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Actualul Cod penal al Republicii Moldova incriminează în capito-
lul cinci din partea specială o serie de fapte care atentează la drepturile 
politice ale cetăţenilor. Deşi sub aspect formal această totalitate de infrac-
ţiuni poate fi atribuită la categoria de infracţionalitate politică, totuşi, din 
punctul de vedere al ştiinţei criminologice, fenomenul criminalităţii politice 
cuprinde un număr de fapte mult mai mare decât cel prevăzut expres în 
capitolul respectiv al legislaţiei penale. Existenţa şi amplificarea infracţiu-
nilor în care sunt implicaţi politicieni de diferit nivel au provocat în toate 
timpurile şi mai continuă să provoace până în prezent daune irecuperabile 
societăţii şi cetăţenilor, afectând grav relaţiile sociale, economice şi politice 
ale statului. Toate aceste relaţii sunt protejate prin lege, inclusiv prin legea 
penală, iar afectarea lor prin prisma factorului politic cauzează urmări 
grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ordinii consti-
tuţionale, securităţii economice şi energetice a statului etc. De asemenea, 
favorizarea separatismului şi stimularea unor forme de terorism, acapa-
rarea barbară şi ilegală a unor teritorii străine, cu impunerea ulterioară 
a statutului de ţară independentă şi cu menţinerea armatei de ocupaţie, 
sunt o consecinţă directă a acţiunilor unor politicieni, care, de multe ori, se 
încadrează în categoria faptelor penale excepţional de grave. Mulţi dintre 
actualii şi foştii politicieni au o implicare directă în diverse procese ilegale 
care are un caracter penal şi, în loc să fie înlăturaţi din funcţiile publice 
deţinute şi condamnaţi pentru infracţiunile comise, aceştia mai continuă 
să conducă ţara şi să deţină monopolul în toate sferele social-economice 
şi politice ale statului. De fapt, asemenea fapte infracţionale, comise cu 
implicarea factorilor ce au influenţă decizională la nivel politic, constituie 
nucleul fenomenului criminalităţii politice.

În diferite perioade de timp au existat personalităţi care au luptat 
pentru a scoate în evidenţă adevărul despre crimele cu caracter politic şi 
consecinţele reale ale acestui fenomen. Însă în majoritatea cazurilor aceştia 
erau lichidaţi fizic sau erau excluşi din viaţa politică prin diagnosticarea 
falsă a lor cu diferite patologii mintale şi internarea în instituţii psihiatrice. 
Prin urmare, constatăm că multe pagini tragice ale istoriei au fost scrise 
cu sângele oamenilor sacrificaţi de politicieni în scopul atingerii intereselor 
personale în lupta pentru putere. Regretabil este şi faptul că de multe ori 
se lovea în moralitate şi în instituţia familiei, prin instigarea şi încuraja-
rea părinţilor, copiilor sau rudelor apropiate ale acestora de a se denunţa 
reciproc. Ca urmare, se întâmplau deseori cazuri când părinţii îşi omorau 



copiii şi viceversa, soţiile îşi otrăveau soţii sau concurentele, tovarăşii de 
partid se lichidau unii pe alţii obsedaţi de tendinţa de a ocupa locuri de 
conducere sau de a-şi afirma orientările ideologice, care erau utopice în 
majoritatea cazurilor. În urma acestei „lupte” aveau de suferit generaţii 
întregi, precum şi mii de oameni bănuiţi de susţinerea adversarilor sau, 
cel puţin, care gândeau altfel. Iar aceste infracţiuni cu caracter politic nu 
erau reflectate în statistica criminalităţii şi chiar în multe cazuri nu erau 
calificate ca infracţiuni (în sens juridico-penal). Istoria condamnă cu în-
târziere asemenea politicieni, cu toate că tot ea îi plasează de multe ori 
pe unii tirani şi criminali politici în categoria eroilor şi a personalităţilor 
remarcabile. 

Astăzi constatăm că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, crimi-
nalitatea politică continuând să se înrădăcineze tot mai mult în structurile 
de vârf ale puterii. La aproape 24 de ani de independenţă a Republicii 
Moldova, în culoarele puterii politice, economice şi sociale găsim în conti-
nuare foşti reprezentanţi ai partidului comunist, ai serviciilor de securitate 
(KGB), ai procuraturii şi ai instanţelor de judecată cu un trecut dubios, 
care au împărtăşit şi încă mai împărtăşesc valorile regimului totalitar-co-
munist, dar şi ale actualului regim politic controversat. O categorie aparte 
o formează „elitele academice” de atunci, care au falsificat vădit adevărata 
noastră istorie la comanda înalţilor demnitari politici ai URSS-ului. Prin 
urmare, în aceste momente de criză morală pentru politica şi societatea 
noastră, se repune în discuţie una din cauzele respectivei crize: metamorfo-
za sistemului comunist într-un sistem politic mafiot care a parazitat şi con-
tinuă să paraziteze Republica Moldova, împiedicând dezvoltarea normală 
a ţării şi afectând bunăstarea cetăţenilor.

Criminologii şi alţi savanţi din diferite domenii au ocolit sau au 
abordat problema criminalităţii politice cu o precauţie sporită, iar investi-
gaţii complexe cu referire la această temă practic lipsesc. Deşi suntem mai 
mult de două decenii o ţară independentă, constatăm cu regret că mediul 
academic al diferitor instituţii, îndeosebi cel abilitat cu competenţe de cer-
cetare şi inovare, nu a îndrăznit până în momentul de faţă să abordeze 
într-o formulă mai amplă (inclusiv sub aspect istorico-juridic) problema 
criminalităţii politice şi a urmărilor acestui fenomen periculos pentru so-
cietate. Probabil că acest lucru nu s-a întâmplat până acum pentru a nu 
deranja politicienii trecutului nostru sumbru, dar şi pe cei ai perioadei de-
mocratice vicioase.

Totuşi atitudinea nepăsătoare faţă de o atare problemă gravă, care 
pune în pericol soarta ţării şi a poporului nostru, nu poate continua la ne-
sfârşit. De regulă, în diferite perioade de timp, populaţia nu mai poate tolera 
fărădelegile politicienilor şi, în cele din urmă, se revoltă prin proteste sau 
prin alte manifestări similare, impunând schimbarea puterii politice sau, cel 



puţin, a atitudinii faţă de cetăţeni. Acelaşi lucru îl fac şi oamenii de ştiin-
ţă, abordând deschis, în cadrul diferitor foruri naţionale sau internaţionale, 
problema criminalităţii politice şi a căilor de contracarare a acestui fenomen. 

Astfel, încă cu opt ani în urmă, în cadrul Academiei „Ştefan cel 
Mare” a fost lansat un proiect instituţional de cercetare a criminalităţii 
politice şi a problemelor generate de acest fenomen. Proiectul respectiv a 
provocat mare deranj unor reprezentanţi ai înaltelor verigi de conducere 
şi, ca urmare, s-au întreprins mai multe tentative de lichidare (desfiinţare) 
a instituţiei. Din păcate, aceste intenţii ale unor politicieni şi conducători 
ai Ministerului de Interne mai persistă, iar colectivul Academiei resimte 
până în prezent atât efectele reformelor nechibzuite, pentru realizarea că-
reia s-au cheltuit sume colosale de bani europeni, cât şi atitudinea negativă 
a acestor pseudoreformatori. 

Prin urmare, o parte a rezultatelor proiectului realizat sunt reflecta-
te în materialele a două conferinţe ştiinţifice cu genericul „Criminalitatea 
politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe”, organizate de 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI la 28 februarie 2013 şi la 06 ianuarie 
2015. În cadrul lucrărilor acestor conferinţe s-a constatat că fenomenul 
abordat este cel mai grav pentru societate, iar o parte din subiectele nee-
lucidate urmează să se regăsească în dezbaterile următoarelor sesiuni de 
comunicări ştiinţifice. Forurile s-au desfăşurat cu participarea reprezen-
tanţilor instituţiilor de învăţământ superior, a conducătorilor şi membrilor 
organizaţiilor nonguvernamentale, precum şi a corpului profesoral-didac-
tic al Academiei „Ştefan cel Mare”. De asemenea, este notabilă implicarea 
în lucrările conferinţei a unor distinşi savanţi şi personalităţi notorii din 
ţară şi din străinătate, care au propus ca atare foruri ştiinţifice să fie or-
ganizate mai frecvent în scopul identificării unor puncte de reper pentru 
tânăra generaţie care le va asigura un viitor mai bun şi un trai decent, ple-
dând totodată pentru lansarea în politică a unor persoane oneste şi demne 
de a conduce ţara.

Materialele ştiinţifice publicate cuprind două volume ale conferinţei, 
elucidând o mare parte a manifestărilor infracţionale şi a consecinţelor 
acestora provocate de regimul totalitar-comunist sovietic, dar şi anumite 
aspecte ce se referă la ilegalităţile comise de unele personalităţi care re-
prezentau şi mai continuă să reprezinte regimul politic din perioada de-
mocraţiei Republicii Moldova. Lucrarea conţine mai multe propuneri de 
modificare a cadrului legal naţional în scopul contracarării fenomenului 
criminalităţii politice. Din considerentul că tematica abordată este foarte 
importantă şi deosebit de complicată, unele articole prezentate în publica-
ţie depăşesc volumul stabilit pentru asemenea gen de lucrări. 



