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Potrivit versiunii de la Tiraspol, Alexandru D. ar fi fost recrutat
de un ofițer al serviciilor speciale, după ce bărbatul a fost
anterior condamnat cu suspendare pentru huliganism, iar
ulterior a fost reținut pentru trafic de droguri. Profitând de
situația vulnerabilă a bărbatului, ofițerul i-ar fi propus acestuia
să colaboreze cu structurile de forță de la Chișinău în schimbul
libertății sale. Prin urmare, acestuia i s-a propus să incendieze
comisariatul paramilitar din Tiraspol, fiind ulterior instruit
cum să acționeze în acest sens.

Mai mult, autorii filmulețului publicat de așa-zisul minister de
Interne de la Tiraspol spun că acțiunile lui Alexandru sunt
similare cu incendierile de la mai multe centre de recrutare din
orașele Rusiei, unde, la fel, au fost aruncate cocktail-uri
Molotov în ultimele luni. Cei din „mvd-ul” transnistrean merg
și mai departe și spun că „posibil, atacurile din Rusia au fost
comise, la fel, la comanda unor coordonatori din serviciile
secrete ale Republicii Moldova”.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică acuzațiile
Tiraspolului drept o „retorică tipică de a da vina pe Chișinău”.
„Așa-numitele autorități au prins la curaj. Până acum nici nu-i
auzeai, nici nu-i vedeai, intuiesc că au primit un text care
trebuia să-l reproducă și au făcut-o și ca de obicei tot curajul lor
se rezumă la învinuirea autorităților de la Chișinău”, a declarat
Grosu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ulterior structurile ilegale de forță din regiune au revenit cu
un al doilea video în care îl prezintă pe presupusul agent
moldovean. Aceștia au publicat un pașaport cu numele hașurat,
iar prenumele fiind Ion. 

Tiraspolul acuza structurile speciale ale Republicii Moldova
care ar fi pus la cale un atac terorist prin intermediul unui
locuitor al orașului Chișinău, pe care aceștia îl numesc
Alexandru D., oferind toate detalii despre identitatea lui cu
excepția familiei. Într-un video cu o durată de 21 de minute
realizat de miliția transnistreană în comun cu „serviciul de
securitate” din regiune, povestesc cu lux de amânunte și
imagini cum persoana reținută de ei a aruncat cocktailuri
Molotov asupra sediului comisariatului paramilitar din
Tiraspol, în noaptea de 12 mai curent.

„Suspecții au acționat la instrucțiunile „curatorului” Ion sau
Ivan – o persoană asociată cu una dintre structurile speciale de
putere ale Moldovei”, se arată în nota informativă a așa-
numitului minister de interne de la Tiraspol.

„Bănuitul” a fost reținut pe 18 mai, la Tiraspol. Acesta riscă
până la 20 de ani de închisoare.

Redacția Zona de Securitate a obținut un comentariu de la
Serviciul Informații și Securitate al Republicii Moldova
referitor la concluziile făcute de autoritățile neconstituționale
din regiunea transnistreană.

„Referitor la apariția în presa controlată de autoritățile din
stânga Nistrului despre o așa-numită implicare a instituțiilor
de drept din Republica Moldova în „organizarea unui presupus
act terorist în mun. Tiraspol”, SIS apreciază aceasta drept o
provocare, organizată și mediatizată de exponenți ai
structurilor paramilitare de la Tiraspol. Declarațiile făcute de
așa-zisele autorități din regiune nu corespund adevărului și
reprezintă o înscenare, cu scopul de a atrage atenție și a-și
impune valoare în contextul situației regionale complexe.”

SIS a îndemnat totodată reprezentanții mijloacelor de
informare în masă să utilizeze surse oficiale și să nu participe
în scheme menite să destabilizeze situația de securitate din
țară.

Pretinsele structuri de forță din regiunea transnistreană au anunțat pe 23 mai primele rezultate ale așa-zisei
anchete desfășurate pe cazul celor două presupuse tentative de incendiere a unor clădiri din regiune, printre
care un comisariat paramilitar și un depozit de combustibil.
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„SOVIETUL” DE LA TIRASPOL A MAI VOTAT O 
„LEGE” ÎMPOTRIVA DREPTURILOR OMULUI

 În timp ce pe cauza presupusei tentative de
incendiere a comisariatului paramilitar Tiraspolul
cere implicarea organelor de drept, regimul
intenționează să pedepsească pe viitor adresările
oamenilor simpli la organele de lege ale Republicii
Moldova. 

