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Victor Pleșcanov, locuitorul orașului Tiraspol ce a arborat drapelul ucrainean în luna martie, a fost condamnat pe 26
septembrie la 3 ani și două luni de privatiune de libertate. Sentința ilegală a fost pronunțată de așa-numita
”judecătorie a orașului Tiraspol” pentru „incitare la extremism”. Victor e un activist civic din regiunea
transnistreană, iar odată cu invazia Rusiei în Ucraina din 24 februarie 2022, a criticat abuzurile comise de armata
rusă, inclusiv ilegalitatea dislocării acesteia în regiunea transnistreană.

Ședința de judecată a fost una închisă, iar pedeapsă ce
urmează s-o execute Victor e în regim colonie –
închisoare cu regim deschis de executare a pedepsei.
În prezent, Victor este deținut în așa-numitul Izolator
de detenție preventivă nr. 3 din orașul Tiraspol.

Asociația Promo-LEX, susține că, în ciuda eforturilor
depuse, la o distanță de aproape 4 luni de la privarea
de libertate, soția acestuia nu are acces la materialele
cauzei inclusiv de la așa numitul avocat delegat, actele
cauzei fiind considerate secrete.

În acest context, Asociația Promo-LEX SOLICITĂ
REPETAT implicarea plenară a autorităților Republicii
Moldova, dar și a organizațiilor internaționale și
misiunilor diplomatice pentru a monitoriza atent
situația libertății de exprimare în regiunea
transnistreană. „De asemenea, solicităm eforturi
prompte pentru eliberarea necondiționată a lui Victor
Pleșcanov, și aplicarea măsurilor de protecție în
privința familiei acestuia.”

Cronologia persecutării

Din februarie până la anunțarea sentinței de
condamnare, de 3 ani și două luni, acesta fost
persecutat de MGB-ul transnistrean (structută
analogică SIS-ului) în cel puțin trei episoade. Inițial a
fost documentat pentru că a atârnat steagul
ucrainean pe balconul său. Miliția ar fi fost sesizată de
unii vecini, iar conform pretinsei legislație
transnistrene, dacă se arborează un steag străin,
steagul transnistrean trebuie să fie lângă acesta, și nu
mai puțin ca dimensiune. S-a întocmit un protocol
pentru încălcare, dar fără urmări.

După întocmirea protocolului Victor declara că l-a
întrebat pe ofițeul ce a venit la el acasă: „De ce voi
susțineți Rusia, peste tot sunt arborate drapele rusești,
eu nu susțin, deschis le spun, eu susțin Ucraina,
consider Rusia agresoare.”

Ulterior acestuia i s-au adus învinuri că în timp ce se
afla în magazinul de țesături, de unde a cupărat
material pentru a confecționa drapelul țării vecine, a
spus cu voce tare că va atârna steagul pe balcon, iar
cei din MGB-ul transnistrean „ar putea să facă pe ei.”

După apariția s-a în acel magazin, Victor și familia sa
ar fi fost constant urmăriți, în pretinsul dosar au
apărut imagini cum acesta a intrat în magazin,
ulterior au apărut declarații ale unor martor și a
vânzătorului din acel magazin pe care Victor l-ar fi
numit cu cuvinte obscene. 

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

CONDAMNAT PENTRU DRAPELUL UCRAINEAN

EDIȚIA AUGUST

Drapelul afișat de Victor la balconul său din orașul Tiraspol în
susținerea poporului ucrainean 

 

 Momentul în care Victor cu soția s-a intră în
magazin/probă din dosar

 

Cea mai recentă actualizare în dosar

Familia lui Victor a reușit să obțină permisiunea de a-i
trimite medicamentele necesare în izolator, după mai
bine de patru luni de detenție. Decizia din 26
septembrie a fost contestată, urmând să fie examinată.

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-august-protectia-mediului-si-guvernarea-si-accesul-fermierilor-din-dubasari-la-terenuri/


„Condamnăm cu fermitate acțiunile inumane și ilegale ale
Tiraspolului care contravin nu doar spiritului legii dar și
bunului simț. Imediat ce am aflat despre acest caz a fost
sesizat reprezentantul politic de la Tiraspol cu solicitarea de
a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale cet.
Pleșcanov Victor, eliberarea necondiționată din detenție și
transmiterea tuturor materialelor pe acest caz către organele
de drept competente ale Republicii Moldova. Monitorizăm în
continuare acest caz în comun cu Oficiul Avocatului
Poporului”, se arată în reacția instituției ce se ocupă de
reintegrarea țării.