ARGUMENT

The current Criminal Code of the Republic of Moldova blames in 
the special part of fifth chapter a series of acts that threaten the political 
rights of citizens. Although a formal point of this crime can be attributed 
entirely to the category of political crime, however, in terms of criminologi-
cal science, political crime phenomenon comprises a number of facts much 
higher than that expressly set out in this chapter of penal legislation. The 
existence and the amplification of offenses involving politicians at different 
levels always have caused and continue to cause irreclaimable damage to 
the society and citizens, severely affecting social, economic and political 
relations. All these relationships are protected by law, including criminal 
law, and their affecting through the political factor causing severe conse-
quences for human rights and fundamental freedoms, constitutional order, 
economic and energetic security of the state, etc. Also favoring separatism 
and stimulating of some terrorism forms, barbaric and illegal seizure of 
foreign territories, with the subsequent constraint of country’s independent 
status and maintaining the army of occupation, they are a direct conse-
quence of actions of politicians, which often falls within the category of 
exceptionally serious crime. Many current and former politicians have a 
direct involvement into several illegal processes with a criminal nature and, 
instead of being dismissed from the public positions held and being convict-
ed for crimes, they continue to lead the country and to hold monopoly in 
all spheres of social-economical and political spheres of state. In fact, such 
criminal acts, committed with the involvement of a decisive factor, having 
an influence on the political level, constitutes a core phenomenon in the 
political criminality.

At various times there were personalities who fought to highlight the 
truth about political crimes which has a criminal nature and the real con-
sequences of this phenomenon. But in most of the cases they were killed or 
were expelled from political life by false diagnosing with different mental 
pathologies and their hospitalization in psychiatric institutions. Therefore, 
we find out that many tragic pages of our history were written with the 
blood of killed men by politicians in pursuit of personal interests in the 
struggle for power. The fact that often the morality and the family institu-
tion were under hit is regrettable, by instigating and encouraging parents, 
children and their close relatives to denounce each other. As a result, often 
were happening cases when parents were killing their children and vice 
versa, wives were poisoning their husbands or mistresses, party comrades 



were killing each other being obsessed by the tend to occupy management 
places or to assert their ideological orientations, which were Utopian in 
most of the cases. Following this “fight” would suffered whole generations, 
and thousands of people suspected in supporting the opposition or, at least, 
who was thinking otherwise. And these political offenses were not reflected 
in crime statistics and even in many cases were not qualified as crimes (in 
criminal legal sense). History also condemns with delay such politicians, 
although it often places some political tyrants and criminals as heroes and 
remarkable personalities.

Today we see that things have not changed much, political crime 
continuing to take root increasingly in the top structures of power. At near-
ly 24 years of independence of the Republic of Moldova, in the corridors 
of political power, economical and social, we still find former communist 
party representatives, of security services (KGB), of the prosecution and of 
the courts with a dubious past who shared and still share values of com-
munist-totalitarian regime, but also of the current controversial political 
regime. A special category is formed by the “academic elite” of that time, 
which obviously falsified our true history, at the order of the USSR’s senior 
political officials. Therefore, in these times of moral crisis for our policy 
and our society is putting into question one of the causes of that crisis: the 
metamorphosis of the communist system in a Mafia political system which 
parasitized and that continues to parasites Moldova, hindering the normal 
development of the country and affecting its wellbeing.

Criminologists and other scientists from various fields have avoided 
or approached the problem of political crime with enhanced security and 
complex investigations with reference to the subject that actually are miss-
ing. Although more than two decades we are an independent country, we 
note with regret that academics of different institutions, especially with the 
competencies to research and innovation, did not dare until now to address 
a wider formula (including sub historical-legal aspect) of political crime 
problem and the consequences of this phenomenon dangerous to society. 
Perhaps this has not happened so far, not to disturb our gloomy past of pol-
iticians, but also those of our vicious democratic period. However, the care-
less attitude towards such a serious problem that endangers the fate of the 
country and our people can not continue indefinitely. Typically, in different 
periods of time, people can not longer tolerate politicians transgressions 
and, eventually, through riot or other similar events, requiring the change 
of political power or, at least, the attitude towards citizens. The same thing 
is done by the scholars, addressing in an open way within different national 
or international forums, the problem of political crime and ways to fight 
this phenomenon.

Thus still eight years ago, in the Academy “Stefan cel Mare” was re-



leased an institutional draft for research of political crime and the problems 
generated by this phenomenon. This project has caused great inconvenience 
to the representatives of high ruling class and, as a result, they have made 
several attempts to liquidation (dissolution) of the institution. Unfortu-
nately, these intentions of some politicians and leaders of Ministry Interior 
still persist and the Academy stuff feel the effects of thoughtless reforms for 
the implementation of which was spent huge sums European money, but 
also the negative attitude of these false reformers.

Therefore, a part of the achieved project results are reflected in mate-
rials of two scientific conferences entitled “Criminal Politics: Legal-histor-
ical reflections, manifestations and consequences”, organized by the Acad-
emy “Stefan cel Mare” on February 28th, 2013 and January 6th, 2015.  In 
the work of these conferences it was found out that the phenomenon is the 
most serios for society, and some of the unsolved topics are to be included 
in the following debates and scientific sessions. Forums were held with the 
representatives’ participation of higher education institutions, leaders and 
members of non-governmental organizations and the teaching staff of the 
Academy “Stefan cel Mare”. It is also notable the involvement in the con-
ference works of some distinguished scholars and famous personalities from 
the country and abroad, who have proposed that such scientific forums to 
be organized more frequently in order to identify starting points for the 
younger generation that will ensure a future and a decent life, pleading for 
the launch of honest people in politics and worth to lead the country.

The published scientific materials include two volumes of conference, 
clarifying much of the criminal events and their consequences caused by 
the Soviet communist totalitarian regime, but also certain aspects relat-
ed to irregularities committed by some personalities that represented and 
continues to represent the political regime time Moldovan democracy. The 
paper contains several proposals to amend the national legal framework to 
counter the phenomenon of political crime. From the grounds that subject 
matter is very important and very complicated, some items presented in the 
publication exceeds the volume set for this kind of work.
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Secolul XX a demonstrat că totalitarismul nu doar că este incom-
patibil cu valorile democratice, ci este duşmanul de moarte al democraţi-
ei. Un regim totalitar reprezintă antipodul unei democraţii. Acest regim 
este unul opresiv şi represiv, cu o ideologie de stat oficială, care se sprijină 
pe un singur partid politic, aşa-numitul partid unic, în frunte cu „marele 
conducător”, pe o poliţie secretă omniprezentă şi care deţine monopolul 
asupra economiei, culturii şi informaţiei [1].

Unul din elementele politicii represive a regimurilor totalitare este 
şi exploatarea muncii deţinuţilor. Un exemplu elocvent în acest sens este 
sistemul de lagăre de concentrare care în secolul XX a existat în multe 
locuri de pe glob, în multe ţări şi perioade de timp. Au existat lagăre de 
concentrare în ţările colonizate sau latino-americane, pentru unele din-
tre populaţiile locale răsculate şi învinse, îndeosebi în Congo, Africa de 
Sud, India, Amazonia. 

Potrivit enciclopediei onnline Wikipedia, un lagăr de concentrare 

EXPLOATAREA MUNCII DEŢINUŢILOR CA ELEMENT 
AL POLITICII REPRESIVE A REGIMURILOR TOTALITARE
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Summary
The labor exploitation of detainees represents one of the repressive elements of policy of 

totalitarian regimes. An example of this is the Gulag system that became known as a place for 
political detainees and a mechanism of repression of political opposition in the Soviet Union.

The specifics of the Soviet repressive system consisted in the fact that its activity was ba-
sed on secret instructions, interpretations, additions and comments, which in most cases came 
from organs without legislative powers. Neither simple people, nor Soviet and foreign public 
were not informed about the existence of a whole series of documents with directive charac-
ter, which flagrantly violated the constitution and human rights. The work subordinated to the 
Gulag prison camps was meaningless not only under the human aspect, but economically in 
most of the cases. Following the labor exploitation of detainees in the prison camps died tens of 
thousands of people; the branches of the economy where the labor of detainees was widely used, 
developed extensively, maintaining the manual labor basically. Endowed with primitive work 
tools, people worked in exhausting physical work, all this in horror climatic conditions.

Thus the activity of the Soviet camp system left a deep stamp, not only on detainees’ men-
tality, but largely influenced the psychology, behavior and the way of life and thinking of a large 
part of the population.
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este un centru major de detenţie destinat oponenţilor politici, străinilor, 
grupurilor sociale, etnice sau religioase, civililor unei zone de război cri-
tice sau unor grupuri de persoane neagreate de puterea politică a unui 
stat, deseori pe timp de război [2].

Primul sistem organizat şi permanent de lagăre de concentrare 
(zise de muncă) pentru duşmanii de clasă ai poporului, discriminaţi în 
funcţie de originile lor sociale, apare începând cu anul 1918 în Rusia 
bolşevică. Urmează de menţionat că în acea perioadă, din 1920 până în 
1932, Tratatul de la Versailles îi interzicea Germaniei să îşi antreneze 
armata folosind mijloace motorizate sau aeriene şi să le construiască; an-
trenamentele aveau aşadar loc în Rusia, la Kama (lângă Kazan), Lipeţk 
şi Saratov, conform tratatelor secrete dintre Germania şi URSS semnate 
în 1919: ofiţerii germani au observat atunci funcţionarea poliţiei poli-
tice GPU (Государственное политическое управление при НКВД 
РСФСР) şi a sistemului de lagăre sovietice. Este semnificativ faptul că, 
după ce Adolf Hitler a preluat puterea în Germania, această „experienţă 
tehnică” a fost parţial folosită pentru organizarea poliţiei politice Gesta-
po şi a lagărelor de concentrare naziste [2].

În acest sens, prezintă interes lozincile celor două regimuri totali-
tare referitoare la munca deţinuţilor. Astfel, la intrarea în lagărul sovie-
tic Vorkuta, la începutul anilor 1950, putea fi citită următoarea lozincă: 
„Munca în URSS este o chestiune de onoare, glorie, mândrie şi eroism”. 
Spre comparaţie, pe panoul aflat deasupra porţii lagărului de concentrare 
nazist Auschwitz-Birkenau, din sudul Poloniei era afişat celebrul slogan 
„Munca te face liber”  (germ. „Arbeit macht frei”).