Așa-numitul „Soviet Suprem” al regiunii transnistrene a
votat pe 25 mai în a 2-a lectură modificări la codul
penal local prin care persoanele care se vor adresa la
instanțele naționale sau internaționale, cu privire la
abuzurile comise de reprezentanții structurilor
neconstituționale din stânga Nistrului, vor fi pedepsite
penal. Acestea riscă până la 10 ani privațiune de
libertate.

Autorul pretinsei legi este procurorul ilegal al
regiunii transnistrene, Anatol Gurețki. Aceasta va
intra în vigoare după ce va fi semnată de Vadim
Krasnoselski.

Stepan Popovschi, unicul apărător al drepturilor
omului din regiunea transnistreană care a înaintat
mai multe dosare la CEDO, fiind în regiune, a
declarat pentru Zona de Securitate că prin
adoptarea acestei legi se încalcă însăși „legislația”
din regiune, deoarece efectele acesteia se extind în
afara jurisdicției în care a fost adoptată.

De asemenea, Krasnoselski anunțat că „au propus ca acest caz
să fie investigat în comun cu Procuratura Generală (PG)”.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Mariana Cherpec, responsabilă
de comunicare din cadrul Procuraturii Generale a comunicat
că, la 25 mai 2022, Procuratura Generală, „prin intermediul
unei scrisori semnate de viceprim-ministru pentru Reintegrare
Oleg Serebrian, a recepționat solicitarea parvenită de la așa-
numitele autorități din Tiraspol, formulată în contextul
incidentului legat de incendierea unei clădiri în orașul Tiraspol,
care a avut loc la 13 mai 2022”.

„Potrivit acestei solicitări, Tiraspolul exprimă deschiderea de a
oferi asistență reprezentanților organelor de urmărire penală
competente ale Republicii Moldova în investigarea
circumstanțelor acestui incident și în punerea la dispoziție a
materialelor acumulate și gestionate de către așa-numitele
structuri din regiunea transnistreană. La moment, solicitarea
dată este în curs de examinare, nefiind luată încă o decizie
asupra circumstanțelor indicate în conținutul acesteia”.

Reamintim că, autoritățile neconstituționale din regiunea
transnistreană au instituit cod roșu de pericol terorist, după ce
în regiune au fost înscenate mai multe explozii asupra
infrastructurii „de stat” a regiunii. În seara zilei 25 aprilie, la
sediul așa-zisului Minister de Securitate (MGB) de la Tiraspol
s-au produs trei explozii. Pe 26 aprilie curent, s-au produs noi
explozii în orașul Grigoriopol din regiunea transnistreană.
Două antene de telecomunicații au fost afectate, însă semnalul
radiourilor reușești pe care le retransmitea nu a fost afectat.

Atunci așa-numitul „minister de interne” de la Tiraspol a
acuzat autoritățile de la Kiev că ar fi provocat acele explozii,
fapte negate de Ucraina.

clik pe
rubrică
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Stepan Popovschi, jurist din stânga Nistrului:
„Există mai multe convenții internaționale și organisme
cum ar fi Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și
pentru a putea să te adresezi la ele trebuie să primești
decizia unei instanțe dintr-o țară care a ratificat acele
convenții, adică a Moldovei. Această lege creează
obstacole în îndeplinirea cerințelor pentru a te adresa la
CEDO. O lege absolut nedreaptă ce încalcă dreptul
oamenilor la apărare în fața instanțelor de judecată”, a
declarat Popovschi.

Sursele Zonei de Securitate ne-au comunicat că
înainte de inițierea acestui proiect de lege pretinsului
procuror al regiunii transnistrene a fost reținut timp
de mai multe ore pe Aeroportul Internațional
Chișinău și percheziționat, iar crearea unui astfel de
mecanism ar fi o consecință a reținerii lui.

Chișinăul a lua atitudine abia miercuri, 1 iunie,
constatând cu regret că Tiraspolul continuă să
promoveze „o inițiativă este inadmisibilă și una foarte
periculoasă, reprezintă un atentat la valorile
democratice și la standardele universal garantate
privind asigurarea respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, va agrava și mai mult situația
foarte precară a drepturilor omului din raioanele de est
ale țării.”

