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Deputații au adoptat în lectură finală, în cadrul
ședinței Parlamentului din 2 februarie, proiectul de
lege ce are scopul de a îmbunătăți cadrul normativ în
domeniul securității statului. 

„Totodată, vor fi trase la răspundere penală persoanele
care vor instiga alte persoane să comită acțiuni care
dăunează suveranității, independenței, inviolabilității
teritoriale, securității statului sau capacității de
apărare a Republicii Moldova”, anunță după votul
finalLegislativu.

Proiectul de lege a fost votat, în a doua lectură,
de 60 de deputați, 5 s-au abținut, iar Fiodor
Gagauz a votat contra. Gagauz face parte din
fracțiunea Partidului Socialist, din 2006 este
președinte al mișcării “Единая Гагаузия” 
(„Găgăuzia Unită”).

Legislația privind spionajul sau trădarea de patrie nu
prevedea anterior incriminarea acestor infracțiuni
structurilor neconstituționale din stânga Nistrului sau
a unor potențiale mișcări separatiste din interiorul
țării, ci doar acțiuni contra Republicii Moldova în
favoarea unui STAT – țară suverană recunoscută la
nivel internațional.

Codul Penal al Republicii Moldova a fost completat cu o nouă componentă de infracțiune, separatism, și anume
acțiunile săvârșite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova, precum și distribuirea
informațiilor care incită la astfel de acțiuni.

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

SEPARATISMUL VA FI PEDEPSIT PENAL 

EDIȚIA DECEMBRIE

Astfel, MGB-ul de la Tiraspol (așa-numitul Minister al
Securității) structură analogică SIS-ului de la
Chișinău, putea efectua acțiuni de spionaj sau alte
fapte contra Republicii Moldova și să nu cadă sub
incidența acestui articol: Trădarea de Patrie. Acum
infracțiunea de separatism se va pedepsi cu
închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică cu
amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități
convenționale cu privarea dreptului de a exercita o
anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.

Instigarea la acțiuni de separatism se va pedepsită cu
amendă în mărime de la 700 la 1500 de unități
convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, cu
privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 6
ani, iar persoana juridică se va alege cu amendă în
mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale,
cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Pretinsul „Soviet Suprem” de la Tiraspol acuză
conducerea Republicii Moldova de „acțiuni
distructive” față de regiune. Reacția vine după
adoptarea proiectului de lege.

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://www.canva.com/design/DAFXXtr69EU/edit


Ion Manole directorul executiv al Asociației Promo –
LEX, organizație neguvernamentală ce se preocupă de
dezvoltarea democrației în Republica Moldova și
respectarea drepturilor omului, inclusiv în regiunea
transnistreană, susține că pentru Republica Moldova
un astfel de articol privind separatismul era necesar,
mai ales în contextul faptului că rămâne nerezolvată
problema integrității teritoriale, care poate fi
sinonimul cuvântului separatism, pe care unii evită să
îl folosească. Manole consideră că punerea accentelor
pe faptul că ar putea cădea sub incidență fiecare
locuitor al regiunii este o manipulare.

„O încercare de a băga frica în oameni și de a îndrepta
furia oamenilor către malul drept sau către autoritățile
naționale. Nu cred că se va întâmpla acest lucru,
pentru că este ilegal, el nu are niciun fundament și,
noi, societatea din partea dreaptă trebuie să înțelegem
circumstanțele în care au fost nevoiți să locuiască
locuitorii din stânga Nistrului și eu cunosc personal
foarte multe cazuri când oamenii au refuzat până la
maxim posibil să-și ia actele acelea, așa-zisele acte din
regiune, recunoscând astfel autoritatea administrației
din stânga Nistrului. Această lege nu va avea și nu
trebuie să aibă efect retroactiv. Ea nu se va aplica la ce
a fost până acum. Ea va trebui să aibă efect juridic
doar pentru ce se va întâmpla de acum încolo din
momentul votării și publicării acestei legi.”

Punerea în aplicare a noilor modificări rămâne a fi o
provocare pentru oamenii legii. În Codul Penal există
deja unele articole adoptate cu mulți ani în urmă care
ar putea pedepsi pretinsele structuri de stat din
stânga Nistrului sau chiar și existența formațiunilor
paramilitare. Aceste articole însă nu sunt aplicate
persoanelor ce le comit. Cum ar fi:

Articolul 282: Organizarea sau conducerea unei
formațiuni paramilitare sau Articolul 351: Uzurparea
de calități oficiale.

Un sondaj a fost lansat pe un grup de Viber din
regiunea transnistreană, cu 48 de mii de membri.

La sondaj au participat 1.412 oameni, începând cu
sâmbătă, fiind întrebați în legătură cu modificările din
CP privind SEPARATISMUL, „dacă deputații „noștri” și
cei de la putere sunt arestați în Moldova, reacția dvs?”