Toate aceste „probe” ar fi fost colectat de serviciul de
securitate ilegal din regiune – MGB, deși inițial era doar un
dosar de huliganim mărunt. 

Pe 5 aprilie, Pleșkanov a fost chemat la secția de poliție și a
fost informat că împotriva lui a fost întocmit un proces
verbal de infracțiune în temeiul articolului privind
„huliganismul mărunt”, care implică până la 15 zile de arest.
Acolo i-au arătat fotografia făcută de camera de luat vederi
de la intrarea în magazinul de țesături. În cele din urmă,
Pleșcanov a fost acuzat de „încălcarea ordinii publice și
limbaj obscen” împotriva vânzătorului magazinului de
țesături.

Drept urmare, Pleșcanov pe 10 iunie a fost condamnat la 5
zile de arest administrativ. Între timp judecătorul a
schimbat componența infracțiunii: de la „înjurie” împotriva
vânzătorului, la abuz „împotriva agenților de securitate a
statului”.

La o zi după pronunțare sentinței la el acasă au venit cu
percheziții. De această dată s-a dovedit că acțiunea dată a
fost efectuată în cadrul unei anchete penale privind
„apelurile publice la extremism” prin internet și mass-
media.

În cele din urmă acesta fost condamnat pe fapte de
extremism, un pretins articol din codul penal folosit pentru
a-i reduce la tăcere pe persoanele incomode regimului.
Textul sentinței nu a fost facut public.

Viktor Pleșcanov are 58 de ani și locuiește cu soția și fiul
său la Tiraspol. Acesta a suferit în trecut mai multe
intervenții medicale printre care eliminarea vezicii biliare și
necesită o alimentație după un regim strict și acces la
medicamente. În tot acest timp a fost deținut în subsolul
izolatorului de detenție temporară a pretinsei Direcții a
Ministerului de Afaceri Interne din Tiraspol.

Totodată soția activistului a avut o singură întrevedere cu
Victor fiind în necunoaștere de starea de sănătate a
acestuia la moment. Chiar dacă a depus cerere de recurs
împotriva ”sentinței de condamnare”, soția nu crede că va
avea vreun efect în privința pedepsei aplicate.

Anterior, Victor l-a susținut public în 2021 pe Mihail
Ermurachi ce era învinuit de regim de trei infracțiuni:
insultarea președintelui PMR – insultarea pacificatorilor
ruși și instigarea la ură interetnică de rasă și religie pe
teritoriu PMR. Aici puteți să vedeți istoria lui Ermurachi, și
finalitatea acestui caz.

Atunci, Victor declara într-un interviu pentru Zona de
Securitate că teritoriul pe care trăiește este ocupat, dar e
constrâns să se supună „ocupanților”, încă atunci bărbatul
declara că în regiune viața omului nu costă nimic.

Reacția autorităților

Biroul Politici de Reintegrare a condamnat sentința de
privațiune de libertate aplicată locuitorului orașului
Tiraspol. Într-o notă expiadă redacției nostre aceștia ne-au
dat asigurări că vor monitoriza în continuare acest caz.

Pretinsul anchetator ce l-a citat pe V. Pleșcanov pe 5 aprilie
2022//FOTO: V. Pleșcanov

Cazurile de „condamnare” ale locuitorilor din stânga
Nistrului pentru fapte de „incitare la extremism” sau
alte fapte similare, au loc tot mai des, iar victimele
acestui fenomen nu au posibilitate să-și apere
drepturile sale. Cazurile lui Mihail Ermurachi, Ghenadie
Ciorba, Alexandr Samonii, Pavel Dogari, Larisa Kalik,
Boris Babaian și alții. Persecuții care au fost ”legalizate”
de către Vadim Krasnoselskii odată cu aprobarea în
martie 2020 a așa-numitei ”Strategii de combatere a
extremismului în regiunea transnistreană”.

