarie 2012, cvorumul 
era, oarecum, garantat ca urmare a intenţiei declarate a „grupului Dodon“ de 
deblocare a procedurii alegerii șefului statului, lucru confirmat în exerciţiul 
din 16 decembrie. Problema a constat în identificarea unui candidat de com-
promis, altul decît vreun reprezentant al AIE; 

f. un alt neadevăr este că variantele de depășire a crizei politice care ar asigura 
stabilitatea în Republica Moldova au fost, practic, epuizate. Au existat oferte 
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din partea unor cetăţeni de a suplini lipsa de candidaţi neafiliaţi politic, pre-
cum este cazul dlui Oazu Nantoi, care s-a bucurat de o largă susţinere a opiniei 
publice. Constituţia, legile Republicii Moldova nu prevăd că trebuie desemnat 
și ales doar reprezentantul AIE, iar incapacitatea acumulării de către acesta a 
cel puţin 3/5 din voturile deputaţilor în niciun caz nu poate fi calificată drept 
blocaj politic și constituţional;

g. concluzia precum că soluţionarea crizei actuale este imposibilă în limitele 
actualei Constituţii și în condiţiile în care opoziţia parlamentară nu dorește 
să contribuie la depășirea crizei, ci, din contră, lansează apeluri anticonsti-
tuţionale, scindînd și isterizînd societatea are un caracter pur propagandis-
tic. Sistarea procesului constituţional de alegere a șefului statului, recurgerea la 
tertipuri și obstrucţionări, precum și la modificarea legislaţiei de speţă pentru 
a-și crea condiţii favorabile sînt fapte reale, verificabile și comentate într-un șir 
de hotărîri ale Curţii Constituţionale. Chiar recenta hotărîre a Curţii Consti-
tuţionale, comentată mai sus, a confirmat că anume AIE încalcă Constituţia;

h. în cei doisprezece ani de după modificarea Constituţiei în 2000 Curtea Con-
stituţională nu a confirmat niciodată că modificările operate anterior au rupt 
materia constituţională, impunînd un mecanism nefuncţional de alegere a 
președintelui republicii și creînd dezechilibre în funcţionarea instituţiilor 
statului, precum se afirmă în Declaraţia AIE. În prezent, singura problemă 
este convingerea AIE că doar candidatura acesteia trebuie să fie aleasă în func-
ţia de Președinte a Republicii Moldova, lucru ce se poate desprinde ușor din 
declaraţiile liderilor alianței; 

i. referinţa liderilor AIE la experienţa regimurilor republicilor parlamentare 
consacrate din Europa, unde, în situaţii similare celei din Republica Moldo-
va, mecanismul de alegere a președintelui nu blochează, ci asigură alegerea 
acestuia, este deplasată, întrucît în ţările de referinţă, liderii politici chiar în-
cearcă și reușesc să ajungă la compromisuri, evitînd a recurge la modificarea 
Constituţiei pentru a o aduce în conformitate cu prevederile unei alianţe de 
partide care distribuie între ele funcţiile statale, inclusiv pe cea de președinte; 

j. este un adevăr pur afirmaţia din Declaraţia AIE, precum că gravele deficienţe 
de sistem sus-menţionate au provocat, în repetate rînduri, alegeri parlamen-
tare anticipate (anii 2001, 2009, 2010), conducînd la crize politice, instabi-
litate în societate, însă acest adevăr nu are nimic comun cu situaţia actuală. 
Există mărturiile publice ale „grupului Dodon“ și ale unuia dintre liderii AIE, 
care arată că liderii alianței de guvernămînt au recurs la șiretlicuri pentru a 
smulge cei trei deputaţi ai „grupului Dodon“ din componenţa fracțiunii par-
lamentare a PCRM în vederea asigurării cvorumului și deblocarea situaţiei cu 
alegerea șefului statului în schimbul renunţării la candidatura AIE, în favoa-
rea unei candidaturi neafiliate politic. După scindarea fracţiunii PCRM, lide-
rii AIE au ignorat înţelegerile și au revenit la propria candidatură, punînd de-
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putaţii „grupului Dodon“ în situaţia unor renegaţi și păcăliţi, care nu au decît 
să se conformeze adevărurilor crunte. Acţiunea în cauză evidenţiază lipsa de 
onestitate a unor lideri ai AIE, limitînd și mai mult posibilitatea de atingere a 
unor compromisuri;