-1.100 au raspuns că așa și merită 
-209 că ar fi o arestare ilegală
-137 că le va fi indiferent

Nu putem să facem abstracție de la faptul că
fotografia de cover al acestui canal este Z-ul rusesc
pe fundalul unor soldați.

Aceste insinuări au fost respinse de autoritățile de la
Chișinău. Astfel, sub incidență va cădea doar „sistemul
de putere”. Modificările nu se referă la primăriile,
firmele și ONG-urile înregistrate în regiunea
transnistreană. Acestea nu vor fi pasibile de pedeapsă,
a precizat reprezentantul SIS, Radu Frija.

La o zi după votul în Legislativ, Oleg Serebrian a avut
o întrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale
Americii, la care au fost discutate amendamentele
privind incriminarea separatismului.

S-a accentuat că acestea nu vor afecta procesul de
negocieri și persoanele de bună-credință, ci au
menirea de a preveni și combate amenințările la
adresa suveranității și integrității teritoriale a țării.

Deputatul PAS, Oazu Nantoi, susținea anterior că
aceste modificări vor fi un prim pas în protejarea
securității statului.

„Statul Republica Moldova din start se confruntă cu
problema conflictului transnistrean, dar cadrul juridic
pe care noi l-am avut totalmente ignora existența
acestei probleme.

Noi nu putem fi anemici, nu putem fi apatici și trebuie
să căutăm căi legale pentru a proteja securitatea
Republicii Moldova și pentru a contracara aceste
activități de aceea noi mergem pe calea aceasta.”

Așa-numiții „deputați” consideră că autoritățile de la
Chișinău au întreprins „acțiuni agresive”, pe care le
condamnă. Mai mult, cer experților străini implicați în
procesul de reglementare transnistreană să intervină
și să dea apreciere părții moldovenești.

Presa din stânga Nistrului a prezentat acest subiect
prin perspectiva că vor apărea multe articole conform
cărora va putea fi pedepsit fiecare „transnistrean”.

https://invite.viber.com/?g2=AQBCaSx9qTocIkoBdhxuI%2BgcKUtydKlg0bAVjskj%2BNnGgstFgsrdCfjVJkQHtS68&mi=119490
https://invite.viber.com/?g2=AQBCaSx9qTocIkoBdhxuI%2BgcKUtydKlg0bAVjskj%2BNnGgstFgsrdCfjVJkQHtS68
https://t.me/zonasecuritate/302


Totul s-a întâmplat pe data de 20 ianuarie, în jurul
orei 16:00, adolescentul se îndrepta spre casă după
antrenamentul de la sala de sport pe care o
frecventează în orașul Bender/Tighina, ce se află la
câteva minute distanță de satul Hagimus.

Din spusele mamei, la ieșire din sediul unde se află
sala, fiul său ar fi fost luat la întrebări de către mai
multe persoane îmbrăcate în civil ce aveau un
comportament agresiv, minorul s-a speriat și a
încercat să se îndepărteze de ei, însă în întâmpinare
veneau alte două persoane, una dintre care avea în
mână o armă, atunci tânărul s-a oprit, iar cei care îl
urmăreau au încercat să-l bage cu forța într-o mașină
civilă.

În momentul în care minorul era forțat să intre în
mașină, prietenii băiatului, care ieșeau la fel de la sala
de sport, au reușit să filmeze momentul reținerii,
aceștia au anunțat familia și Inspectoratul de Poliție a
Republicii Moldova din Bender.

Din imaginile publicate de Zona de Securitate se vede
cum acesta este bruscat în mașină și întreabă
insistent de ce este reținut. Băiatul i-a rugat în
repetate rânduri ca prietenii lui să meargă cu el,
acesta le-a spus că nu are încredere în ei și îi este
frică.

Mama minorului, Ala Arion, a declarat pentru Zona de
Securitate că după ce persoanele necunoscute nu au
reușit să-l bage în mașina de culoare roșie, model
Mitsubishi, a venit un microbuz cu simbolurile miliției
transnistrene și deja aceștia împreună cu persoanele
îmbrăcate în civil l-au forțat pe minor să urce în
microbuz, punându-i cătușele. 

COPILĂRIA ÎN ZONE OCUPATE, SECHESTRU ȘI BĂTĂI
 Un minor de 15 ani din satul Hagimus, raionul Căușeni, a fost sechestrat și maltratat de către colaboratorii

structurilor ilegale din regiunea transnistreană. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal de către autoritățile
constituționale. 

Femeia ne-a mărturisit că fiul ei a stat reținut mai
bine de două ore fără a-i fi înaintă vreo pretinsă
învinuire.

