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A U T O R :  I R I N A  T A B A R A N U

NEUTRALITATE LA PĂTRAT

Invadarea Ucrainei de către Federația Rusă a scos în prim plan statutul de neutralitate al Republicii Moldova,
stipulat în Constituția sa. Prevederea a fost pusă în legea supremă cu un singur scop, de a trimite forțele
militare ale Federației Ruse acasă de pe teritoriul Republicii Moldova, lucru ce nu s-a întâmplat, iar în
consecință neutralitatea țării a fost constant neglijată de partea rusă. Acum însă, tot forțele pro-ruse vorbesc
despre neutralitate fictivă a țării și chiar propun dublarea acesteia printr-o- lege organică, care după ierarhie
nu o poate substitui pe cea supremă - Constituția. 
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EDIȚIA FEBRUARIE

Neutralitatea țării este încălcată de prezența militară rusă în
Republica Moldova - a declarat șefa statului Maia Sandu în
cadrul unei conferințe de presă, organizată cu ocazia vizitei
președintei Slovaciei.

„Nu avem informații despre un risc eminent la adresa R.
Moldova, dar avem vulnerabilități majore de securitate.
Suntem o țară cu neutralitatea scrisă în Constituție, dar care
nu se respectă. Avem armata rusă pe teritoriul țării” – Maia
Sandu.

Consolidarea statutului constituțional de neutralitate,
metoda pro-rusă

Statutul de neutralitate este acum pe larg promovat de
Blocul Socialiștilor și Comuniștilor din Parlament.

Aceștia au elaborat un proiect de lege menit să „consolideze
statutul constituțional de neutralitate” ce „prevede
interzicerea utilizării teritoriului R. Moldova pentru tranzit,
desfășurarea trupelor și armelor străine, precum și interdicția
privind utilizarea spațiului aerian al țării în scopurile
militare ale altor state”.

Autorii legii susțin că prevederile sus menționate nu se
referă și la trupele militare ruse, staționate ilegal în regiunea
transnistreană, care în prezent încalcă acest statut.

Domeniul de acțiune a prezentei legi nu se extinde asupra
regiunii transnistrene până la soluționarea pașnică a
conflictului apărut pe teritoriul acesteia. Demilitarizarea
Transnistriei va fi examinată pe o platformă aparte, nu vrem
să creăm un terci din asta”, a declarat într-o conferință de
presă socialistul Vlad Batrîncea.

 VLAD BATRÎNCEA

secretarul executiv al 
Partidului Socialiștilor

– Republica Moldova proclamă neutralitatea sa
permanentă.
– Republica Moldova nu admite dislocarea de
trupe militare ale altor state pe teritoriul său.

Interpretând art. 11 din Constituție, Curtea
Constituțională a decis în 2017:

a) Ocupația militară a unei părți a teritoriului
Republicii Moldova în momentul declarării
neutralității, precum și lipsa recunoașterii și a
garanțiilor internaționale ale acestui statut, nu
afectează validitatea prevederii constituționale
referitoare la neutralitate;
b) În cazul unor amenințări în adresa valorilor
fundamentale constituționale, precum
independența națională, integritatea teritorială
sau securitatea statului, autoritățile Republicii
Moldova sunt obligate să ia toate măsurile
necesare, inclusiv de ordin militar, care i-ar
permite să se apere eficient;
c) Dislocarea pe teritoriul R. Moldova a oricăror
trupe sau baze militare, conduse și controlate de
către state străine, este neconstituțională;
d) Participarea R. Moldova la sisteme colective
de securitate NU este în contradicție cu statutul
de neutralitate.

Maia Sandu în timpul depunerii jurământului cu mâna pe Constituție

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5-crede-dar-verifica/


 
Teritoriu ocupat de Federația Rusă

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat pe 15 martie un amendament prin care a recunoscut că Federația Rusă a
ocupat în 1992 regiunea transnistreană.

Mai exact, prin amendamentul 6 al acelei rezoluții se recunoaște, în premieră, după 30 de ani, ocuparea unei părți a teritoriului
Moldovei de către Rusia.

Asta deși, pe 4 martie curent, așa-numitele autorități de la Tiraspol au anunțat că se adresează către ONU, OSCE și comunitatea
internațională cu o solicitare de a recunoaște „Republica Moldovenească Nistreană”.

