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Externă (APE) în comun cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 
Emisiunea este difuzată de postul public Radio Moldova şi de 
Radio Vocea Basarabiei. Emisiunea radio și Newsletter-ul sunt 
parte a proiectului FES şi APE „Dialoguri de politică externă”. 
Conţinutul poate fi preluat liber cu menţionarea sursei.

TEMELE EMISIUNII:
1.  Coaliție minoritară la Chișinău. Directorul executiv APE, Victor Chirilă: Un guvern minoritar este șantajabil și este la cheremul partidului 

din opoziție.
2.  Expertul IDIS Viitorul, Cornel Ciurea: Alianța pentru o Moldovă Europeană este o soluție funcțională, chiar dacă nu cea mai bună.
3.  AIE sau AME și anticipate? Un editorial semnat de analistul politic Tudor Cojocariu.
4.  Expertul Viorel Chivriga: Guvernul minoritar va fi unul șantajabil și inapt de reforme.

Ultima perioadă a fost marcată de o serie de 
evenimente importante pentru Republica Moldova. 
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Materialele sunt realizate de Lina Grâu – expert pe politică externă și relaţii internaţionale, coordonator de programe APE. 

Compania americană Kroll, specializată pe 
spionaj financiar și investigarea schemelor de 
spălare de bani, a câștigat concursul pentru 
efectuarea unui audit financiar la Banca de 
Economii, Banca Socială și Unibank. În urma 
unor scheme frauduloase, prin intermediul 
acestor bănci din Republica Moldova au 
fost scoase peste 17 miliarde lei, sumă care 
constituie la aproape 60 la sută din Bugetul de 
stat pentru 2014. Potrivit guvernatorului BNM, 
Dorin Drăguțanu, investigația va dura patru 
săptămâni, iar compania va analiza tranzacțiile 
suspecte, persoanele implicate, va stabili unde 
au fost transferate fluxurile financiare și cum 
pot fi acestea recuperate. 

Regiunea transnistreană a Republicii Moldova 
se confruntă cu grave probleme economice. 
Veniturile regiunii au scăzut de patru ori în 
comparație cu anul trecut, iar încasările în 
urma comerțului extern s-au redus de 13 ori. 
În aceste condiții, au fost majorate tarifele la 
servicii și taxele în transport, iar administrația 
de la Tiraspol anunță că are întârzieri la plasa 
salariilor și pensiilor. În plus, Moscova nu a 
transferat banii din care se plăteau suplimente 
lunare de 15 dolari pensionarilor transnistreni. 
Liderul de la Tiraspol Evghenii Șevciuc a fost la 
Moscova pentru a solicita reluarea ajutorului 
financiar, însă presa a relatat că cererea sa a 
fost respinsă. 

Din Transnistria s-a retras unul dintre marii 
investitori ruși, oligarhul Alișer Usmanov, 
proprietarul companiei Metalloinvest, 
care deținea 30% din acțiunile Uzinei 
metalurgice de la Râbnița, unul din cei 
mai mari contribuabili la bugetul regiunii 
separatiste. Pachetul de acțiuni de control de 
la Uzina metalurgică a fost procurat de către 
administrația de la Tiraspol. 

Șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, 
a anunțat că fondurile europene pentru 
reformarea justiției ar putea fi reduse și mai 
mult în cazul în care Republica Moldova nu 
va livra rezultate concrete în acest domeniu. 
Bugetul inițial de 60 milioane euro a fost 
deja redus – a doua tranșă venită în 2014 
a fost redusă de la 15 la 13,2 milioane 
euro. Diplomatul european și-a exprimat 
dezamăgirea în legătură cu nereformarea 
Procuraturii și cu menținerea instituției 
sub influență politică și a criticat încălcarea 
sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor 
către judecători, precum și sistemul precar de 
selectare a judecătorilor.

Partidele care au intrat în Parlament 
în urma alegerilor din 30 noiembrie 

2014 au continuat pe parcursul lunii 
ianuarie negocierile pentru formarea 
unei coaliții de guvernare. Chiar dacă 
din primele zile de după scrutin Partidul 
Liberal Democrat (PLDM), Partidul 
Democrat (PD) și Partidul Liberal (PL), 
care au împreună 55 de mandate din 
cele 101, și-au anunțat disponibilitatea 
de a crea o coaliție de guvernare, cele 
trei formațiuni nu au ajuns la un numitor 
comun. 

Reprezentanții a trei cele mai mari familii 
politice europene au efectuat, pe 20 
ianuarie, o vizită-fulger de câteva ore 
la Chișinău, unde s-au întâlnit cu liderii 
partidelor parlamentare PLDM, PD și PL, în 
încercarea de a găsi soluții pentru a elimina 
animozitățile. Popularul german Elmar 
Brok, președintele Comisiei de politică 
externă a Parlamentului European, social-
democratul german Knut Fleckenstein, 
și liberal-democratul britanic Graham 
Watson s-au întâlnit cu Vlad Filat (PLDM), 
Marian Lupu (PD) și Mihai Ghimpu (PL). 

Coaliție minoritară la Chișinău – 
soluție de ieșire din criză sau eșec 
după două luni de negocieri?
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Deși au anunțat un progres important 
imediat după întâlnirea cu europenii, a 
doua zi liderii de la Chișinău au declarat că 
disensiunile nu au fost depășite. 

Partidul Liberal a acuzat PLDM și PD 
de nedorința de a institui o guvernare 
transparentă, prin cedarea către PL a unor 
funcții și pârghii, cerând în același timp 
aducerea unui profesionist din UE în fruntea 
Procuraturii. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a 
acuzat cele două formațiuni că au încă de 
dinainte de alegeri o înțelegere cu PCRM de a 
constitui o coaliției informală și că negocierile 
cu PL au fost din start pur formale.