Expresiile „lagăr de concentrare”, „lagăr de muncă silnică” nu fă-
ceau parte din terminologia oficială a URSS. În terminologia administra-
tivă şi politică sovietică lagărele de concentrare erau numite „lagăre de 
muncă corecţională”.

Activitatea sistemului de lagăre sovietice a lăsat o amprentă pro-
fundă, nu doar asupra mentalităţii deţinuţilor săi, ci a influenţat, în mare 
măsură, psihologia, comportamentul şi modul de viaţă şi de a gândi al unei 
mari părţi a populaţiei. Anume această circumstanţă necesită o studiere şi 
o analiză profundă a fenomenului Gulag-ului şi al metastazelor sale.

GULAG-ul (din rusă ГУЛаг: „Glavnoe upravlenie ispravitelno-
trudovâh lagherei”, „Administraţia generală a lagărelor de muncă”) a 
fost o ramură a poliţiei interne şi a serviciilor de securitate sovietice care 
controla sistemul penal al lagărelor de muncă silnică şi al închisorilor şi 
lagărelor de detenţie şi de tranzit asociate. Deoarece aceste lagăre găz-
duiau criminali de toate tipurile, sistemul Gulag-ului a devenit cunoscut 
ca un loc pentru deţinuţii politici şi ca un mecanism de represiune a 
opoziţiei politice în Uniunea Sovietică. Chiar dacă a întemniţat milioane 
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de oameni, numele a devenit familiar în Occident după publicarea de 
către Aleksandr Soljeniţân a cărţii Arhipelagul Gulag în 1973, care făcea 
asemănarea dintre numeroasele lagăre împrăştiate în toată ţara cu un 
lanţ de insule. [3]

În perioada existenţei GULAG-ului în orbita sa au fost atrase di-
rect sau indirect zeci de milioane de cetăţeni. Putem totuşi susţine că 
societatea sovietică avea o idee foarte vagă despre proporţiile şi menirea 
sistemului represiv al lagărelor. Omul sovietic era deprins să considere 
veridic şi adevărat doar ceea ce era editat la tipografie sau ceea ce se 
anunţa la radio. Despre GULAG, după cum se ştie, nu se scria şi nu 
se vorbea. Cetăţenii, în mod instinctiv, evitau să discute acest fenomen 
pentru a nu avea probleme. În ceea ce priveşte conducătorii de orice 
nivel, pentru ei păstrarea secretelor era considerată una din principalele 
obligaţiuni de serviciu.

Sub aspect retrospectiv urmează de menţionat că la 15 septembrie 
1919, guvernul sovietic a publicat o lege care distingea două tipuri de la-
găre: primul tip era o instituţie penitenciară unde erau internaţi indivizi 
condamnaţi prin hotărâri ale justiţiei. Această reţea de „lagăre de muncă 
corecţională” pretindea să înlocuiască întemniţarea printr-o „reabilitare 
prin muncă”. În cadrul acestor lagăre de muncă corecţională se găseau 
„funcţionari ai vechiului regim”, consideraţi inamici politici ai noului 
regim. Pentru ei însă, această reabilitare prin muncă era un pretext.

Al doilea tip cuprindea lagărele de concentrare. Aici se găseau ad-
versarii regimului. „Lagărul de muncă corecţională” prevedea o înlocuire 
a pedepsei cu reeducarea. Iar părerea Partidului bolşevic în 1919 era că 
munca era principala metodă de reeducare [4].

Începând cu anul 1929, politica conducerii URSS faţă de lagărele de 
concentrare   s-a modificat, acestea erau tratate de acum încolo nu ca uni-
tăţi administrative de reeducare a cetăţenilor, ci ca obiective economice. 

Astfel, ca să îndeplinească planurile stabilite, Uniunea Sovietică 
avea nevoie de cantităţi uriaşe de cărbune, gaze, petrol şi lemn, toate 
aflate în Siberia, Kazahstan şi în nordul îndepărtat.

Ca o instituţie a întregii Uniuni, GULAG-ul a fost organizat în 
mod oficial pe 25 aprilie 1930 sub numele de „ULAG” prin ordinul 
OGPU numărul 130/63 în conformitate cu ordinul 22/248 al Sovnarkom 
(Consiliul popular sovietic – n. red.) din data de 7 aprilie acelaşi an, şi a 
fost redenumit ca „GULAG” în noiembrie.

Din data de 10 iulie 1934, închisorile, coloniile de muncă corecţio-
nală şi lagărele au format un ansamblu unic, gestionat numai de GULAG. 

Lagărul de concentrare avea două funcţii esenţiale: teroarea de 
masă mergând până la exterminare și exploatarea masivă a muncii forţa-
te ca element al unei adevărate economii de război.
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Specificul sistemului represiv sovietic consta în faptul că activita-
tea sa se baza pe instrucţiuni secrete, tălmăciri, completări şi comentarii, 
care în cele mai dese cazuri parveneau de la organe fără competenţe le-
gislative. Nici poporul simplu, nici publicul sovietic şi cel străin nu erau 
informaţi despre existenţa unui şir întreg de documente cu caracter de 
directivă, care încălcau flagrant constituţia şi drepturile omului. Despre 
mecanismul aplicării lor ştiau doar executorii practicieni din justiţie, an-
chetatorii, colaboratorii responsabili din cadrul organelor de interne şi 
ale securităţii, precum şi un mic cerc de activişti de partid [5].

Deseori nu erau date publicităţii şi actele legislative oficiale. Multe 
decizii ale Prezidiului Sovietului Suprem al URSS care hotărau soarta 
sutelor de mii de oameni aveau inscripţia „publicare interzisă”. Ulterior 
Sovietul Miniştrilor al URSS a adoptat o hotărâre secretă care explica 
ordinea aplicării actului normativ, ulterior urmau ordine şi instrucţiuni 
departamentale secrete.

În anii de după război, Prezidiul Sovietului Suprem al URSS, gu-
vernul au elaborat mai multe decrete extrem de severe şi inumane care 
erau atât secrete, cât şi publice. Legile draconice represive, care afectau 
toate păturile populaţiei şi toate aspectele vieţii, parcă contractau socie-
tatea într-un nod strâns.

GULAG-ul acoperea cele mai pustii, dar şi cele mai friguroase zone 
din URSS. El era împărţit în direcţii principale, pe ramuri economice.

Deţinuţii erau atraşi la lucrări în conformitate cu categoria de 
muncă ce le-a fost atribuită. Cei care au fost recunoscuţi de către comisia 
medicală apţi pentru muncă erau utilizaţi la munci în condiţii obişnuite 
şi grele. Deţinuţii apreciaţi de către comisia medicală drept apţi parţial 
şi invalizi urmau să fie atraşi la munci uşoare şi la deservirea lagărelor. 
Nu munceau doar bolnavii care se aflau în staţionar şi deţinuţii plasaţi în 
carceră. Cele mai grele munci reveneau condamnaţilor la muncă silnică, 
iar mai târziu deţinuţilor lagărelor cu scopuri speciale [6, p. 92].

Ziua de muncă era de 10-12 ore. În conformitate cu „Instrucţiunea 
provizorie privind regimul deţinuţilor în lagărele de corecţie prin mun-
că”, introdusă prin ordinul NKVD-ului din 2 august 1939, deţinuţii care 
refuzau să muncească erau plasaţi în carceră, iar „violatorii frauduloşi 
care prin acţiunile lor slăbesc disciplina de muncă în lagăr” erau traşi la 
răspundere penală [7].

Astfel, neîndeplinirea normelor zilnice de muncă sau refuzul de a 
ieşi la muncă se pedepsea cu carceră, tortură sau împuşcare, fiind califi-
cate ca „sabotaj” sau „contrarevoluţie economică”.

Pedeapsa cu carcera putea ajunge maximum până la 15 zile, cu o 
raţie alimentară extrem de scăzută: 300 grame de pâine, un sfert de litru 
de apă caldă, un sfert de litru de supă, toate însă la 3 zile. Carcera repre-
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zenta o baracă, niciodată încălzită, izolată de restul lagărului.
Deţinuţii GULAG-ului erau atraşi la construcţia unor astfel de 

obiecte industriale cum ar fi: canaluri, centrale hidroelectrice, întreprin-
deri metalurgice, obiecte ale programului nuclear sovietic, căi ferate, 
oraşe. Deţinuţii munceau, de asemenea, la muncile agricole, în industria 
extractoare şi de stocare a materialului lemnos. Conform unor date, Gu-
lag-ului îi revenea aproximativ 3% din produsul naţional brut [8].

O ramură importantă a economiei Gulag-ului era industria mi-
neritului: extragerea cărbunelui, metalelor, a aurului şi uraniului. Astfel, 
în câţiva ani după crearea GULAG-ului,  aurul în ţară era extras doar de 
către deţinuţi. 

Munca deţinuţilor era larg exploatată la cele mai grele şi necalifi-
cate lucrări de creare a bazei productiv-industriale de construcţii şi între-
prinderi, precum şi în sectorul locativ, construcţia drumurilor, comuni-
caţiilor, uzine de producere a betonului etc. 

La construcţia obiectelor nucleare nu erau admişi aşa-numiţii de-
ţinuţi politici condamnaţi în baza art. 58 (CP al RSFSR) pentru activitate 
antisovietică.

Munca deţinuţilor nu era afişată, secretul de stat proteja tot ce era 
legat de ULAG. Îndeosebi, acest fapt se referea la diferite obiecte secrete 
legate de complexul militar-industrial, în special, de crearea armei nucle-
are şi a celei cu hidrogen.