Zona de Securitate pregătește un material
video amplu la acest subiect, urmați-ne pe
rețelele noastre sociale, ne puteți susține
de asemenea pe Patreon.

https://zonadesecuritate.md/un-batran-din-tiraspol-lupta-pentru-libertate-a-atentat-la-ce-i-mai-sfant-pentru-regim-trupele-ruse-presedintele-si-pseudo-tara/
https://www.patreon.com/zonadesecuritate


Republica Moldova se pregătește pentru o eventuală deconectare de la gazele rusești. Sistarea acestora ar putea
interveni în condițiile în care Gazprom a avertizat pe 4 octombrie că va stopa livrările de gaze către Moldova, în
cazul în care Chișinăul nu-și va onora plățile pentru gaze până la 20 octombrie. Astfel, autoritățile de la Chișinău se
așteaptă ca sistarea poate fi în orice moment.

Între timp, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, dă asigurări că statul se pregătește de acest
scenariu: se cumpără păcură, se fac stocuri de gaze, crește rezerva de stat de cărbune și se implementează programul prin
care sunt asigurați cetățenii cu lemne de foc. Totuși apare întrebarea: Ce se face pe malul stâng al Nistrului? În ultimele
săptămâni sunt publicate o serie de reportaje înspăimântătoare în adresa Chișinăului (aici și aici) la canalele TV transnistrene
pe subiectul gazelor, iar canalele de Telegram din regiune fac glume denigratoare pe seama moldovenilor ce se pregătesc de
iarnă.

Regiunea transnistreană a existat în tot acest timp datorită
pompopării din partea Gazprom a gazului gratuit, iar oamenii
din stânga Nistrului nu au achitat niciodată prețul real
pentru gaz sau energie electrică. Acum când planează
pericolul ca Republica Moldova să rămână fără gaz, am
încercat să aflăm ce se va întâmpla cu enclava separatistă.

Zona de Securitate a discutat cu fostul director al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) Victor
Parlicov, Sergiu Tofilat – expert în energetică și consilier al
președintelui R. Moldova în acest domeniu și cu Alexandru
Flenchea fost viceprim-ministru pentru reintegrare.
Totodată am analizat declarațiile lui Vadim Ceban,
președintele Consiliului de Administrație al „Moldovagaz” la
acest subiect și ale Maiei Sandu – președinte al Republicii
Moldova.

Suntem în aceeași barcă?

Una dintre cele mai dese întrebări în legătură cu sistarea
gazului rusesc în Moldova este dacă va fi regiunea
transnistreană în aceeași situație?

Vadim Ceban a declarat acum o săptămână că: „Da, sincer!”
dacă e să rămânem fără gaz va fi pentru întreg teritoriul țării.

 REGIUNEA TRANSNISTREANĂ FĂRĂ GAZ: „SE TERMINĂ
POVESTEA CU INDEPENDENȚA”

Potrivit expertului în energetică, Sergiu Tofilat, dacă acest
scenariu ar fi fost posibil se întâmpla încă anul trecut, când
Moldova s-a ciocnit cu criza gazelor, dar scopul rușilor este
în continuare să aibă contract cu transnistrenii, ca să poată
deconecta Moldova, dar să livreze în continuare transnistriei.

„Gazprom nu are ieșire directă în regiunea transnistreană, nu
are hotar direct. Ei au nevoie de contract pentru a brona
capacitățile necesare prin Ucraina, fără contract nu e posibil.
Rușii caută posibilități cum să încheie un contract cu
transnistrenii. Rușii livrează gaz în regiunile separatiste din
estul Ucrainei doar pentru că au hotar direct și nu le trebuie
contract, aceste cantități fiind raportate ca pierderi în rețele.
Scopul rușilor este să aibă contract cu transnistrenii ca să
poată deconecta Moldova, dar să livreze în continuare
transnistriei, asta ei vor. Acum, eu cred că Gazprom nu va
încerca să încheie un astfel de contract, este punctul 1.3 din
contractul cu Gazprom unde este scris că, da, Gazprom după o
înțelegere prealabilă cu Moldova-Gaz poate să încheie
contracte si cu alte companii, dar prețul va fi la fel ca pentru
Moldova-Gaz, așa că găgăuzii, Șor și asa mai departe, să
citească contractul, nu o pot face în condiții mai bune ca la
Moldova-Gaz.”