La rândul său, PLDM și PD i-au acuzat pe 
liberali de inflexibilitate și au negat orice 
înțelegere cu comuniștii, spunând că PCRM 
nu va deține funcții în noul executiv. 

Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, 
s-a arătat dispus pentru o colaborare cu 
partidele de la guvernare, fără a se ajunge 
însă la o coaliție, în scopul consolidării 
suveranității, integrității și a garantării 
neutralității Republicii Moldova. Vladimir 
Voronin a subliniat că, în cazul în care 
propunerile comuniștilor vor fi incluse 
în programul de guvernare al coaliției 
proeuropene, PCRM ar putea asigura în 
2016 voturile necesare pentru alegerea 
președintelui Republicii Moldova.

În aceste condiții, pe 23 ianuarie PLDM (23 
mandate) și PD (19 mandate) au semnat 
un Acord de constituire a unei coaliții 
minoritare, aceasta urmând să fie numită 
Alianța pentru o Moldovă Europeană (42 
mandate din 101). 

Pe 28 ianuarie, președintele Nicolae Timofti 
l-a desemnat pe Iurie Leancă pentru funcția 
de prim-ministru, iar acesta are la dispoziție 
15 zile pentru a veni în fața Parlamentului cu 
lista miniștrilor și programul de guvernare. 

Partidul Comuniștilor (21 mandate) a 
declarat că nu va vota pentru un Guvern 
Leancă II, iar PL (13 mandate) nu a decis 
încă dacă îl va susține. Partidul Socialiștilor 
(23 mandate), condus de Igor Dodon, s-a 
declarat din start în opoziție față de orice 
coaliție pro-europeană, pledând pentru 
apropierea de Rusia. 

Directorul executiv al Asociației pentru 
Politică Externă, Victor Chirilă, 

spune că o guvernare minoritară nu este 
viabilă în Republica Moldova și aduce 
partidele pro-europene la mâna opoziției 
comuniste atunci când vine vorba de 
decizii importate cum ar fi alegerea 
președintelui, continuarea cursului 
european sau realizarea reformelor. 

 Victor Chirilă: Un Guvern minoritar 
înseamnă riscuri mari de instabilitate 
în Republica Moldova, pentru că 
acest guvern nu va avea majoritatea 
parlamentară necesară pentru aprobarea 
unor legi importante, mai ales pentru 
reformarea justiției, Procuraturii, reforma 
economiei sau investigarea unor cazuri 
răsunătoare de corupție, cum ar fi cazul 
de la Banca de Economii, de unde au 
dispărut peste 10 miliarde lei, iar acum 
apar cifre noi care vorbesc despre 17 
miliarde lei dispărute inclusiv de la Banca 
Socială și Unibank. 

Un Guvern minoritar înseamnă că 
acest guvern va trebui să negocieze 
de fiecare dată susținerea Partidului 
Comuniștilor pentru aprobarea unor 
legi, iar aceste negocieri vor implica și 

anumite compromisuri care ar putea 
fi văzute prost de electoratul pro-
european. Deja se pare că PCRM cere o 
cedare enormă pentru Partidul Liberal 
Democrat – cere ca acesta să renunțe la 
candidatura lui Iurie Leancă la funcția 
de prim-ministru. Or, știm bine că o 
bună parte din electoratul PLDM a optat 
anume pentru această soluție. Dacă acest 
lucru se va întâmpla, electoratul se va 
întoarce de la acest partid, care ar putea 
fi penalizat la următoarele alegeri locale, 
iar credibilitatea liderului acestui partid 
și a formațiunii pe ansamblu va scădea 
enorm.

 Lina Grâu: Imediat după semnarea 
acordului de coaliție dintre Partidul 
Liberal Democrat din Moldova și Partidul 
Democrat au apărut mai multe critici la 
adresa acestei viitoare coaliții. Prima ar fi 
că cele două formațiuni se coalizează de 
fapt cu Partidul Comuniștilor, or anume 
acesta a fost factorul de schimbare cerut 
de societate în aprilie 2009. 

 Victor Chirilă: Evident că este nevoie 
de o colaborare cu opoziția, și mă refer 
în cazul dat la Partidul Comuniștilor care 
în ultimul timp dă dovadă de mai multă 

Victor Chirilă: Un guvern minoritar este șantajabil 
și este la cheremul partidului din opoziție
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moderație și în acțiuni, și în luările de 
poziție față de Acordul de Asociere și este 
dispus la o cooperare realistă, pragmatică 
cu partenerii occidentali, în primul 
rând cu UE. Însă partidele europene 
trebuie să discute, să coopereze de pe 
alte poziții, de pe niște poziții solide, cu 
Partidul Comuniștilor. Dacă PCRM va simți 
slăbiciunea partidelor pro-europene, a 
unui Guvern minoritar, de fiecare dată 
va cere un preț enorm pentru susținerea 
unor pachete de legi și reforme. 

Acum, în urma semnării acestui acord 
între PLDM și PD pentru formarea Alianței 
pentru o Moldovă Europeană, putem 
spune că aceste partide au demonstrat 
incapacitatea lor de a face compromisuri 
chiar între partidele europene. Pentru că 
marile discordii nu au ținut de principii, 
de obiective. Divergențele, după cum 
au arătat negocierile, au ținut de 
împărțirea funcțiilor. Or, este inadmisibil 
ca partidele pro-europene și în special 
liderii pro-europeni să nu poată ajunge 
la un compromis anume la acest capitol. 
Astfel de obstacole nu ar fi trebuit să 
existe. Or, incapacitatea lor demonstrează 
slăbiciunea lor. Și acest lucru le va juca 
festa în următoarele luni și în următorul 
an. 