k. afirmaţia din Declaraţia AIE, precum că cetăţenii așteaptă de la guverna-
re alegerea președintelui, și nu alegeri parlamentare anticipate, asigurînd 
stabilitatea și cursul european al Republicii Moldova este un adevăr pur, 
folosit de AIE pentru o cauză nedreaptă. Nu există nicio dovadă că cetăţenii 
vor ca guvernarea să aleagă președintele în urma referendumului pus la cale 
de AIE. În această situaţie, ar fi corect ca recurgerea la referendum să se facă 
deopotrivă cu alegerile parlamentare anticipate, întrucît oricum, eventualul 
referendum va deveni, în mod automat, un fel de plebiscit privind încrede-
rea în AIE. Sondajele de opinie arată că cetăţenii sînt foarte nemulţumiţi de 
activitatea AIE și se pronunță împotriva alegerii șefului statului de către par-
lamentari. 

12. Reacţia faţă de decizia AIE de organizare a referendumului 
constituţional 

Opinia publică, reprezentînd diverse segmente ale opoziţiei politice parlamentare și 
extraparlamentare, precum și organizaţii ale societăţii civile, a reacţionat negativ la 
Declaraţia AIE. Opoziţia parlamentară reprezentată de PCRM a anunţat desfășu-
rarea unor manifestări de nesupunere civică. La 18 ianuarie 2012, deputatul PCRM 
Sergiu Sîrbu, a anunţat că formaţiunea sa va depune la Procuratura Generală o in-
terpelare împotriva lui Marian Lupu, considerîndu-l instigator al divulgării votului 
deputaţilor și vinovat de falsificarea scrutinului din 16 decembrie. În aceeași zi, frac-
ţiunea parlamentară a PCRM a lansat o declaraţie a în care se afirmă că:

•  PCRM condamnă ultimele hotărîri și acţiuni distructive ale Curţii Constituţi-
onale, demonstrînd, astfel, o lipsă totală de respect faţă de Constituţia Republi-
cii Moldova, discreditînd unica autoritate supremă în stat, transformînd acest 
organ în cea de-a patra componentă a alianţei de guvernare; 

•  Curtea Constituţională și-a depășit flagrant competenţa, anulînd în totalitate, 
la 12 ianuarie 2012, procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldo-
va, fapt absolut inadmisibil. Curtea urma doar să constate încălcările, dacă au 
existat, intervenind doar în procesul validării mandatului de șef al statului și 
nicidecum anterior acestui proces; 

•  Curtea Constituţională a Republicii Moldova și-a pierdut în totalitate dreptul 
de a se numi autoritate de jurisdicţie constituţională, în actuala componenţă, 
discreditîndu-se în faţa întregului popor prin acţiunile și deciziile sale. Judecă-
torii care au sprijinit uzurparea puterii de stat urmează să-și prezinte imediat 
demisia.
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•  Fracţiunea PCRM, exponentul celei mai mari părţi a societăţii moldovenești, 
își retrage încrederea faţă de acest organ rușinos. De acum înainte, unica auto-
ritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova va fi poporul.

În aceeași zi, lideri și reprezentanţi ai cîtorva partide extraparlamentare au anun-
ţat crearea Comitetului pentru Apărarea Constituţiei și Democraţiei (CACD), care 
constată că „în Republica Moldova s-a produs uzurparea puterii de stat, ceea ce con-
stituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. Suveranitatea poporului poate fi 
restabilită doar prin demisia actualei puteri și alegeri libere“. Pentru atingerea acestui 
scop, CACD a revendicat:

•  dizolvarea imediată a parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare, nu 
înainte de modificarea componenţei Comisiei Electorale Centrale (CEC); 

•  demisia președintelui Curţii Constituţionale;
•  încetarea uzurpării puterii în stat.
În scopul „restabilirii ordinii constituţionale“, CACD a declarat că „va organiza 

acţiuni pașnice de protest“. În acest context, Comitetul pentru Apărarea Constituției 
și Democrației a făcut apel către „toţi oamenii de bună credinţă, către organizaţi-
ile civice, către toate partidele politice responsabile, să ne unim eforturile în lupta 
contra dictaturii oligarhilor“. Liderul PCRM a reacţionat imediat la apelul CACD, 
afirmînd că formaţiunea sa va participa la proteste pînă la demisia guvernării AIE. 
PCRM a anunțat că nu va mai purta negocieri cu componentele AIE, iar funcţionarii 
publici au fost chemaţi să nu se supună autorităţilor, întrucît actualii guvernanţi au 
uzurpat puterea de stat. 