Sistemul de exploatare a muncii deţinuţilor în lagăre includea me-
tode de stimulare a muncii şi metode de sancţionare. Acest fapt a cultivat 
o atitudine specială a deţinuţilor faţă de muncă, astfel principiul domi-
nant nu consta în rezultatul muncii, ci în dorinţa de a supravieţui şi a 
evita sancţiunea. Drept urmare a unui astfel de sistem, a scăzut produc-
tivitatea muncii şi a crescut preţul de cost al produsului final. În combi-
nare cu procentul crescând al grupurilor de deţinuţi care nu munceau 
şi procentul mare de staţionare neproductivă a tehnicii, aceşti factori au 
făcut procesul de producere nerentabil. Însă deoarece, de cele mai dese 
ori, munca deţinuţilor era exploatată în astfel de ramuri ale industriei în 
care liber angajaţii, din diferite considerente, nu doreau să muncească, 
un anumit rezultat în urma acestei munci totuşi era [9].

Statisticile arată că între anii 1931-1932, în Gulag erau aproxima-
tiv 200 000 de deţinuţi în lagăre, pentru ca, în 1935, numărul acestora 
să ajungă la aproximativ un milion (inclusiv coloniile de muncă). După 
marea teroare din 1937, aproape două milioane de oameni se aflau în 
aceste veritabile lagăre de concentrare [10].

Fără a fi perioada în care au murit cei mai mulţi prizonieri, marea 
teroare din anii 1937-1938 a marcat trecerea de la lagăre conduse arbi-
trar, în care deţinuţii mureau accidental, la lagăre în care oamenii erau 
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în mod deliberat exploataţi până la moarte sau ucişi pur şi simplu într-o 
proporţie mai mare decât anterior.

Pe durata celui de-Al Doilea Război Mondial, populaţia din GU-
LAG-uri a scăzut dramatic, din cauza „eliberărilor” în masă. Sute de mii 
de deţinuţi au fost înrolaţi şi trimişi direct pe linia întâi a frontului în 
calitate de „carne de tun”, dar asta, în principal, din cauza creşterii pier-
derilor în perioada anilor 1942–1943. După terminarea războiului, nu-
mărul de întemniţaţi în lagăre şi în colonii a crescut din nou foarte rapid. 
Conform unor date, la  1 ianuarie 1949 în lagărele sovietice erau deţinute 
2 356 685  persoane, din care 1 963 679  apte de muncă. Mai mult de ju-
mătate (55,8 %) o constituiau condamnaţii cu vârsta de la 17 până la 30 
de ani, femeile constituiau 22,1% din numărul total [5]. Iar la începutul 
deceniului şase numărul deţinuţilor a ajuns la un total de aproximativ 2,5 
milioane de oameni [10].

Astfel, în a doua jumătate a anilor 1940-începutul anilor 1950, sis-
temul sovietic de lagăre şi-a atins apogeul. Acest fapt se manifesta nu 
doar prin creşterea considerabilă a deţinuţilor, ci şi prin rolul economic 
pe care a început să-l joace GULAG-ul în anii de după război. 

Urmează de menţionat că în lagărele GULAG-ului, din primii ani 
ai existenţei sale, puterea reală asupra deţinuţilor aparţinea reprezen-
tanţilor lumii interlope. Autorităţile criminale, cu acordul tacit al admi-
nistraţiei lagărelor, reglementau viaţa din lagăr în baza legilor nescrise 
ale lumii criminale. Ei ocupau posturi gospodăreşti, luau de la deţinuţi 
obiectele şi banii, îi sileau să muncească în folosul lor, însă, ceea ce este 
mai grav,  îi omorau fără nici un temei, iar după anul 1947 şi fără a fi 
pedepsiţi [5].

În urma exploatării muncii deţinuţilor în lagăre au decedat zeci de 
mii de oameni, ramurile economiei în care era utilizată pe larg munca de-
ţinuţilor se dezvoltau extensiv, păstrându-şi la bază munca manuală. În-
zestraţi cu instrumente de muncă primitive, oamenii prestau munci fizice 
extenuante (la tăiat şi cărat buşteni, la scos cărbune din mine, la scos mine-
reu de fier, la spălat aur etc.), toate acestea în condiţii climaterice de groază. 
Hrana, îmbrăcămintea şi încălţămintea mizerabile, sarcinile de producţie 
extrem de mari îi transformau pe sărmanii oameni în cadavre vii, care, 
până la urmă, mureau în aceste lagăre fiind îngropaţi în gropi comune [4].

În minele din GULAG, norma unei persoane putea fi de 13 tone 
de minereu pe zi. Nerealizarea acestei cote atrăgea după sine micşorarea 
raţiei de hrană, un cerc vicios care avea de cele mai multe ori consecin-
ţe fatale, transformând prizonierul într-un om slab şi epuizat, poreclit 
„mierlitor”  „dohodeaga” (доходяга) [3].

În lagăr, mortalitatea era extrem de ridicată din cauza condiţiilor 
de muncă extenuante, a frigului şi a subalimentaţiei. Morţii erau înre-



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 28 februarie 2013 26

gistraţi după ce erau aduşi în lagăr, iar statisticile nu-i contabilizează pe 
cei morţi în timpul transferurilor care putea dura chiar şi până la câteva 
luni [3].

Prizonierii erau forţaţi deseori să lucreze în condiţii inumane. În 
ciuda climei aspre, ei nu erau aproape niciodată îmbrăcaţi şi hrăniţi co-
respunzător, nu beneficiau de îngrijire medicală, nu li se oferea nici un 
mijloc de combatere a lipsei de vitamine care ducea la boli de nutriţie 
precum scorbutul. Normele extrem de mari, violenţa, foamea şi elemen-
tele potrivnice ale naturii erau motivele principale pentru rata înaltă a 
mortalităţii din GULAG [3].

Fosta deţinută Anna Stuiber-Reşiţa îşi aminteşte că „în unele lo-
curi stăteam până la genunchi în apă. Dacă mergeam iarna până la lagăr, 
ciorapii de bumbac se lipeau de îngheţ de cizmele noastre de gumă. Nu 
le puteam descălţa decât în doi. Existau locuri unde nu puteai încărca 
cărbunele cu lopata decât în poziţia stând în genunchi. Atât de jos era 
tavanul galeriei. Ne temeam de zilele în care maşina de execuţie intra în 
revizie. Atunci trebuia să facem pe jos toate drumurile la şi de la locul 
de muncă. Erau drumuri de nedescris. Ba ne târam în patru labe, ba ne 
târam pe burtă prin găuri. De multe ori rămâneam prinşi undeva. După 
două ore ajungeam la lumină, plini de imală şi mizerie. Eram de mult 
timp întoarsă acasă, dar aceste drumuri mă mai urmăreau ani de zile în 
visele mele cele mai urâte” [12].

Munca în lagărele subordonate GULAG-ului era lipsită de sens nu 
doar sub aspect uman, dar, în cele mai dese cazuri, şi sub aspect econo-
mic. O altă fostă deţinută O. Adamova-Sliozberg îşi amintea: „Noi săpam 
în solul îngheţat şanţuri pentru scurgerea apelor care urmau să provină 
din topirea zăpezii şi a gheţii. Lucram la temperatura de 50 de grade frig 
cu târnăcoape grele. Ne străduiam să îndeplinim norma... Aceasta era o 
muncă foarte grea, pământul era ca cimentul. Răsuflarea ţi se oprea în 
văzduh. Umerii şi şalele dureau de încordare. Însă noi lucram cinstit. Iar 
primăvara, când solul s-a topit, au pus în funcţiune tractorul dotat cu 
utilaj pentru săparea şanţurilor, şi acesta, într-o oră, a săpat un şanţ la fel 
ca cel pe care l-au săpat şase oameni timp de două luni”. Aceasta era o 
pedeapsă prin muncă lipsită de sens, care era deosebit de grea şi înjosi-
toare pentru oamenii care toată viaţa au muncit cinstit [5].

Astfel, putem susţine fără rezerve că politica represivă a regimului to-
talitar sovietic s-a bazat pe exploatarea nemiloasă, inumană a muncii sutelor 
de mii de oameni, transformaţi în sclavi, care lucrau până la leşin pentru a 
îndeplini norma de muncă şi a primi cele 800 de grame de pâine pe zi. 

După război a devenit evidentă criza exploatării muncii deţinuţi-
lor. Majoritatea întreprinderilor GULAG-ului nu îndeplineau planurile. 
Nivelul productivităţii muncii la aceste obiecte era mai scăzut cu 50% 
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decât media pe ţară. Nu a făcut faţă GULAG-ul nici sarcinii de a diminua 
preţul de cost al producerii din lagăre [13].

Statul a continuat să menţină GULAG-ul pentru ceva vreme după 
moartea lui Stalin din martie 1953. Amnistia care a urmat a fost limita-
tă la cei care fuseseră condamnaţi la maximum 5 ani, de aceea cea mai 
mare parte a condamnaţilor de drept comun a fost eliberată. Eliberările 
prizonierilor politici a început în 1954 şi au devenit generale şi au fost cu-
plate cu reabilitări în masă după denunţarea stalinismului de către Nikita 
Hruşciov în discursul secret de la al XX-lea Congres al Partidului Comu-
nist al Uniunii Sovietice din februarie 1956. În mod oficial, GULAG-ul a 
fost desfiinţat prin ordinul nr. 20 al MVD (Ministerul Sovietic de Inter-
ne) din 25 ianuarie 1960. 
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Instaurarea unui regim feroce de ocupaţie pe teritoriile din stânga 
Prutului, în iunie 1940, a avut consecinţe dezastruoase pentru populaţia 
din acest spaţiu românesc. La 28 iunie 1940 începe un lung calvar al 
românilor de la est de Prut, care nici până astăzi, nu este elucidat în toa-
tă amploarea sa de către istoriografia românească. Un aspect investigat 
superficial este şi cel cu referire la recrutarea la munci forţate a sute de 
mii de români basarabeni şi bucovineni, dintre care mulţi au murit în 
Siberia, regiunea Ural şi Kazahstan din cauza eforturilor extenuante, a 
condiţiilor vitrege de trai, a frigului, a vestimentaţiei şi încălţămintei ne-
adecvate, a subnutriţiei, a mediului antiigienic şi a epidemiilor.