 Lina Grâu: Altă îngrijorare ține de 
capacitatea Republicii Moldova de a 
continua cursul european, mai ales 
că suntem într-o conjunctură externă 
destul de complicată. Plus că există niște 
oportunități în acest an, care țin de 
avansarea pe parcursul european, pe care 
Republica Moldova ar putea să le rateze. 
Cum se văd din afară aceste evoluții?

 Victor Chirilă: Deja sunt niște semnale 
care au venit din Parlamentul European. 
UE se pare că este îngrijorată de ceea 
ce se întâmplă la noi. UE își dorește o 
cooperare constructivă cu opoziția, cu 
Partidul Comuniștilor, dar își dorește și 
o guvernare solidă, un guvern european 
puternic, care să-și poată asuma întreaga 
responsabilitate pentru implementarea 
reformelor, pentru combaterea corupției. 
Or, un guvern minoritar nu poate face 
acest lucru pentru că este șantajabil și 
este la cheremul partidului din opoziție, 

care înțelege acest lucru și va solicita 
cedări enorme în contextul apropiatelor 
alegeri locale și în perspectiva viitoarelor 
alegeri a președintelui Republicii Moldova 
din 2016. 

Semnale neoficiale sunt și din partea 
Washingtonului, care este nemulțumit de 
crearea unei guvernări minoritare, este 
nemulțumit de incapacitatea partidelor 
pro-europene să formeze o alianță 
puternică, de incapacitatea politicienilor 
de a ajunge la compromisuri, de a trece 
peste propriile ambiții și de a judeca din 
perspectiva intereselor naționale.  

 Lina Grâu: Un al treilea aspect pe 
care l-am desprins din discuțiile care au 
existat după semnarea acestui Acord ține 
de capacitatea coaliției minoritare de 
combatere a corupției și de reformare a 
justiției, având în vedere că oamenii care 
conduc aceste partide sunt considerați 
a fi cei mai mari oligarhi din Republica 
Moldova. 

 Victor Chirilă: Impresia este că 
Guvernul minoritar care urmează să 
fie creat va deveni expresia unor mari 
interese de afaceri din Republica Moldova 
și acest lucru neliniștește și partenerii 
noștri din UE, dar și SUA. Și acest aspect 
ar putea avea consecințe asupra asistenței 
pe care acești parteneri ne-o oferă. 

Deja avem anumite rezerve legate de 
modul în care urmează să fie livrată 
această asistență în timpul apropiat. 
Au existat mesaje trimise și de șeful 
Delegației UE la Chișinău, care spunea că 
această asistență urmează să se reducă, 
în special pentru reforma justiției și a 
Procuraturii, pentru că nu s-au îndeplinit 
în întregime angajamentele anterioare. 
Plus că acum a apărut acest caz sfidător 
de la Banca de Economii care a pus în 
gardă partenerii europeni despre modul 
în care se cheltuiesc banii publici și 
asistența externă în Republica Moldova. Și 
atâta timp cât nu va fi claritate cu privire 
la ce s-a întâmplat cu acești bani și la 
modul cum vor fi evitate astfel de cazuri 
pe viitor, mă tem că asistența UE nu va 
fi livrată integral țării noastre în timpul 
apropiat. 

 Lina Grâu: De la alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie până la semnarea acestui 
Acord de guvernare minoritară, fără 
Partidul Liberal, au trecut aproape două 
luni. Ce mesaje au trimis partidele politice 
către societate, prin incapacitatea lor de a 
ajunge rapid la un acord de guvernare?

 Victor Chirilă: Au trimis mesaje 
proaste, descurajatoare pentru 
electoratul european. Electoratul 
european se îndepărtează tot mai mult 
de partidele pro-europene, există în 
societate o stare de lehamite tot mai 
pronunțată și mă tem că aceste partide ar 
putea fi penalizate foarte dur la alegerile 
locale din acest an. 

Plus, lipsa de credibilitate care se 
accentuează, lipsa de susținere din partea 
cetățenilor știrbește deja din capacitatea 
acestor partide și a viitorului Guvern de a 
implementa reforme dure, reforme grele, 
cu efecte sociale dificile pentru anumite 
categorii, reforme care necesită susținerea 
puternică din partea societății. Aceste 
reforme ar putea să sufere anume din cauza 
lipsei acestui suport din partea societății. 
Iar partidele pro-europene și guvernul 
minoritar, știind acest lucru, ar putea să 
ezite în implementarea acestor schimbări.   

 Lina Grâu: În ce măsură societatea din 
Republica Moldova are capacitatea de a 
genera noi lideri, noi partide politice care, 
eventual, să schimbe fața clasei politice 
din Republica Moldova? 

 Victor Chirilă: Eu cred că există multe 
persoane care pot deveni lideri ai unei 
noi mișcări care să continue procesul 
de integrare europeană în țara noastră. 
Problema este că în actualele condiții, 
în actualul sistem, cu actualele partide 
autoritare care au o democrație deficitară 
pe interior, mă tem că acestor persoane 
le va fi greu să se afirme, să devină 
lideri adevărați. Dimpotrivă, sistemul 
actual, dominat de interese de afaceri, 
de oligarhi, va face tot posibilul ca acești 
lideri să nu se afirme, să fie discreditați, 
descurajați de la bun început, astfel 
încât aceste grupuri și acești oligarhi 
să mențină controlul cvasi-total asupra 
sistemului politic din Republica Moldova.
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Expertul de la Institutul pentru 
Democrație și Inițiative Sociale 

Viitorul, Cornel Ciurea, spune că 
Alianța pentru o Moldovă Europeană, 
minoritară, chiar dacă nu este 
soluția cea mai bună, este totuși una 
funcțională.