Recent, Guvernul lituanian a aprobat o listă de state și teritorii ostile, care include și regiunea transnistreană. În acest fel,
Lituania pe perioada stării de urgență va exclude companiile din aceste regiuni și țări de la licitațiile de achiziții publice sau va
rezilia contractele deja încheiate cu acestea. O informație în acest sens a fost publicată pe site-ul Executivului lituanian, pe 30
martie. 

În lista statelor și teritoriilor ostile au intrat: regiunea transnistreană, Rusia, Belarus, Crimeea, Abhazia și Osetia de Sud.
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Elaborarea de către deputații socialiști și comuniști a unui
proiect de lege privind neutralitatea Republicii Moldova, deși
această neutralitate este stipulată în Constituție, reprezintă o
agendă falsă, dictată de Federația Rusă. Potrivit fostului
ambasador la Washington Igor Munteanu, respectivul proiect de
lege se înscrie în contextul în care una dintre prioritățile R.
Moldova va fi identificarea unui statut special pentru regiunea
transnistreană, transmite Radio Chișinău. „Socialiștii sunt un
partid de provocatori care încearcă să deturneze atenția publică
și atenția decidenților de la problemele reale de apărare și
securitate a statului.”

„Noi utilizăm articolul 11 din Constituție și nu avem nevoie de
alte acte, alte legi și așa mai departe. Dacă era vorba de a susține
interesele Rusiei, așa cum vehiculează unele voci, că ar face
actuala conducere, atunci, poftim, doamna Sandu dă curs
propunerilor lui Bătrîncea și Partidului Socialist, Parlamentul
vota și atunci noi ieșeam și mai prieteni cu Rusia. Asta nu s-a
făcut înseamnă că conducerea țării nu vede necesar de a
satisface toate dorințele părții ruse”,  a declarat Ion Leahu, fost
membru în Comisia Unificată de Control din partea Chișinăului,
în cadrului unui Podcast al Zonei de Securitate.  

IGOR MUNTEANU

fost ambasador în SUA 

ION LEAHU

expert în securitate

RUPEM DIALOGUL, DAR NU ACUM 

Republica Moldova, inspirată de gestul grăbit al
Ucrainei, a depus pe 3 martie o cerere de aderare la
Uniunea Europeană. Cererea Chișinăului a fost
comentată de Tiraspol care a perceput-o drept ceva
ce pune capăt procesului de soluționare a
conflictului transnistrean, sfârșit care necesită
„formalizare juridică internațională urgentă”.

„Cererea de aderare la UE indică refuzul Moldovei de a dialoga
cu regiunea transnistreană asupra parametrilor coexistenței
comune, fapt confirmat de starea actuală de criză a procesului
de negocieri, paralizia formatului „5+2”, respingerea
întâlnirilor la nivel înalt, neîndeplinirea obligațiilor din
pachetul „Berlin Plus” și întărirea măsurilor restrictive de
blocaj împotriva Transnistriei”, se arată în declarația
regimului. 

O asemenea reacție a mai fost în 2014, atunci când Republica
Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea
Europeană și de care beneficiază pe larg și regimul.

Noutatea declarației de acum este că Tiraspolul vrea ruperea
relațiilor și a dialogului ce ține de reintegrare. Cert este că,
pentru Tiraspol asta ar însemna o izolare fatală, reieșind din
contextul războiului din Ucraina și a deciziei Kievului de a
închide frontiera pe segmentul transnistrean.  

În realitate regimul este cel care militează pentru
întreținerea dialogului și continuă să participe în toate
grupurile de lucru pe lângă Biroul Politici de Reintegrare. 

Chiar liderul separatist în timpul discuției cu ministrul
afacerilor externe al Poloniei, Zbigniew Rau, președinte în
exercițiu al OSCE a constatat că dialogul în reglementarea
transnistreană nu poate fi oprit. 



Mai mult ca atât, după pretinsă rupere de relații, a avut loc și o întrevedere dintre Oleg Serebrian și Vitalii Ignatiev.

Astfel dialogul continuă și pare a fi mai strâns ca niciodată. Pentru Tiraspol tema cheie este cea a importurilor de către agenții
economici din regiune și care ca urmare a suspendării activității punctelor de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
asigură introducerea loturilor de marfă doar prin punctele vamale ale Republicii Moldova. Acum Chișinăul controlează tot ce intră
în regiune, fiind o situație nedorită de Tiraspol, însă altă cale nu există.