În mai mult de două luni (26 august-4 noiembrie 1940), structu-
rile sovietice de ocupaţie (Comitetul Central al Partidului Comunist [al 
bolşevicilor] din Moldova şi Consiliul Comisarilor Poporului al R.S.S. 
Moldoveneşti, în continuare: C.C.P.) au adoptat trei hotărâri cu privire la 
recrutarea a 59 500 de persoane din localităţile rurale ale R.S.S. Moldove-
neşti, unde majoritatea covârşitoare a populaţiei era românească. O atare 
stratagemă a regimului comunist de ocupaţie nu poate fi calificată altfel 
decât o politică premeditată de pulverizare a elementului românesc din 
teritoriile dintre Prut şi Nistru, cu scopul de a diminua ponderea acesteia 
în raport cu grupurile minoritare rusolingve. Prezenţa masivă a popula-
ţiei româneşti într-o regiune limitrofă cu „lumea capitalistă”, pe care re-
gimul bolşevic intenţiona s-o distrugă „din temelii” şi, cu atât mai mult, 

RECRUTĂRI A 59 500 DE ROMÂNI BASARABENI DIN R.S.S. MOLDOVENEASCĂ
LA MUNCI FORŢATE ÎN PERIOADA 26 AUGUST-4 NOIEMBRIE 1940

Ion VARTA,
doctor în istorie, conferenţiar universitar,

director general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

Summary
From the beginning of the Soviet occupation of Bessarabia in 1940, the population 

was severely exploited, thousand were sent to force labor in such regions as Siberia, Ural, Ka-
zakhstan. This was a measure of opposing the “capitalistic view of the country”, and the exclu-
ding of on eventual conflict.

As a result, during this period of time where taken three different decisions in which 
those people should be taken for mining siderurgy and construction. In total were sent 56.356 
people out of the 77.000 a wrong estimated number specified in the acts described above. In the 
end this operation was named a failure because of the selection criteria, and the irresponsibility 
of the officials. On the other hand 5.110 “lucky” people returned home and informed the locals 
about the conditions of work, which resulted in massive runaways and hostilities.
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într-o regiune disputată cu România, din care fusese amputat acest teri-
toriu, era apreciată de Moscova ca un real pericol şi din perspectiva unui 
eventual război cu „imperialismul mondial”, pe care liderii comunişti îl 
considerau inevitabil. Conducerea U.R.S.S. era de părere că aceasta putea 
să se manifeste într-un posibil război ca o coloană a cincea, ce ar  fi putut 
lovit din spate, punând în dificultate armata roşie. Strămutările de pro-
porţii ale populaţiei, deportările în masă din regiunile de frontieră erau 
considerate măsuri preventive eficiente din perspectiva unei iminente 
ciocniri cu ţările din „lagărul capitalist”, din care făcea parte şi România.

La 9 iulie 1949, la nici două săptămâni de la raptul teritoriilor ro-
mâneşti din stânga Prutului, Consiliul Economic de pe lângă Consiliul 
Comisarilor Poporului al U.R.S.S. adoptă hotărârea nr. 39, ce prevedea 
„recrutarea de către Comisariatul Poporului pentru industria carboni-
feră a 20000 de muncitori din localităţile rurale ale Basarabiei”. Astfel, 
la 26 august 1940, C.C. al P.C.(b) din Moldova, împreună cu C.C.P. din 
R.S.S.M., decid mobilizarea a 20000 de muncitori pentru industria car-
boniferă din U.R.S.S. Paradoxal, dar muncitorii sunt recrutaţi din me-
diul rural, unde, după cum bine se cunoaşte, oamenii practică munca pe 
câmp, fiind departe de îndeletnicirea mineritului. Tergiversarea punerii 
în aplicare a acestei hotărâri, cu aproximativ o lună şi jumătate, ar putea 
avea mai multe explicaţii. Principala era, se pare, lipsa unor structuri 
administrative în teritoriul recent anexat, care ar fi putut onora această 
sarcină deloc uşoară. Decizia cu privire la constituirea consiliilor execu-
tive judeţene a fost adoptată la 8 iulie 1940 (Arhiva organizaţiilor soci-
al-politice a Republicii Moldova (în continuare: AOSP RM), Fond 51, 
inv. 1, f. 11), iar constituirea Partidului Comunist (al bolşevicilor) din 
Moldova, în baza organizaţiei regionale de partid din fosta R.A.S.S.M. şi 
a C.C.P. al R.S.S.M., în baza C.C.P. al ex - R.A.S.S.M. au fost consemnate 
la 14 august 1940, în cadrul şedinţei Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist al bolşevicilor din toată Uniunea (Ibidem, f. 16).

Şi, întrucât îndeplinirea deciziei de recrutare la munci forţate a ce-
lor 20000 de români basarabeni întârzia, executorii din capitala noii pseu-
dostatalităţi moldoveneşti, „ctitoriată” de Stalin la 2 august 1940, în urma 
celor trei amputări succesive – a nordului şi sudului Basarabiei, precum 
şi a celor 8 raioane dintre cele 14 ale R.A.S.S.M., prin hotărârea lor din 26 
august, au dispus noilor structuri de partid şi administrative (judeţene şi 
raionale) să ducă la bun sfârşit, fără întârziere, acest prim episod dramatic 
din nenumărate altele ce urmau să se producă – cel cu privire la „smulge-
rea” a zeci de mii de persoane inocente din statele basarabene pentru a fi 
transformaţi în sclavi ai secolului XX, cu toate consecinţele cumplite ale 
unui atare destin. Întreaga operaţiune urma să se încheie până la 1 octom-
brie 1940, adică în decurs de o lună (Ibidem, dosar 3, f. 3). Pentru a asigura 
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reuşita unei asemenea iniţiative într-un timp record, s-a dispus ca preşe-
dinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene de 
partid să întreprindă toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiecti-
vului propus. Astfel, în regim de urgenţă, aceştia urmau să remită sarcini 
concrete conducerii raionale din cele şase judeţe şi să asigure o mediati-
zare amplă a campaniei de recrutare prin intermediul presei periodice, 
radioului, adunărilor şi cinematografelor. Respectiva hotărâre prevedea, 
în plus, ca în cadrul şedinţelor consiliilor executive judeţene să fie exami-
nată, periodic, desfăşurarea operaţiunii, luându-se, de fiecare dată decizii 
concrete, menite să-i asigure succesul. Consiliile executive judeţene erau 
obligate să informeze cu regularitate Consiliul Comisarilor Poporului al 
R.S.S.M despre modul de executare a hotărârii. Preşedinţii comitetelor 
executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene de partid, în „virtu-
tea importanţei acestei sarcini”, purtau o răspundere personală pentru 
executare. În conformitate cu decizia în cauză, redactorii ziarelor judeţe-
ne şi raionale erau obligaţi să relateze cu regularitate despre importanţa 
operaţiunii şi despre modul în care se desfăşura în teritoriu (informaţii 
privind numărul de persoane strămutate din fiecare judeţ vezi în Ibidem, 
f. 43-44.) 

La două săptămâni după adoptarea deciziei din 26 august 1940, 
autorităţile sovietice de ocupaţie decid să recruteze un nou contingent 
numeros de basarabeni pentru munci în minele de cărbune, pe şantie-
rele de construcţii şi în industria siderurgică a U.R.S.S. De data aceasta 
era vorba de 36500 de basarabeni, supuşi mobilizării din zona rurală a 
celor şase judeţe ale R.S.S.M.- Bălţi, Soroca, Orhei, Chişinău, Tighina şi 
Cahul. Noua hotărâre a C.C. al P.C. din Moldova şi a C.C.P. al R.S.S.M., 
adoptată la 10 septembrie 1940, se numea : „Despre recrutarea mun-
citorilor din judeţele R.S.S. Moldoveneşti pentru industriile carboniferă 
şi cea siderurgică, precum şi pentru construcţii”(Ibidem, dosar 6, f. 13), 
ca urmare a unei decizii luate de către Consiliul Economic de pe lângă 
Consiliul Comisarilor Poporului al U.R.S.S. din 28 august 1940. Cele mai 
multe persoane condamnate la recrutare proveneau din judeţul Tighina 
(Bender) – 10250 de oameni. Clasamentul era continuat de judeţele Or-
hei, cu 7250 de persoane, apoi judeţul Cahul – cu 7000, judeţul Soroca 
– cu 6.000, judeţul Chişinău – 5000 şi Bălţi – cu 1000 de oameni. ( Despre 
numărul de persoane recrutate din cele şase judeţe şi repartizarea lor pe 
sectoare vezi: dosar 6, f. 13-14.) 

În decurs de doar 5 zile de la data emiterii acestei hotărâri, adică 
până pe 15 septembrie 1940, urmau să plece primele garnituri de tren, cu 
primul contingent numeros de români basarabeni – 8000 de persoane: 
dintre care 6000 aveau ca destinaţie şantierele de construcţie, iar 2000 
– uzinele siderurgice. Al doilea contingent important – de 14000 de per-
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soane – avea să părăsească Basarabia la 1 octombrie, adică în 20 de zile 
de la adoptarea hotărârii cu pricina, dintre care 12000 trebuiau să ajungă 
pe şantierele de construcţii, iar 2000 – în secţiile cu furnale ale uzinelor 
siderurgice. Şi, în sfârşit, ultimele eşaloane vor lua la bord 12000 de ba-
sarabeni, care aveau ca punct de destinaţie şantierele de construcţii din 
partea răsăriteană a Imperiului Sovietic.