 Lina Grâu: În ce măsură formula 
unui guvern minoritar este potrivită 
pentru Republica Moldova?

 Cornel Ciurea: Din două soluții a 
fost aleasă o soluție mai proastă, dar, 
cred eu, funcțională. Sigur că cea mai 
bună soluție ar fi fost crearea unei 
coaliții largi, cu includerea Partidului 
Liberal și desigur că ar fi fost bine ca 
această coaliție să fie fost susținută 
de comuniști. Până la urmă, realitatea 
politică a dictat excluderea PL-ului, 
ceea ce slăbește funcționalitatea 
acestei colații. Dar, oricum, în 
eventualitatea unei colaborări dintre 

PD, PLDM și PCRM această coaliție 
poate să-și demonstreze vitalitatea și 
să supraviețuiască pe un mandat de 
patru ani. 

Deci, eu consider că este o soluție care 
poate să funcționeze, nu neapărat 
ne amenință alegerile anticipate. 
Va depinde foarte mult de felul în 
care vor colabora Partidul Democrat 
și Partidul Comuniștilor. Dacă va 
exista o apropiere dintre aceste două 
partide, atunci formula politică va fi 
una viabilă. Sigur, ceea ce constatăm 
este că o astfel de coaliție rămâne a 
fi pro-europeană, dar ea totuși este 
mai de stânga, ceea ce înseamnă că ar 
putea să aibă și un dialog cu Moscova, 
ceea ce nu este neapărat rău; și că nu 
este atât de pro-românească cum ar fi 
fost dacă ar fi existat Partidul Liberal 
în coaliție. Partidul Comuniștilor are 
o istorie mai veche nu foarte bună 
de discuție cu România și aici cred că 
ar putea exista anumite probleme la 

început, dar cred că ele pot fi depășite 
și dialogul dintre PCRM și București ar 
putea să se îmbunătățească datorită 
acestei formule politice. 

 Lina Grâu: Această idee de coaliție 
minoritară în care să participe într-un 
fel sau altul și PCRM a fost criticată 
chiar din primele minute sub mai 
multe aspecte. Primul ar fi însăși 
coaliția cu comuniștii, mai ales pentru 
PLDM, partid care a mers în campania 
electorală din 2009 cu sloganul 
„Moldova fără Voronin! Moldova fără 
comuniști!”. Alte semne de întrebare 
ar fi în legătură cu continuarea 
parcursului european și trecerea pe 
linie moartă a luptei cu corupția, 
având în vedere faptul că cele două 
partide din coaliție sunt puternic 
oligarhizate. 

 Cornel Ciurea: În ceea ce privește 
critica europeană, nu am prea văzut 
multe reacții critice venind din UE. 
O singură declarație critică a fost 
făcută de Graham Watson, dar acesta 
este liderul liberalilor europeni și în 
mod clar el susține cauza Partidului 
Liberal, care este parte a acestei 
familii europene. Au mai fost și niște 
comentarii făcute de analiștii români, 
dar eu înțeleg de ce Bucureștiul nu 
este neapărat încântat – pentru că cu 
Partidul Comuniștilor, care va participa 
la această coaliție, Bucureștiul are 
probleme. 

 Lina Grâu: Credeți că este garantată 
continuarea parcursului european de 
această coaliție în care se regăsește 
într-o anumită formă și Partidul 
Comuniștilor?  

 Cornel Ciurea: Nimeni nu dă 
garanții. Dar eu cred că este foarte 
clar pentru toată lumea că această 
coaliție va continua procesele de 
integrare europeană și va continua să 
implementeze Planul național privind 
Acordul de Asociere. Nu a fost nicio 

Cornel Ciurea: Alianța pentru o Moldovă 
Europeană este o soluție funcțională, chiar dacă 
nu cea mai bună
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declarație care să fi pus sub semnul 
întrebării acest lucru. Eu cred că 
comuniștii totuși vor insista asupra 
unei anumite revizuiri a Acordului de 
Asociere, dar acest lucru ar putea să 
se producă probabil peste trei ani. 
Însă Acordul de Asociere prevede 
oricum posibilitatea de revizuire într-o 
perioadă de trei ani. Deci, eu cred că 
comuniștii vor acționa de așa natură 
încât să permită revizuirea Acordului 
fără să fie pus sub semnul îndoielii 
întreg procesul european. Și eu nu 
văd absolut nicio problemă pentru 
procesul de integrare europeană a 
Republicii Moldova. 

În ceea ce privește combaterea 
corupției, este adevărat că felul în care 
pun accentele europenii deocamdată 
nu corespunde aspirațiilor 
politicienilor noștri. Europenii ar dori 
să se vorbească mai mult în Republica 
Moldova despre lupta cu corupția, 
reforma sistemului judecătoresc. Iar 
noi suntem preocupați de chestiuni 
legate de securitate. Pentru cei care 
au format coaliția stabilitatea politică 
este mai importantă decât lupta cu 
corupția. În acest sens, felul în care 
prioritizează lucrurile politicienii care 
au format coaliția este diferit de felul 
în care înțeleg lucrurile europenii. Aici 
ar putea să existe contradicții. 