Vehemenţa protestelor opoziţiei parlamentare, reprezentată de PCRM, și a celei 
extraparlamentare, reprezentată de Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD) și 
Partidul Social Democrat (PSD), comportă motive serioase de destabilizare a situa-
ţiei politice din Republica Moldova și nicidecum de stabilizare a acesteia, așa cum se 
afirmă în Declaraţia AIE. Protestele anunţate pot avea un impact serios asupra lide-
rilor AIE, determinîndu-i să renunţe la iniţierea și desfășurarea referendumului, fapt 
care, oricum, va trebui să fie încuviinţat de către Curtea Constituţională. La etapa de 
pregătire a proiectului de modificare a Constituţiei și de iniţiere a referendumului, 
principalele obiecţii ale oponenţilor se bazează chiar pe deciziile anterioare ale Curţii 
Constituţionale, în special cea din 20.09.2011. În hotărîrea respectivă, Curtea Consti-
tuţională a menţionat în mod expres că:

a.  este necesară asigurarea unităţii dintre litera și spiritul legii. Problemele 
abor date urmează a fi elucidate și prin prisma jurisprudenţei anterioare pri-
vind interpretarea art.78 din Constituţie;

b.  obligaţiile fundamentale ale parlamentului constituie alegerea Președinte-
lui Republicii Moldova. Președintele în exerciţiu este obligat să dizolve parla-
mentul dacă Președintele Republicii Moldova nu a fost ales și după alegerile 
repetate; 
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c.  neparticiparea la alegerea șefului statului a majorităţii parlamentare, care 
constituie 61 de deputaţi conform Constituţiei (Avizul nr. 4 din 26.12.2010), 
întrunește circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului;

d. dreptul constituţional al președintelui de a dizolva parlamentul în asemenea 
circumstanţe reprezintă o modalitate de a reacţiona la obstrucţionarea alege-
rilor prezidenţiale repetate. Șeful statului nu numai că este în drept să dizolve 
parlamentul, dar, potrivit legii supreme, are obligaţia de a proceda astfel;

e. reglementarea expresă a procedurii de revizuire și completare a Constituţiei 
presupune evitarea intervenţiilor în normele constituţionale în funcţie de si-
tuaţie.

În luările publice de poziţie, iniţiatorii protestelor împotriva referendumului 
anunţat de AIE, precum și cei care au îndemnat reluarea procedurii de alegere a 
șefului statului, au contestat punctual acţiunile și declaraţiile AIE, prin prisma con-
statărilor de mai sus din hotărîrea Curţii Constituţionale:

a. începînd cu anul 2000, pe parcursul tentativelor ordinare și repetate de alegere 
a șefului statului, niciodată nu a fost întreruptă procedura pentru a interveni 
cu modificări în legislaţie. Spiritul normei constituţionale și a celei din Legea 
privind alegerea șefului statului nu lasă loc pentru dubii și elimină supoziția că 
ar fi permisă întreruperea procedurii din cauza caracterului ambiguu al legii. 
Opt tentative anterioare de alegere a șefului statului au însemnat că intrarea 
în proces, odată cu numirea datei alegerilor, poate avea drept finalitate două 
evenimente – alegerea președintelui sau dizolvarea parlamentului și anunţa-
rea alegerilor anticipate. La cea de a noua tentativă, demarată la 20 octombrie 
2011, pentru prima oară se acceptă stoparea și ieșirea din procedura constitu-
ţională. La 18 noiembrie 2011, pe motiv că fracţiunile parlamentare nu au avut 
certitudinea că candidatul lor va acumula numărul de voturi necesare pentru 
a fi ales, nu au înregistrat candidatura conform prevederilor legii! S-a recurs 
mai întîi la modificarea Legii privind alegerea șefului statului, iar apoi a fost 
reluată de la început procedura, care s-a soldat cu încălcarea prevederilor con-
stituţionale, referitoare la votul secret. După aceasta, majoritatea AIE a recurs 
a doua oară la întreruperea procedurii constituţionale, de această dată pentru 
a modifica chiar norma constituţională, astfel încît aceasta să-i asigure alianței 
de guvernămînt majoritatea convenabilă pentru a-și alege candidatul dorit;