Hotărârea din 10 septembrie mai stabilea instrucţiuni concrete 
Căilor Ferate Chişinău, printre care obligaţiunea de a asigura cele trei 
comisariate unionale cu suficiente garnituri  de tren, adaptate pentru 
„transportarea pe calea ferată a muncitorilor”.

Responsabil pentru supravegherea îndeplinirii prevederilor respectivei 
hotărâri a fost numit vicepreşedintele C.C.P. al R.S.S. Moldoveneşti Fiodor 
Iliznsky (Ibidem).

La 4 noiembrie 1940 C.C. al P.C.(b) din Moldova, împreună cu 
C.C.P. din R.S.S.M., adoptă a treia hotărâre cu privire la recrutarea unui 
nou contingent de locuitori din spaţiul rural al teritoriului proaspăt în-
corporat în Imperiul Sovietic. De data aceasta era vorba de 3000 de ba-
sarabeni din trei judeţe din zonele de nord şi centru ale R.S.S.M. – Bălţi, 
Soroca şi Orhei, câte o mie din fiecare judeţ, mobilizaţi de către Comisa-
riatul Poporului pentru construcţia uzinelor de hidroliză şi de sulfit-spirt 
(Ibidem, dosar 13, f. 17). Respectiva hotărâre îi obliga pe secretarii comi-
tetelor judeţene de partid şi pe preşedinţii consiliilor judeţene executive 
să efectueze o verificare minuţioasă a modului de recrutare a forţei de 
muncă, pentru a nu admite implicarea „persoanelor nesănătoase fizic şi 
a minorilor”(Ibidem). Acest avertisment nu era deloc întâmplător: în pri-
mele două mari recrutări au fost strămutate multe persoane cu handicap 
fizic, dar şi minori, categoriile de persoane cele mai expuse multiple-
lor pericole. De fapt, nu acest subiect interesa autorităţile comuniste din 
R.S.S.M., ci faptul că transportarea minorilor şi a persoanelor cu handi-
cap la asemenea distanţe era inutilă şi păguboasă, deoarece respectivii 
erau ineficienţi la locul de muncă şi, din punct de vedere fizic, nu puteau 
face faţă volumului mare de lucru pe care îl solicitau responsabilii de pe 
şantierele de construcţii sau din uzine.

Cel de-al patrulea document demonstrează cu prisosinţă dezastrul 
provocat de aceste politici antiumane. Actul, spre deosebire de celelalte, 
nu are o paternitate dublă, ci una singulară, fiind opera Biroului Co-
mitetului Central al Partidului Comunist (b) din Moldova. La şedinţa 
acestui organism din 29 noiembrie 1940 a fost examinată chestiunea cu 
privire la modul de desfăşurare a „recrutării organizate a forţei de muncă 
din Moldova pentru industria U.R.S.S.”. Au fost audiate mai multe per-
soane responsabile de îndeplinirea sarcinii de mobilizare a basarabenilor 
pentru şantierele de construcţii, minerit şi la întreprinderile industriale 
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(Ibidem, dosar 19, f. 63).
În consecinţă, s-a constatat că verificările cu privire la modul de în-

deplinire a hotărârilor C.C. al P.C. (b) M şi C.C.P. al Moldovei din 26.VIII, 
10.IX şi 4.XI – 1940 referitor la mobilizarea organizată a forţei de muncă 
pentru industria U.R.S.S. „se execută total nesatisfăcător (de fapt, dintre 
cele 77000 de persoane planificate au fost trimise 56356 de persoane)”. 
(În acest context, trebuie să precizăm că primele trei hotărâri la care ne-
am referit prevedeau recrutarea a 59500 de persoane şi nu a 77000, după 
cum se menţionează în procesul-verbal.) Erau vizitaţi, mai ales, secretarii 
comitetelor judeţene şi raionale ale P.C.(b)M, dar şi liderii locali de partid, 
şi împuterniciţii comisariatelor poporului (Ibidem, f. 63-64).

Liderii comunişti, delegaţi la Chişinău în iunie 1940, au fost nevo-
iţi să constate că întreaga operaţiune de recrutare a românilor basarabeni 
din perioada 26 august-sfârşitul lui noiembrie s-a soldat cu un eşec la-
mentabil. În textul hotărârii se menţiona că „o atare metodă păguboasă 
de selectare a cadrelor a avut drept consecinţă revenirea, în Moldova, 
în perioada dintre 9.X şi 28.XI.1940 a 5110 persoane din rândul celor 
trimişi pe şantiere şi în mine”(Ibidem). Revenirea acestor norocoşi acasă, 
în Basarabia, a însemnat că întreaga populaţie din această populaţie din 
acest teritoriu a aflat, în scurt timp, adevărul despre condiţiile infernale 
în care erau obligaţi să muncească persoanele recrutate, ceea ce a deter-
minat ulterior ca românii basarabeni să opună rezistenţă faţă de politicile 
promovate de autorităţile sovietice de ocupaţie: refuzul de a fi recrutat 
sau fuga în masă din regiunile cu pricina.

Pentru a redresa, cât de cât, starea de lucruri în acţiunile de recrutare 
şi pentru a evita, pe viitor, noi evadări ale persoanelor aduse pe şantierele, la 
întreprinderile şi în minele din Siberia şi regiunea Ural, Biroul C.C. al P.C. 
(b) din Moldova a întreprins o serie de măsuri. Astfel, secretarii comitetelor 
judeţene şi raionale ale P.C. (b) M., preşedinţii comitetelor executive judeţe-
ne şi raionale erau obligaţi să nu admită nicio lacună „în munca de recrutare 
a forţei de muncă” şi să garanteze executarea „întocmai a deciziilor C.C. şi al 
C.C.P. din Moldova cu privire la mobilizarea organizată a forţei de muncă”. 
Aceştia erau coordonaţi de comisarul poporului pentru controlul de stat An-
drei Butko, şi de procurorul republicii Serghei Bondarciuk. Pentru garanta-
rea unei operativităţi în activitatea de mobilizare a forţei de muncă în judeţe 
şi raioane şi a „sporirii responsabilităţii împuterniciţilor” se recomandă co-
misariatelor populare unionale reducerea „personalului excesiv al subdivizi-
unilor împuterniciţilor”. Comisariatului poporului pentru ocrotirea sănătă-
ţii din R.S.S.M. i se sugera să „asigure, prin intermediul subdiviziunilor sale 
judeţene şi raionale, o verificare medicală minuţioasă a persoanelor recruta-
te pentru munci în industrie, neadmiţând trimiterea unor persoane inapte 
pentru munca fizică”. Autorităţile comuniste de la Chişinău au formulat, 
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pe final, o solicitare către C.C. al P.C.(b) din toată Uniunea prin care acesta 
„să oblige Comisariatul poporului pentru industria cărbunelui, Comisariatul 
poporului pentru industria siderurgică să adopte măsurile necesare pentru 
crearea condiţiilor de statornicire la locurile de muncă a muncitorilor sosiţi 
din fosta Basarabie”. Este evident că aceasta însemna înăsprirea măsurilor de 
supraveghere a persoanelor recrutate, pentru a diminua sau chiar a exclude 
evadarea acestora, pentru a împiedica răspândirea informaţiei veridice des-
pre ororile prin care le-a fost dat să treacă, periclitând, în felul acesta, succe-
sul autorităţilor sovietice de ocupaţie în desfăşurarea viitoarelor campanii de 
recrutare a românilor basarabeni (Ibidem).

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI R. S. S. MOLDOVENEŞTI

şi a COMITETULUI CENTRAL al P. C. (b) din MOLDOVA
din 26 august 1940

„Despre recrutarea muncitorilor pentru industria cărbunelui din 
U.R.S.S.”

În conformitate cu hotărârea Consiliului Economic de pe lângă 
C.C.P. al Uniunii R.S.S. nr. 39 din9.VII.1940 „Despre recrutarea de că-
tre Comisariatul Poporului pentru Industria Cărbunelui al U.R.S.S. din 
localităţile rurale ale Basarabiei a 20000 de muncitori”, Consiliul Comi-
sarilor Poporului al R.S.S. Moldoveneşti şi C.C. al P.C. (b) M. DECID:

1. Recrutarea să se efectueze pe judeţe, în ordinea următoare:
Bălţi – 4000 de persoane; Bender – 3000 de persoane; Cahul – 3000 

de persoane; Chişinău – 3000 de persoane; Orhei – 3000 de persoane; 
Soroca – 4000 de persoane.

2. A obliga preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii co-
mitetelor judeţene ale P. C. (b) din Moldova să adopte măsurile necesare 
pentru asigurarea executării în fiecare „voloste” a sarcinii privind recrutarea 
muncitorilor nu mai târziu de 1 octombrie 1940, populaţia fiind anunţată pe 
larg despre recrutarea muncitorilor prin intermediul presei periodice, radio-
ului, adunărilor, cinematografelor.

3. În şedinţele comitetelor executive să fie examinat, cu regula-
ritate, modul de desfăşurare a recrutării muncitorilor şi să fie adoptate 
măsurile concrete, necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini.

4. Având în vedere importanţa acestei munci de recrutare a mun-
citorilor pentru industria carboniferă, răspunderea personală pentru 
îndeplinirea respectivei activităţi să le revină preşedinţilor comitetelor 
executive judeţene şi secretarilor comitetelor judeţene de partid.