Biroul a emis un comunicat în care anunță că, prin
canalul de comunicare cu actorii formatului de
negocieri ,,5+2” a fost transmisă o nouă adresare, cu
exprimarea poziției alarmante și dezaprobatoare din
partea Chișinăului și atenționarea de a fi întreprinse
măsuri adiționale și prompte în vederea anulării
inițiativei 

date și renunțării la măsurile de punere în aplicare a
acesteia, în caz contrar aceasta va conduce la
consecințe nedorite și la măsuri de responsabilizare a
subiecților culpabili.
 
La fel, un apel de urgență a fost transmis către Misiunea
OSCE în Moldova, misiunile diplomatice și organizațiile
internaționale acreditate în Republica Moldova cu
recomandarea de a face uz de toate pârghiile de
intervenție disponibile în vederea stopării abordării
ilegale și abuzive promovate de către Tiraspol, care
încalcă grav tratatele și angajamentele internaționale în
domeniul drepturilor omului.

Juristul de la Tiraspol Popovski susține că cererile
împotriva acțiunilor structurilor din regiune vor fi mai
puține, asta însemnând că și pretinși procurori sau
diferiți funcționari vor fi mai puțin persecutați pe malul
drept.

„Scopul acestei legi este de a nu permite adresarea
plângerilor, plângeri legale în adresa exponenților
regimului, ei așa se protejează. Gurețki consideră că el
poate să persecute oameni, iar pe el nu are voie nimeni.
Desigur că oamenilor le va fi frică să se adreseze în
instanțele din Moldova, credeți-mă pentru a se proteja
pe ei această „lege” va fi pusă în aplicare.”

Asociația Promo-LEX a publicat un apel prin care a
solicitat factorilor de decizie, inclusiv Guvernului
Republicii Moldova, Misiunii OSCE, continuarea
efortului de monitorizare a situației drepturilor omului
și încurajarea victimelor violărilor drepturilor omului
din regiune să comunice faptele ilegale.



„Totodată solicităm aplicarea măsurilor de presiune care sunt le îndemână în vederea determinării la renunțarea
acestor măsuri radicale.”

Cu un apel similar a venit și Stepan Popovschi:

„În această situație țările implicate în reglementarea conflictului și comunitatea internațională trebuie să se
implice și să asigure Articolul 6 din Convenția pentru Drepturile Omului în care este spus că fiecare are dreptul la
un proces echitabil. Partenerii externi trebuie să reacționeze dur, ei au aceste posibilități.”

Art. 6 § 1 din Convenție „1. Orice persoană are dreptul la audierea cauzei sale […] de către o instanță
[…] care va decide […] asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil [..].”

După ce așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, l-a demis pe Aleksandr Martînov din fruntea
guvernului inexistent din regiune a numit, pe 30 mai, un nou „premier” - Alexandr Rosenberg. Ulterior
Krasnoselski a semnat și „decretul” cu privire la numirea „miniștrilor” și „șefilor administrațiilor de stat”.

Fără nicio schimbare majoră în afară de Rosenberg și Alena Ruskevich numită la finanțe, presupuși miniștri vechi
au rămas în funcții fiind redesemnații.

În stânga Nistrului pretinsul premier are o pondere politică neînsemnată, iar centrul de luare a deciziilor este în
mâinile „președintelui”. 

„Executivul” de la Tiraspol are două componente: socială și de forță. Majoritatea „miniștrilor” se subordonează
„premierului”, dar domeniile de securitate și politică externă sunt în subordinea directă a liderului regiunii și
respectiv responsabilii de aceste domenii sunt numiți și demiși de acesta: „afaceri interne”, „afaceri externe”,
„apărare”, „securitatea de stat” și „justiție”
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Vitali Ignatiev – „externe”

Cristina Albul – „sănătate” Elena Kulicenko – „
protecție socială”

Serghei Babenko – 
„dezvoltăre digitală 

și comunicații”
 

Svetlana Ivanișina
 – „educație”

Vitali Neagu – „interne”Oleg Obrucikov – „apărăre” Valeri Gebos – „securitate” Alexandra Tumba – „justiție”

Diligul Oleg 
- agricultură

Obolonik Serghei
 - economie

 Alexandr Rosenberg - „premier”

Vadim Krasnoselski - pretins lider

Alena Ruskevich 
- „finanțe”
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