Dar eu cred că există loc și pentru 
dialog. Noi vom continua să 
explicăm europenilor că ceea ce se 
întâmplă astăzi în regiunea noastră 
și amenințările care există sunt 
totuși mai importante decât o banală 
luptă împotriva corupției din sistem. 
Pentru că de multe ori remarcăm 
faptul că lupta împotriva corupției 
destabilizează sistemul politic. Și aici 
ar trebui să facem o alegere. Chiar și 
în structurile europene se admite că 
trebuie să colaborezi cu oameni care 
nu sunt neapărat puri și neprihăniți, 
dar considerentele politice îți cer 
în mod imperios acest lucru pentru 

a putea depăși anumite etape. Și 
suntem într-o etapă în care riscurile 
de securitate sunt mult mai mari decât 
riscurile provocate de corupție. 

 Lina Grâu: A durat aproape două 
luni până să fie convenită această 
coaliție minoritară. Care a fost mesajul 
care a fost trimis de clasa politică? Ce 
credibilitate mai are clasa politică în 
societate și în plan extern?  

 Cornel Ciurea: Eu nu cred că 
acum putem fi în întregime edificați 
cu privire la semnalul trimis. În 
mare parte eu cred că societatea 
moldovenească va accepta ideea unei 
asemenea coaliții și nu se va arăta 
deranjată. Cred că singurul partid care 
cumva este incomodat de această 
coaliție este Partidul Liberal Democrat, 
care trebuie să explice propriilor 
alegători de ce s-a unit cu comuniștii, 
chiar dacă această o coaliție nu este 
una explicită. 

Europenii, la fel, chiar dacă sunt 
nemulțumiți de crearea unei 
asemenea coaliții, nu vor putea 
exprima acest lucru – nu au dreptul 
să o facă, pentru că manifestarea unei 
astfel de nemulțumiri ar fi un exemplu 
de imixtiune în treburile interne. 

Noi vom putea înțelege cum 
reacționează UE față de crearea 
coaliției din felul în care europenii vor 
continua să finanțeze proiectele din 
Republica Moldova. Deocamdată sunt 
niște semnale că aceste finanțări vor 
fi reduse. Eu totuși sper și am senzația 
că nu va fi o diminuare drastică și 
că europenii vor menține nivelul de 
finanțare la cotele promise. 

 Lina Grâu: În aceste două luni de 
zile s-a vorbit foarte mult despre 
necesitatea unei noi clase politice în 
Republica Moldova. Vedeți premize 
pentru ridicarea unei noi generații de 
politicieni, eventual de partide, care 

să vină în schimbul celor care sunt 
acum la putere și care au demonstrat 
să se mișcă greu?  

 Cornel Ciurea: Eu totuși cred că 
aceste procese foarte lente de creare 
a coalițiilor și procesul electoral au 
produs o anumită delegitimare a 
clasei politice. Din această cauză 
cred că este loc pentru apariția unor 
noi partide și a unor noi politicieni. 
Din această cauză eu aș saluta un 
proces de creare de partide noi, chiar 
dacă lumea este critică și spune că 
sunt suficiente partide în Republica 
Moldova. Noi avem nevoie de un 
permanent proces de reproducere a 
clasei politice, pentru că observăm că 
în Republica Moldova delegitimarea 
și decredibilizarea politicienilor se 
produce foarte repede. 

Lideri noi trebuie să apară. Un proces 
de apariție a liderilor este cel prin 
plecarea liderilor de gradul doi din 
partidele consacrate – Filat a plecat de 
la Partidul Democrat, putem admite că 
Leancă va pleca de la Partidul Liberal 
Democrat... Deci, asemenea procese 
sunt o trambulină de lansare a unor 
politicieni cu ambiții în politică. 

Alte posibilități țin de apariția celor 
tineri. Am văzut cum intrarea în 
politică a lui Dorin Chirtoacă a salvat 
un partid politic, Partidul Liberal, și 
l-a afirmat. Și acest proces trebuie 
să continue, trebuie să apară în 
permanență oameni noi. 

Nu putem exclude nici a treia 
variantă de creare a unei elite politice 
prin venirea unor politicieni din 
străinătate. Acest lucru îl observăm în 
Ucraina, atunci când sunt „importați” 
politicieni din țările vecine. Unii nu 
exclud faptul că în Republica Moldova 
vor apărea politicieni din România, 
care vor încerca să joace un anumit rol 
în viața noastră politică. 
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mai intens ca oricând, promovarea ideii 
de integrare europeană. Fiind o emanație 
a protestelor din aprilie, niciun partid 
rezonabil nu și-ar fi permis să neglijeze 
mesajele proeuropene. Din păcate, însă, 
după opt ani de guvernare comunistă 
și autoritariană, valorile, dar mai ales 
practicile europene, rămâneau departe 
de emițătorii acestor mesaje, respectiv de 
receptorii lor, cetățenii moldoveni. 

Nelipsită de scandaluri, intrigi și erori, 
guvernarea pro-europeană a AIE I, AIE 
II, iar apoi CPE, reușise să genereze un 
val imens de optimism. Era și firesc, or 
perspectiva reconectării cu un spațiu în 
care fiecare dintre moldoveni avea deja 
cel puțin o rudă nu avea cum să pară altfel 
decât fericită. De cealaltă parte, militanții 
pentru menținerea relațiilor preferențiale 
cu spațiul rusesc au utilizat până acum 
același argument. Totuși, dincolo de acest 
tip de argumentare perfect legitimă, există 
un șir de diferențe flagrante dintre ceea 
ce ar putea însemna pentru noi Uniunea 
Europeană și Federația Rusă/Uniunea 
Vamală. Dintre acestea, cele mai populare, 
inclusiv datorită mesajelor liderilor 
politici, se referă la justiția independentă, 
bunăstarea, circulația liberă, respectarea 
drepturilor omului, dezvoltarea 
economică, accesul la educație, la cultură 
și servicii medicale.