5. Redactorii publicaţiilor periodice republicane, precum şi ai ziare-
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lor judeţene şi de „voloste”, să asigure mediatizarea sistematică a impor-
tanţei şi a desfăşurării recrutării muncitorilor pentru industria carboniferă.

6. Direcţia subdiviziunilor miliţiei R.S.S. Moldoveneşti, în decurs de 
trei zile din momentul recepţionării de la responsabilii Industriei carbonifere 
a documentelor [persoanelor recrutate din R.S.S.M.], să perfecteze permisele 
de reşedinţă pentru muncitorii recrutaţi pentru raioanele unde se află re-
spectivele întreprinderi.

7. Direcţia căilor ferate Chişinău, în baza cererilor reprezentanţilor 
Industriei carbonifere, să pună la dispoziţie la timp garnituri de tren, 
adaptate pentru transportarea pe calea ferată a muncitorilor.

8. Comisarul poporului pentru comerţ, tov. Akimov, să asigure 
centrele de concentrare a muncitorilor cu gherete cu produse alimentare 
şi cu apă fierbinte, iar pentru garniturile de tren să fie distribuite produse 
alimentare pentru întreaga călătorie.

9. Comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii, tov. Babanov, 
să asigure rapida examinare medicală a muncitorilor ce urmează să fie 
trimişi la întreprinderi, iar garniturile de tren să fie suplimentate cu per-
sonal medical.

10. Comitetele executive judeţene să informeze Consiliul Comi-
sarilor Poporului al R.S.S.M. despre modul în care se execută această 
directivă.

11. Controlul asupra executării acestei hotărâri se încredinţează 
locţiit. preşed. C.C.P. a R.S.S.M., tov. Fiodor Iliynsky.

Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.S. Moldo-
veneşti

(semnătura) /Konstantinov/
Secretarul C.C. al P.C. (b) din Moldova (semnătura) /Borodin/
(scris de mână: Gosplan (semnătura indescifrabilă) Tuturor Comi-

tetelor judeţene ale P. C. (b) M. (11)
A.O.S.P., Fond 51, inv. 1, dosar 3, f. 43-44

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI R.S.S. MOLDOVENEŞTI

şi a COMITETULUI CENTRAL al P.C. (b) din MOLDOVA
10.IX.1940

„Despre recrutarea muncitorilor din judeţele R.S.S. Moldoveneşti 
pentru industriile cărbunelui, extracţiei minereurilor şi cea a construc-

ţiilor.”

În conformitate cu hotărârea Consiliului Economic de pe lângă 
Consiliul Comisarilor Poporului U.R.S.S. din 28 august 1940, Consiliul 
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Comisarilor Poporului al R.S.S. Moldoveneşti şi C.C. al P.C. (b) M. AU 
DECIS:

1. Ca o completare a hotărârii Consiliului Comisarilor Poporului 
al R.S.S. Moldoveneşti şi C.C. al P.C. (b) M. din 27 august, nr. 55, să se 
efectueze o recrutare suplimentară a muncitorilor în judeţele R.S.S.M. în 
următoarea formulă:

Pentru Comisariatul Poporului pentru industria carboniferă din 
judeţul Bălţi – 1000 de persoane; judeţul Soroca – 1000 de persoane; ju-
deţul Orhei – 1750 de persoane; judeţul Bender (Tighina) – 1750 de per-
soane.

 Pentru Comisariatul Poporului pentru industria construcţiilor 
din judeţul Soroca – 5000 de persoane; judeţul Cahul – 7000 de persoane; 
judeţul Orhei – 5500 de persoane; judeţul Chişinău – 5000 de persoane; 
judeţul Bender (Tighina) – 4500 de persoane. 

Pentru Comisariatul Poporului pentru industria siderurgică din 
judeţul Bender (Tighina) – 4000 de persoane.

2. A-i obliga pe preşedinţii comitetelor executive judeţene şi pe 
secretarii comitetelor judeţene de partid să asigure îndeplinirea sarcinii 
de recrutare a muncitorilor în următoarele termene:

Pentru Comisariatul Poporului pentru industria carboniferă – 1 oc-
tombrie*.

Pentru Comisariatul Poporului pentru construcţii – către 15 sep-
tembrie 6000 de persoane; către 1 octombrie – 12000 de persoane; către 
15 octombrie – 13000 de persoane.

Pentru Comisariatul Poporului pentru industria siderurgică – către 
15 septembrie 2000 de persoane; către 1 octombrie – 2000 de persoane.

3. Comitetele executive judeţene şi comitetele judeţene, în regim 
de urgenţă, să indice „volostile” şi satele în care recrutarea să se efectueze 
doar pentru un singur comisariat (Comisariatul Poporului pentru indus-
tria cărbunelui, Comisariatul Poporului pentru construcţii, Comisariatul 
Poporului pentru industria siderurgică). Populaţia să fie amplu infor-
mată privind recrutarea muncitorilor prin intermediul presei periodice, 
radioului, adunărilor, cinematografelor.

4. Direcţia căilor ferate Chişinău se obligă ca, în baza solicitărilor 
prezentate de către reprezentanţii Comisariatelor Poporului pentru in-
dustria carboniferă, pentru construcţii, pentru industria siderurgică, să 
furnizeze la timp garnituri de tren, suficient de bine utilate pentru trans-
portarea muncitorilor.

Preşedintele Consiliului Comisarelor Poporului R.S.S. Moldove-
neşti (semnătura) /Konstantinov/

A.O.S.P., Fond 51, inv. 1, dasar 6, f. 13-14
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* În documentul original nu este precizat numărul persoanelor ce urmau a fi 
recrutate către 1 octombrie 1940 din R.S.S.M. pentru acest comisariat. De asemenea, 
numărul persoanelor ce urmau a fi mobilizate în comisariatul pentru construcţii este 
greşit.

** Ca ipoteză: se pare că Hotărârea nr. 55 din 27 august 1940 este o transcriere a 
actului adoptat la 26 august. Nu excludem faptul că în textul publicat la 27 august condu-
cerea comunistă de la Chişinău să fi operat nişte schimbări eronate ale cifrelor iniţiale şi, 
în felul acesta, s-a ajuns la cifra de 77.000 de persoane recrutate.

STRICT SECRET
DESPRE RECRUTAREA FORŢEI DE MUNCĂ

DIN R.S.S. MOLDOVENEASCĂ

 Pentru Comisariatul Popular pentru construcţii al U.R.S.S.
/Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.S. Moldove-

neşti şi a C.C. al P.C. (b) M. din 4 noiembrie 1940/
A-i obliga pe secretarii comitetelor judeţene ale P.C. (b) din Mol-

dova şi pe preşedinţii consiliilor executive judeţene să asigure recrutarea 
forţei de muncă din judeţele R.S.S. Moldoveneşti pentru Comisariatul 
Poporului pentru construcţii al U.R.S.S. pentru construcţia uzinelor de 
hidroliză şi de sulfit-spirt, după cum urmează:

Bălţi – 1000 de persoane; Soroca – 1000 persoane; Orhei – 1000 per-
soane.

Total: 3000 de persoane.
A obliga secretarii comitetelor judeţene ale P.C. (b) din Moldova 

şi pe preşedinţii consiliilor executive judeţene din judeţele Bălţi, Soroca 
şi Orhei să asigure o supraveghere strictă a recrutării forţei de muncă 
pentru a nu admite mobilizarea unor persoane cu handicap fizic şi a mi-
norilor.

Preşedintele Consiliului Secretarul C.C. al P.C. (b) M.R.S. Mol-
doveneşti

/Konstantinov/ semnătura semnătura/Borodin/
Cu cerneală este scris: tov. Alioşin, consiliilor judeţene Bălţi, Soroca, 

Orhei (39)
A.O.S.P., Fond 51, inv. 1, dosar 13, f. 17

PARTIDUL COMUNIST (al bolşevicilor) din MOLDOVA 
COMITETUL CENTRAL

Procesul-verbal nr. 16, punctual 17, din 29 noiembrie 1940
Despre mobilizarea organizată a forţei de muncă din Moldova 

pentru industria U.R.S.S.
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Au fost audiaţi: tovarăşii Salâi, Mukamel, Monastârski, Leme-
şenko, Stolinski, Soloviov, Şarov, Seidin, Borodin.

S-A DECIS:
În urma verificărilor s-a stabilit că hotărârile C.C.P.C (b) M şi C.C.P. 

al Moldovei din 26.VIII, 10.IX şi 4.XI-1940 despre mobilizarea organizată 
a forţei de muncă pentru industria  U.R.S.S. se execută total nesatisfăcător 
(dintre cele 77.000 de persoane planificate au fost trimise pentru industrie 
56.356 de persoane)*.

Secretarii comitetelor judeţene şi raionale ale P.C. (b) M nu au 
acordat o importanţă politică acestei măsuri deosebit  de însemnate, s-au 
eschivat  de la coordonarea respectivei acţiuni, nu au verificat activitatea 
împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă şi, în consecinţă, în 
echipele împuterniciţilor pentru mobilizarea  forţei de muncă ale unor 
comisariate ale poporului au pătruns elemente străine şi duşmănoase.