„L-au pus la pământ, l-au bătut, i-au aplicat lovituri și
la coaste și la picioare, peste tot. Inițial au vrut să-l
bage într-o mașină civilă roșie, el s-a opus timp 10-15
minute, între timp prietenii lui au filmat scena, el
striga: „sună-l pe tata, sun-o pe mama, faceți ceva că
vor să mă ia”.

Imediat după ce au ajuns acasă a fost chemată
ambulanța, iar minorul a fost dus la Unitatea Primiri
Urgențe din Căușeni.

„Când a ieșit de la ei (n.r. miliție) era stresat îl durea
capul și acum îl doare, cel mai tare îl doare o coastă,
se presupune că e ruptă. El nu doarme noaptea, este
foarte speriat. Noi am vrut să-l mai lăsăm la Urgență
la Căușeni, dar este foarte speriat și a vrut acasă, se
teme că va veni cineva după el”, ne-a mai povestit
mama minorul.

https://youtu.be/GprsBvwCL0s


Din spusele băiatului nimeni din cei care l-au
sechestrat nu s-a prezentat, acesta presupune că,
colaboratorii structurilor ilegale din regiune l-ar fi
confundat cu o altă persoană.

Șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Bender,
Ivan Obreja, a declarat pentru Zona de Securitate că
persoanele îmbrăcate în civil ce l-au agresat pe minor
au fost identificate și s-au adeverit a fi, la fel,
colaboratori ai structurilor ilegale de forță
transnistrene.

„A fost primită cerea de la părinți, s-au întreprins
măsuri procesuale pe caz, s-a dat îndreptare pentru
medicul legist și deja mâine urmează să facem
audierile. Este evident că va fi intentată o cauză
penală sunt identificate persoanele ce l-au sechestrat
pe minor, persoanele în civil într-adevăr erau
colaboratori ai structurilor din regiune.”

Biroul Politici de reintegrare ne-a comunicat că pe
acest caz a fost sesizat Inspectoratul de Poliție
Bender, care în prezent examinează toate
circumstanțele.

Asociația „Promo-Lex” a preluat acest caz și va oferi
asistență juridică familiei minorului. Reprezentantul
„Promo-Lex” Pavel Cazacu a declarat pentru Radio
Chișinău că va insista ca dosarul penal să ajungă în
instanța de judecată pentru a fi pedepsiți cei vinovați.

„Cu regret, nu este prima situație de acest gen și cel
mai probabil nu va fi nici ultima, atât tip cât
persoanele care fie reprezentanți ai structurilor de
facto din regiunea transnistreană, fie alte persoane
care sunt responsabile de astfel de abuzuri, răpire,
maltratare, nu sunt trase la răspundere și sarcina
noastră, în cadrul procedurii de oferire a asistenței
juridice familiei va fi să insistăm că cauza penală care
deja a fost pornită de către organele de drept ale
Republicii Moldova să fie una eficientă.

 Dacă va fi nevoie vom interveni la diferite etape. Este
foarte important ca acest caz să devină unul
reprezentativ, când persoanele responsabile de abuzuri
au fost trase la răspundere, în cazul de față penal”, a
spus Pavel Cazacu.

VIDEO
MITUL PREȚURILOR MICI DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ

 
Creșterea de anul trecut a prețurilor a fost
simțită și de locuitorii regiunii transnistrene.
Deși regimul neconstituțional de la Tiraspol
operează cu cifre mai mici ale inflației decât
sunt anunțate la Chișinău, inflația în stânga
Nistrului ar fi fost în 2022 de doar 13%,
oamenii însă atestă o creștere a cheltuielilor la
produsele alimentare de minim 20% – 30%.

În percepția comună a locuitorilor de pe
ambele maluri ale Nistrului persistă
convingerea că produsele alimentare și cele
nealimentare sunt la un preț mai mic în
regiunea transnistreană. Percepție ce
corespundea realității până în 2019-2020,
după care discrepanța prețurilor dintre maluri
a început să scadă. În prezent raporturile sunt
aproximativ la același nivel, chiar dacă în
regiune nu există plata pentru TVA. Rămân a fi
mai ieftine produsele alcoolice, țigările și
produsele petroliere.

Salariul mediu în regiunea transnistreană
potrivit pretinselor autorități din regiune este
de 6 187 ruble, echivalentul a 7 mii lei. Pe malul
drept al Nistrului salariul mediu este de 11.700
lei. Pensiile încep de la câteva sute de rubele,
media fiind de 1600.

Am mers în regiune pentru ai întreba pe
oameni cum au simțit creșterea prețurilor și
cum se descurcă. Vedeți în video răspunsurile
acestora. VIDEO

https://youtu.be/GprsBvwCL0s
https://www.youtube.com/watch?v=JYGaB3mMnfI
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