Realizările guvernării în toate aceste 
domenii care fac diferența dintre spațiul 
european și cel eurasiatic ar fi trebuit 
să facă diferența dintre cele trei partide 
proeuropene și cele antieuropene la 30 
noiembrie 2014. Nu s-a întâmplat, însă, 

așa. PLDM, PL și PD au obținut cu patru 
mandate mai puțin decât obținuseră în 
2010, adică 55. Semnalul pe care cei un 
milion și jumătate de participanți la alegeri 
l-au dat a fost că prestația proeuropenilor 
a fost prea puțin convingătoare. 

Și totuși, proeuropenii au luat majoritatea 
voturilor. Explicația poate fi găsită în 
mesajele unor grupuri de activiști civici, 
experți sau analiști, transmise chiar 
înaintea alegerilor. Aceștia și-au asumat 
atunci votul pentru unul dintre cele trei 
partide ex-AIE, îndemnându-i și pe ceilalți 
să facă la fel, nu de dragul formațiunilor în 
sine, ci pentru șansa, oricât de mică, de a 
continua integrarea europeană. 

Putem afirma că celor trei partide le-a 
reușit într-un final atragerea voturilor 
prețioase ale indecișilor, mizând pe 
fata morgana din ochii electoratului, 
întruchipată într-o eventuală AIE 3. 
Pe lângă aceasta, apariția de nicăieri 
a Partidului Comunist Reformator și a 
Blocului Uniunea Vamală a deturnat 
circa 9% din electoratul antieuropean, 
funcționând ca niște veritabile ”găuri 
negre” pentru votul pro-rus. Anume aceste 
9% le-ar fi putut asigura o guvernare 
liniștită comuniștilor și socialiștilor.

Putem afirma, prin urmare, că victoria 
celor trei partide se datorează unor 
circumstanțe, mai curând decât unor merite 
evidente. La acest ”start fals” se mai adaugă 
stângăciile celor trei din timpul negocierilor 
netransparente, întârziate și pe bună 
dreptate blamate de întreaga societate. În 
acest context, orice destabilizare care ar 

duce la anticipate ar însemna și revenirea 
la guvernarea antieuropeană de până în 
2009. Tocmai din acest motiv, un guvern 
minoritar al așa-zisei Alianțe pentru Moldova 
Europeană (AME, 42 de mandate ale PLDM 
și PD, din 101), ar presupune o eminentă 
moțiune de cenzură. Asta pentru că atât PL, 
cât mai ales PCRM, ar avea interesul electoral 
să declanșeze în câteva luni anticipatele. 
Socialiștii au și declarat deja, imediat după 
alegeri, că declanșarea anticipatelor este 
prioritatea lor numărul unu.

O asemenea eventuală poziționare a 
liberalilor și comuniștilor ar fi probabilă 
și pentru că riscul instabilității politice 
presupune inclusiv o decădere din grațiile 
partenerilor europeni, respectiv reducerea 
finanțării. Primele semnale au fost deja 
date. Mai întâi, șeful delegației UE, 
Pirkka Tapiola, a anunțat că guvernarea 
n-a implementat eficient reforma în 
justiție, fapt care a determinat deja tăieri 
financiare drastice. Mai mult, oficialul 
anticipează că vor mai urma tăieri. 
Acordarea unui credit de 100 milioane 
euro pentru dezvoltarea agriculturii, 
din partea Poloniei, a fost de asemenea 
amânată până la numirea responsabilului 
de Comisia de valorificare a acestuia. O 
amânare a suferit și Consiliul de Asociere 
RM-UE, unde ar fi trebuit să raportăm 
pe marginea implementării Acordului de 
Asociere până în acest moment, dar și 
unde s-ar fi stabilit pașii unei colaborări 
mai strânse cu UE.
Cel mai grav, însă, pare a fi riscul sistării 
unui sprijin de 700 milioane euro din partea 
UE. Între timp, au apărut deja informații 
care creditează ideea unei nemulțumiri a 

Editorial

AIE sau AME și anticipate?

de Tudor Cojocariu

Odată cu formarea Alianței pentru 
Integrare Europeană în 2009, 

așteptările majorității moldovenilor au 
început să crească. Reprezentanții celor 
patru partide de la guvernare au reluat, 
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Editorial

UE, care ar fi descoperit deturnări de 60% 
din finanțările de până acum, operate de 
guvernarea proeuropeană. Informațiile 
rămân, totuși, neoficiale.

Din punct de vedere politic, decizia 
președintelui României, Klaus Iohannis, 
de a-și amâna vizita la Chișinău pentru o 
perioadă nedeterminată a reprezentat 
primul semn. Al doilea semn a fost vizita 
la aeroportul din Chișinău a celor trei 
reprezentanți ai celor trei familii politice 
europene din care fac parte cele trei partide 
proeuropene de la Chișinău. Cel de al treilea 
semn ține de lipsa vreunei reacții a oficialilor 
instituțiilor UE sau SUA privind constituirea 