b. tertipurile majorităţii AIE au fost instrumentate astfel, încît să se încerce a 
specula că în procedura constituţională de alegere a șefului statului nu s-a 
ajuns la votarea repetată, căci după eventualul eșec al acesteia, Constituţia cere 
în mod imperativ dizolvarea parlamentului și fixarea alegerilor anticipate. Din 
aceste considerente s-a recurs de două ori la întreruperea procedurii, pentru a 
se prevala de reînceperea acesteia de la zero. Și așa va fi ori de cîte ori ar avea 
nevoie AIE, pînă la obţinerea rezultatului scontat;
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c. modificarea Legii cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republi-
cii Moldova la 01.12.11, prin introducerea alineatului (4) în articolul 6 „Dacă 
la alegerea Președintelui Republicii Moldova au participat mai puţin de trei 
cincimi din numărul deputaţilor aleși, se consideră că alegerile nu au avut loc, 
iar Parlamentul va stabili, în cel mult treizeci de zile, o nouă dată a alegerilor“, 
este vădit contrară normei stabilite de Curtea Constituţională, care a stabilit că 
„neparticiparea la alegerea șefului statului a majorităţii parlamentare, care 
constituie 61 de deputaţi conform Constituţiei (Avizul nr. 4 din 26.12.2010), 
întrunește circumstanţele care justifică dizolvarea parlamentului“;

d. Președintele în exerciţiu, în calitate de candidat pentru funcţia de șef al statu-
lui, este persoană interesată și nu reacţionează la constatarea expresă a Curţii 
Constituţionale, potrivit căreia „dreptul constituţional al președintelui de a 
dizolva parlamentul în asemenea circumstanţe reprezintă o modalitate de a 
reacţiona la obstrucţionarea alegerilor prezidenţiale repetate. Șeful statului 
nu numai că este în drept să dizolve parlamentul, dar, potrivit legii supreme, 
are obligaţia de a proceda astfel“;

e. întreruperea procedurii constituţionale de alegere a șefului statului de către ma-
joritatea AIE a fost în contradicţie făţișă cu constatarea Curţii Constituţionale, 
potrivit căreia „reglementarea expresă a procedurii de revizuire și completare 
a Constituţiei presupune evitarea intervenţiilor în normele constituţionale în 
funcţie de situaţie“. În mod curios, AIE tocmai de aceea a recurs la modificarea 
Constituţiei, ca să poată alege în calitatea de șef al statului o persoană care-i 
convine, și nu una care ar întruni votul majorităţii calificate de 3/5. 

13. Concluzii

•  Criza instituţională legată de incapacitatea Parlamentului Republicii Moldova 
din ultimii doi ani și jumătate de a alege șeful statului nu a avut la bază atît 
imperfecţiunea prevederilor Constituţiei, cît polarizarea scenei politice. După 
depășirea blocajului legat de boicotarea procedurii de alegere a șefului statului, 
din noiembrie 2011, a ieșit la iveală un alt fenomen – refuzul componentelor 
AIE de a căuta soluţii de compromis, mizîndu-se pe tertipuri de ordin juridic 
pentru atingerea unor aranjamente din cadrul AIE, ce nu ţin cont de realităţi. 

•  Incapacitatea AIE de a identifica o soluţie de compromis pentru alegerea șe-
fului statului în cadrul constituţional și legal existent a transformat problema 
respectivă în una ce trasează noi linii de divizare în societate. Încercările li-
derilor AIE de a ieși din cadrul constituţional existent pentru crearea unui 
nou cadru, croit după calibrul profilat al Acordului de constituire a AIE, au 
provocat proteste din partea mai multor organizaţii și cetăţeni, care invocă ne-
cesitatea de a apăra principiile constituţionale ale statului de drept împotriva 
abuzurilor AIE.



Imprimat la tipografia „Serebia“ SRL 
Com. nr. 106
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