Mai multe detalii despre dialogul cu Tiraspolul aflați într-un interviu realizat de Zona de Securitate cu Oleg Serebrian,
vicepremierul pentru Reintegrare. 

ÎNAPOI LA PENSIILE REGIMULUI
Compensații pentru diferența dintre pensiile venite din Federația
Rusă și cele locale din regiunea transnistreană vor primi
beneficiarii de pensii rusești ce locuiesc în regiunea transnistreană,
drept reacție la scăderea continuă a rublei rusești.

Războiul inițiat de Rusia împotriva poporului ucrainean îi va face mai
săraci nu doar pe pensionarii cu pașaport rusesc, dar și pe alte
categorii sociale ce beneficiază de indemnizații sau sporuri din F.
Rusă.

Vadim Krasnoselski a propus Sovietului Suprem, iar sovetul a căzut de
acord: fiecare pensionar rus ce s-a transferat de la pensia
transnistreană la cea rusă vor primi compensații începând cu luna
martie.  

„Nu doar antreprenorii care interacționau cu afacerile rusești, ci și
beneficiarii de pensii rusești care locuiesc în Transnistria s-au găsit
într-o situație dificilă (…) A depus un proiect de lege la Consiliul
Suprem, conform căruia pensionarii cu cetățenie transnistreană care
primesc pensie rusă vor începe să primească o indemnizație de la
Fondul de asigurări sociale rmn. Valoarea plății suplimentare va fi
astfel încât mărimea pensiei rusești să nu fie mai mică decât pensia
atribuită unui anumit beneficiar în Transnistria”, a anunțat pe 14
martie Vadim Krasnoselski.

În regiune se estimează că 20% dintre persoanele în etate primesc
pensie din Federația Rusă. Nu este clar cum vor beneficia toți bătrânii
din regiune și ajutorul lunar din partea Kremlinului, care venea tot în
ruble rusești și era în sumă de circa 10 dolari, curs până la invazia în
Ucraina, deoarece procesul de transferuri de bani din Rusia este
afectat. 

Anterior, pensionarii din regiunea transnistreană refuzau masiv
pensia oferită de regim în favoarea celei din Federația Rusă. Pentru
această categorie „Pridnestrovian Sberbank” deschidea conturi
personale speciale, unde pensiile veneau în ruble rusești. Din aceste
conturi cetățeni Federației Ruse primeau și indemnizația lunară
pentru limită de vârstă. Acest gest era facut de bătrâni pentru a primi
o sumă mai mare decât o obțineau de la Tiraspol, acum însă vor
reveni la aceleași cifre. 

VIDEOVIDEO

24.03.22 - sediul Misiunii OSCE din or. Tiraspol

30 FĂRĂ CAPĂT 
Pe 2 martie Moldova a marcat 30 de ani de la
declanșarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse
împotriva Republicii Moldova. Această zi a rămas una
neagră în istorie. La Nistru începea conflictul armat
împotriva Republicii Moldova, care a continuat cu
provocări ce au precedat războiul propriu-zis.

Din noaptea de 2 martie 1992, lupte sângeroase s-au
dat pe ambele maluri ale râului: la Cocieri, Dubăsari şi
Tighina, și pe platoul de luptă de la Coşniţa. Râul
Nistru a fost scena unora dintre cele mai violente
încleştări armate ale conflictului pentru apărarea
integrităţii Republici Moldova.

Datele oficiale arată că în timpul războiului au murit
circa 280 de persoane, alte aproape 300 de persoane
au rămas cu traume și dizabilități. Aceste cifre lasă în
afara evidențelor victimele colaterale, cum ar fi familiile
combatanților. Faza activă a conflictului s-a încheiat pe
21 iunie 1992 printr-o convenție semnată de Rusia și
Moldova, document ce trebuia să înceapă reîntregirea
celor două maluri, proces nefinalizat nici după trei
decenii. 
Vedeți o galerie foto inedită păstrată de familia
Colonelului în rezervă, Anatolie Caraman. 

https://www.youtube.com/watch?v=NH7lU6z_ESU
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