AME. Asta, în condițiile în care rezultatele 
alegerilor și anunțul celor trei partide de 
reeditare a unei alianțe proeuropene a 
provocat imediat un val de reacții pozitive 
în Vest. Singurele reacții până în momentul 
redactării acestui material au venit din 
partea celor trei președinți ai familiilor 
politice europene, liberalul Graham Watson, 
popularul Joseph Daul și socialistul Serghei 
Stanișev. Dacă primul și-a manifestat regretul 
față de excluderea PL din procesul de 
negociere, atunci ceilalți doi și-au manifestat 
regretul față de ”sustragerea PL de la 
datoria de a guverna și lipsa de flexibilitate”. 
Totodată, ultimii doi au salutat crearea 
alianței minoritare și au îndemnat cele două 

partide să urgenteze reformele. 
Această rară diferență de opinii exprimată 
de liderii politici europeni pe subiectul 
Republicii Moldova poate marca o nouă 
abordare a UE. Lipsa unei unanimități (fie 
și temporare) în sânul familiilor politice 
europene ar putea genera întârzieri 
și ezitări din partea tuturor părților în 
privința vitezei și calității implementării 
Acordului de Asociere. Asta pentru că 
guvernarea noastră rămâne tributară 
abordării ”sticks and carrots” și are nevoie 
de cineva care să o monitorizeze. Iar acest 
proces va trebui să reprezinte în următorii 
ani reperul principal al oricărei guvernări, 
indiferent de culorile acesteia.

Viorel Chivriga: Guvernul minoritar va fi unul 
șantajabil și inapt de reforme

Viorel Chivriga, expert asociat la IDIS 
Viitorul, spune că actuala clasă politică 

s-a decredibilizat în fața societății și 
este optimist că în următorii ani o nouă 
generație de lideri va apărea în Republica 
Moldova. 

 Lina Grâu: În ce măsură un Guvern 
minoritar va putea fi viabil în condițiile 
Republicii Moldova?

 Viorel Chivriga: Eu consider că această 
guvernare minoritară este o experiență 
unică, dar nu cea mai bună. Asta, pentru 
că într-un mediu politic instabil apare 
o guvernare care nu va avea suportul 
necesar pentru implementarea acțiunilor 
din programul de guvernare. În al doilea 
rând, cred că situația va genera multe 
momente de instabilitate care nu vor putea 

fi gestionate de Guvernul minoritar. În 
plus, probabil că vom intra într-un făgaș de 
negocieri continue pe subiecte vitale pentru 
funcționarea Republicii Moldova. 
Și să știți că aici nu prea avem exemple 
bune. Să ne amintim doar de faptul că 
după scrutinul din 30 noiembrie partidele 
parlamentare negociază deja de două luni. 
Vă dați seama ce va însemna ca fiecare 
măsură de reformă care are adepți și 
adversari să fie negociată de oamenii care 
sunt acum în Parlament?
Eu cred că intrăm și într-o perioadă a 
moțiunilor, iar Guvernul va fi în permanență 
supus presiunilor din partea partidelor 
parlamentare. Vom avea un Guvern care va 
fi șantajabil, va fi presat și nu va avea timp 
pentru a realiza programul de guvernare. 
În opinia mea, e cea mai proastă soluție din 
cele posibile la acest moment.  

 Lina Grâu: Coaliția minoritară dintre 
PLDM și PD a fost imediat criticată sub mai 
multe aspecte. În plan politic a fost criticată 
alinierea partidelor zis pro-europene cu 
Partidul Comuniștilor, s-a pus la îndoială 
capacitatea acestei coaliții de a continua 
vectorul european, iar al treilea aspect 
criticat a fost faptul că se pune sub un semn 
mare de întrebare lupta cu corupția în 
Republica Moldova. 

 Viorel Chivriga: Bine, discuțiile 
cu partidele de stânga trebuie să fie 
purtate. Trebuie să se discute asupra 
problemelor-cheie pe care le avem în 
societate și să se ajungă la un consens. 
Însă atunci când vine vorba despre un 
program de guvernare, atunci, dacă nu 
se ajunge la un consens între partidele 
care sunt interesate să guverneze țara, 
se creează de fapt un mediu în care vor 
exista permanent probleme. În cazul unei 
guvernări de dreapta-stânga, cum ar fi 
posibila guvernare compusă din partide 
diferite cum ar fi PLDM, PD și Partidul 
Comuniștilor, avem o garnitură de oameni 
care au viziuni prea diferite. 
La prima etapă cred că probleme mari nu 
vor fi, dar acestea vor apărea atunci când 
vor trebui soluționate chestiuni importante. 
Și aici câteva exemple pot fi reprezentate 
de subiectele moțiunilor de cenzură care au 
fost discutate intens în Parlamentul anterior, 
de exemplu reformele în educație. Eu chiar 
nu-mi pot imagina cum se poate finaliza 
această reformă în condițiile în care garnitura 
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de oameni care trebuie să o promoveze au 
opinii complet diferite. Același lucru s-ar 
referi și la mai multe măsuri de reformă și pe 
alte dimensiuni – în economie, în justiție. 
Intrăm într-o perioadă când fiecare 
componentă din Parlament va dori finalități 
diferite pentru aceste reforme și să știți 
că o garnitură poate să guverneze numai 
atunci când are suport politic, când fiecare 
entitate vede soluțiile într-un mod comun. În 
condițiile în care fiecare are opțiuni diferite, 
lucrurile încep să nu mai meargă atât de 
bine. Iese ca în fabula lui Donici, cea cu racul, 
lebăda și știuca – cineva va dori ca reformele 
să arate într-un fel, altcineva va dori ca 
rezultatele să fie altele, iar cineva nu va dori 
în general niciun fel de reformă. 

 Lina Grâu: Nu riscă Republica Moldova 
să piardă ultimul tren al vagonului către 
UE, odată formată această coaliție 
informală cu opoziția comunistă? Deja 
asistăm la o schimbare a retoricii Partidului 
Democrat, liderul căruia a spus că nu are 
rost ca Republica Moldova să depună 
o cerere de aderare, pentru că aceasta 
oricum va fi respinsă...