Atât Ceban, cât și Tofilat se arată încrezători că excluderea
Chișinăului din ecuație este  imposibilă.

Două tentative eșuate

Întreprinderea transnistreană – Tiraspoltransgaz a încercat
să obțină de la ANRE licență pentru furnizarea gazelor
naturale, în luna noiembrie a anului trecut, însă a primit
refuz. Motivul a fost că Tiraspoltransgaz se ocupă de
transportarea gazelor și nu de furnizarea acestora.

Despre intenția de a avea o relație directă cu gigantul rus a
anunțat și Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la
Tiraspol.

După tentativa din noiembrie 2021, o firmă înregistrată într-
un apartament din Chișinău a reușit în iunie 2022 să semneze
un contract de livrare a gazelor naturale cu gigantul rus,
Gazprom, dar nu a putut obține permisiunile necesare de la
ANRE pentru a activa pe piața energetică din Moldova.

Atunci ”Moldovatransgaz”, subordonată companiei ”Moldova-
Gaz”, a subliniat faptul că ”transportul și furnizarea gazelor
naturale în regiunea transnistreană, aflată în afara
controlului autorităților constituționale, reprezintă un
pericol major pentru securitatea energetică a Republicii
Moldova”.

După tentativa din iunie, o altă încercare de găsi căi de
livrarea a gazului direct în regiune nu au mai fost.

Criza Umanitară

Pentru malul stâng lipsa gazului gratuit ar putea provoca o
criză umanitară, de această părere sunt atât Sergiu Tofilat,
cât și Victor Parlicov.

„Dacă se sistează livrarea de gaz în stânga Nistrului se
termină povestea cu iluzia independenței regiunii traninistene
pentru că gratuit nimenu nu o sa mai livreze gaz în stânga
Nistrului.”

 
Victor Parlicov
fostul director ANRE

Posibilitatea unei crize umanitare este prevăzută și de Tofilat
acesta explică că, gazul gratis în regiunea transnistreană
asigură 50% din venituri la bugetul transnistrean.
   
„Gaz nu-i, respectiv bugetul transnistrean scade în jumătate,
nu vor avea din ce plăti pensii și salarii.

Din acest considerent noi trâmbițăm din luna aprilie că
trebuie un plan de acțiuni în cazul unei potențiale crize
umanitare în stânga Nistrului. Acest lucru trebuie coordonat
și cu Ucraina, și cu Europa, și cu SUA.

Tiraspolul mizează pe faptul că Kremlinul nu este gata să
cedeze Transnistria și respectiv se vor găsi soluții cum să
transfere gaz, iarăși acest lucru fără Moldova nu e posibil.

Transnistria e în așa o situație ca în șah – țuțvang – (atunci
când orice mișcare te duce într-o situație și mai proastă
decât cea actuală). În acest caz Moscova nu e gata să cedeze
Transnistria, dar nici Moldova nu e pregătită, fără ajutor
extern, să întrețină Transnistria.”

Sergiu Tofilat
expert în probleme energetice

CUM SE ACUMULEAZĂ DATORIA

Datoria istorică a Transnistriei pentru gaze naturale a
depășit 8 miliarde de dolari vara aceasta, iar din cauza
prețurilor din ultimul timp este aproape să atingă cifra de 9
miliarde. Regiunea transnistreană consumă gaze naturale,
dar nu plătește pentru ele nici la Moldova-Gaz și nici la
Gazprom. Datoria se acumulează pe contul Moldova-Gaz,
însă îi este atribuită transpostratorului local –
Tiraspoltransgaz.

   Factură la gaz din stânga Nistrului 2021

Aceasta este varianta scurtă a

articolului: Ce se va întâmpla cu

regiunea transnistreană dacă

rămâne fără gaz”, varinata

integrală o găsiție aici!

https://zonadesecuritate.md/ce-se-va-intampla-cu-regiunea-transnistreana-daca-ramane-fara-gaz-se-termina-povestea-cu-independenta/
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