 Viorel Chivriga: Cred că riscul este 
unul iminent. Asta, chiar dacă la modul 
declarativ fiecare partid a spus în 
nenumărate rânduri că vectorul european 
e unicul posibil pentru Republica 
Moldova. Acest lucru l-a făcut și Partidul 
Comuniștilor, care a avut multe inițiative 
bune din 2005 încoace, dar și partidele 
de dreapta. Dar să știți că a declara e una, 
dar de a face e cu totul altceva. Și în cazul 
dat, când am ajuns la etapa decisivă – cea 
a implementării Acordului de Asociere, 
trebuie să înțelegem că parafarea, 
semnarea, ratificarea sunt etape destul 
de importante, dar la etapa implementării 
cel mai mare risc ține de existența voinței 
politice de a face schimbări. Iar aceste 
schimbări de multe ori vor fi torpilate, 
nu vor fi dorite chiar de unii actori destul 
de importanți din coaliția actuală. Și 
asta, pentru că reformele produc niște 
schimbări care pot atinge zonele de interes 

ale unor persoane și grupuri din coaliție, 
care pot fi unele majore. 
Să luăm de exemplu justiția. Justiția nu 
poate fi reformată fără a se face o ordine 
elementară în rândul judecătorilor. Și vă 
asigur că practic nu există judecători care 
ar vrea ca sistemul judecătoresc să fie 
schimbat. În domeniul economic, luați de 
exemplu monopolurile. Sunt și persoane, 
și grupuri de interese în cadrul coaliției 
care nu doresc ca aceste monopoluri să fie 
eliminate. Medicina, sau sănătatea, e un 
alt domeniu în care există interese mari 
de grup. O bună parte dintre cei care sunt 
conectați la acest sistem și profită de pe 
urma acestuia nu vor dori în niciun caz ca 
sistemul să fie reformat. 

 Lina Grâu: Negocierile din momentul 
alegerilor și până la semnarea acordului 
de coaliție minoritară dintre PLDM și PD 
au durat aproape două luni, timp în care 
societatea s-a arătat extrem de nemulțumită 
de prestația clasei politice de la Chișinău. Ce 
semnal de fapt a trimis clasa politică către 
societate prin această tergiversare?

 Viorel Chivriga: Este un semnal foarte 
prost, din simplul motiv că s-a constatat că 
aceste partide, care au guvernat și au cerut 
votul alegătorilor pentru încă un mandat, 
de fapt nu au avut o strategie acceptabilă 
pentru perioada de după alegeri. 
Negocierile care au durat mai bine de două 
luni arată că responsabilitatea partidelor 
politice e la pământ. În Republica Moldova 
deja e o axiomă faptul că politicienii spun 
una și fac de fapt cu totul altceva. 
În cazul dat, existau toate premisele pentru 
ca o coaliție să fie creată foarte rapid 
după alegeri, programele electorale aveau 
foarte multe elemente comune, partidele 
au deja o experiență de a guverna țara în 
comun, există o claritate cu privire la marile 
divergențe care au existat până acum și care 
au fost soluționate pe parcursul ultimilor 
patru ani. În același timp, există și un 
program de guvernare care a fost realizat 
nu în totalitate, din care pot fi extrase mai 
multe elemente. 

În același timp, avem Acordul de Asociere 
– un document care prevede niște 
responsabilități și niște obligații față de 
partenerii de dezvoltare. Acest Acord putea 
fi plasat chiar pe masa negocierilor, ca 
document de bază pentru viitorul program 
de guvernare și care ar fi unit în jurul său 
toate partidele pro-europene. Practic totul 
era pregătit pentru a avea un program de 
guvernare, au existat niște repere clare 
pentru a porni de la începutul ciclului 
electoral cu dreptul. Dar s-a întâmplat ca de 
obicei la noi și s-a pășit de fapt cu stângul. 

 Lina Grâu: Oamenii se arată, într-adevăr, 
foarte dezamăgiți de actuala clasă politică. Are 
societatea moldovenească șanse de a genera 
noi partide, noi lideri pentru a schimba fața 
actualei clase politice, o parte dintre care se 
trage încă din perioada sovietică?

 Viorel Chivriga: Republica Moldova e cu 
totul alta decât cea care era la începutul 
anilor 90. Moldova s-a schimbat. Avem 
și oameni foarte bine pregătiți, oameni 
care doresc o schimbare în țară. Dacă e să 
vorbim anume despre elita politică, noi nu 
avem acum o elită. Această elită politică 
trebuie să fie crescută, educată și protejată 
până când va ajunge la maturitate. 
Dacă e să vorbim despre partide politice, să 
știți că problema nu este în partidele în sine, 
ci în oamenii care le conduc, în cercurile care 
obțin beneficii din prestația partidelor politice, 
grupurile economice care în mare parte nu 
sunt interesate ca în Republica Moldova să 
aibă loc un amplu proces de schimbare. 
Dar avem totuși o generație tânără, o 
generație nouă, oameni cu studii în afara 
țării, oameni care gândesc altfel decât 
politicienii actuali. Și probabil că ei vor crea 
un nucleu pentru partidele politice, pentru 
mișcările care într-adevăr vor reforma 
țara. Dar avem nevoie de ceva timp pentru 
asta. Și probabil că în perioada mandatului 
actualului Parlament astfel de mișcări, astfel 
de partide vor apărea pe scena politică 
a Republicii Moldova. E nevoie un pic de 
așteptat și să știți că schimbarea se va 
produce. 