Împuterniciţii comisariatelor poporului, încredinţând misiunea de 
recrutare a unor persoane neverificate şi care nu inspirau încredere, au 
admis recrutarea în rândul muncitorilor, care urmau  să fie trimişi pe 
şantiere şi în mine a bătrânilor, bolnavilor, minorilor şi a altor persoane 
inapte pentru muncă fizică. O atare metodă păguboasă de selectare a ca-
drelor a avut drept consecinţă revenirea, în Moldova, în perioada dintre 
9.X şi 28.XI.1940 a 5110 persoane din rândul celor trimişi pe şantiere şi 
mine. Părăsirea samovolnică a locurilor de muncă constituie o consecin-
ţă a faptului că şefii de şantiere şi mine nu erau pregătiţi pentru primirea 
muncitorilor ce soseau din f.[osta] Basarabie şi nu le-au creat acestora 
condiţii de muncă. (Stritrest nr. 29, nr.  44 şi altele) 

C.C. al P.C.(b) din Moldova  DECIDE :
1. A obliga secretarii comitetelor judeţene, raionale ale P.C. (b) M, 

preşedinţii comitetelor executive judeţene şi raionale să elimine, în regim 
de urgenţă, lipsurile menţionate în munca de recrutare a forţei de muncă 
pentru industrie şi să asigure executarea deciziilor  C.C. şi al C.C.P. din 
Moldova cu privire la mobilizarea organizată a forţei de muncă.

A încredinţa C.C.P. al Moldovei să supună unui control riguros 
efectuarea acestei activităţii de către comitetele executive raionale şi de 
către împuterniciţii comisariatelor  poporului.

2. A însărcina comisarul poporului pentru controlul de stat, tov. 
Andrei Butko, şi procurorul republicii, tov. Serghei Bondarciuk, să veri-
fice activitatea împuterniciţilor comisariatelor poporului şi a organizato-
rilor muncii de recrutare a forţei de muncă în raioane şi sate pentru ca 
persoanele care s-au făcut vinovate de o atitudine iresponsabilă şi crimi-
nală faţă de misiunea încredinţată să fie trase la răspundere.

3. În scopul asigurării operativităţii şi sporirii responsabilităţii îm-
puterniciţilor pentru activitatea de recrutare a forţei de muncă în judeţe 
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şi raioane, a reducerii personalului  excesiv al subdiviziunilor îmuter-
niciţilor, să-i oblige pe împuterniciţii comisariatelor revizuirea acestor 
subdiviziuni şi a personalului.

4. A obliga Comisariatul poporului pentru ocrotirea sănătăţii din 
Moldova să asigure, prin intermediul subdiviziunilor sale judeţene şi ra-
ionale, o examinare medicală minuţioasă a persoanelor recrutate pentru 
munci în industrie neadmiţând trimiterea unor persoane inapte pentru 
munca fizică.

5. A solicita C.C. al P.C. (b) din toată Uniunea să oblige Comi-
sariatul poporului pentru industria cărbunelui, Comisariatul poporului 
pentru industria petrolului, Comisariatul poporului pentru construcţii, 
Comisariatul poporului pentru industria siderurgică să adopte măsurile 
necesare pentru crearea condiţiilor de statornicire la locurile de muncă a 
muncitorilor din f.[osta] Basarabie.

Secretarul C.C. al P.C. (b) al Moldovei (semnătura) (Salogor)

A.O.S.P., Fond 51,inv. 1,dosar 19, f. 63-64

* Se pare, totuşi, că cifra de 77000 de persoane, mobilizate din R.S.S.M. pentru 
munci forţate, în perioada 26 august-4 noiembrie 1940, este imprecisă. Numărul exact 
al românilor basarabeni, sechestraţi de autorităţile sovietice de ocupaţie în perioada 
26 august-4 noiembrie pentru munci în regiunea Ural şi în Siberia, este de 59500 de 
persoane.
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REPRESIUNEA STALINISTĂ: MODUL DE FUNCŢIONARE.
CAZUL FAMILIEI OGURŢOV1

Anatol PETRENCU, 
doctor habilitat în istorie, profesor universitar, 

director al Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”

Summary
In this article is described the operation of Stalinist repression namely the Iacob Ogurţov 

case which demonstrates how an innocent man has received from the Soviet repressive organs 25 
years of forced labor.

On January 20, 1949 the Deputy Head of the third Section of the second Department of the 
Ministry of State Security of the Moldavian SSR, the major Zavenski signed the arrest disposition of 
Ogurţov Iacob Ivanovich. In this context the author presents 6 reports of the interrogations in which 
the investigator insisted on establishing closer ties between Ia. Ogurţov, the secretary of mayoralty, 
and the chief of gendarmes Colan.

On February 11, the investigator Zealin signed the decision of accusation of the defen-
dant Iacob Ogurţov. Having examined the prosecuting materials from the file no. 5372, Zealin 
found that Ogurţov Iacob Ivanovich, having hostile predispositions to Soviet power, during the 
occupation of Moldova „was a secret agent of the Romanian Gendarmerie, betrayed Soviet pa-
triots”. Finally, by the sentence of April 27, 1949, the Military Court of MIA troops of Moldavian 
SSR from Chisinau, the Soviet repressive organs tried to blame Ia. Ogurţov of secret collabora-
tion with the gendarme station chief from the village, a non-existent fact in reality, confirmed 
during the entire interrogation of Ia. Ogurţov. He was also accused of assaulting the bad payers.

La redactarea acestui studiu despre soarta dramatică a familiei 
Ogurţov au fost folosite memoriile doamnei Tamara Batâr, fiica lui Iacob 
Ogurţov, publicate într-o broşură2, copii-xerox din dosarul de condam-
nare al lui Ia. Ogurţov, din arhiva SIS al RM, păstrate în arhiva familiei 
Batâr, fotografii de familie, precum şi interviul, solicitat doamnei Batâr, 
sâmbătă, 26 ianuarie 2013.

Tatăl doamnei Batâr, Iacob Ivanovici Ogurţov s-a născut pe data de 2 
mai 1913, satul Semionovca, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova, într-
o familie de ţărani de origine rusă. În 1921 Iacob Ogurţov a fost înscris la 
şcoala primară, pe care a absolvit-o în anul 1925. În anul următor, 1926, 
Ia. Ogurţov a fost admis la Colegiul agrar din localitatea Manzâr (astăzi – 
Lesnoie, raionul Tarutino, Ucraina). După absolvirea Colegiului a rămas să 

1 http: //vox.publika.md/stiinta/represiunea-stalinista-modul-de-functionare-cazul-famili-
ei-ogurtov-partea-i-401941.html;http://vox.publika.md/stiinta/represiunea-stalinista-mo-
dul-de-functionare-cazul-familiei-ogurtov-partea-ii-404331. html;http://vox.publika.md/
stiinta/represiunea-stalinista-modul-de-functionare-cazul-familiei-ogurtov-partea-iii-a-ulti-
ma-407131.html.
2 Tamara Batâr. Urme cu dor, Chişinău, Tipografia „Reclama”, 2009, 51 p.
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lucreze în aceeaşi instituţie de învăţământ în calitate de agronom-specialist 
în culturi de seminţe selecţionate. În 1935 a fost recrutat în armată, dar a fost 
repede demobilizat, fiindcă, aşa cum a menţionat chir Iacob Ogurţov într-un 
demers, semnat mult mai târziu, „era de naţionalitate rusă”. Deoarece locul 
de muncă de la Colegiu era deja ocupat de altă persoană, Ia. Ogurţov s-a an-
gajat în calitate de secretar la primăria satului Iacobstal din raionul Căuşeni.

În anul 1938 o profesoară tânără, Valentina Sergheeva, originară 
din Orhei, a fost repartizată la lucru în Semionovca. Aşa s-a întâmplat că 
Iacob Ogurţov a fost trimis cu căruţa s-o ducă pe Valentina de la gara 
Căuşeni până la locul de destinaţie3. Astfel, cei doi s-au cunoscut, s-au 
îndrăgostit şi s-au căsătorit.

La 28 iunie 1940 România a fost invadată de trupele Armatei roşii. 
Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, câteva insule de la Gurile Du-
nărei, au intrat sub regimul primei ocupaţii sovietice (1940-1941). Noile 
autorităţi l-au împuternicit pe Iacob Ogurţov să administreze gospodăriile 
părăsite ale germanilor din Iacobstal, repatriaţi în Faterland, în conformi-
tate cu înţelegerea nazisto-sovietică. În februarie 1941 Ia. Ogurţov a fost 
trimis în calitate de învăţător în satul Feşteliţa, unde locuia soţia sa.

La 22 iunie 1941, alături de Germania şi aliatele acesteia, Româ-
nia a intrat în război împotriva URSS pentru a-şi elibera pământurile şi 
populaţia, răpite de sovietici cu un an mai devreme. Fiind suspectaţi de 
colaboraţionism cu bolşevicii, soţii Ogurţov au fost arestaţi: Iacob  a fost 
interogat la Tighina, după care eliberat cu condiţia să se mute în alt sat, 
iar Valentina, care avea un copil mic, de trei luni, pe care îl alăpta şi pe 
care a fost nevoită să-l lase la rude, a fost trimisă din Tighina la Galaţi, de 
unde, peste 20 de zile s-a întors în Feşteliţa.

Din august 1941 până la 31 martie 1944 Iacob Ogurţov a lucrat secre-
tar la primăria din satul natal Semionovca. Odată cu retragerea administra-
ţiei şi forţelor militare româneşti, în primăvara anului 1944, familia Ogurţov 
s-a retras în România, în oraşul Turnul-Măgurele, de unde a fost capturată 
de sovietici şi trimisă la locul de baştină – satul Feşteliţa (iulie 1945).

Pe data de 20 ianuarie 1949 locţiitorul şefului Secţiei a 3-a a Departa-
mentului 2 al Ministerului Securităţii de Stat al RSS Moldova, maiorul Za-
venski, a semnat Dispoziţia de arest pe numele lui Ogurţov Iacob Ivanovici.

Subsemnatul, locţiitorul şefului Secţiei a 3-a a Departamentului 
2 al Ministerului Securităţii de Stat al RSS Moldova, maiorul Zavenski, 
examinând materialele primite la MSS al RSSM despre activitatea cri-
minală [desfăşurată de] OGURŢOV Iacob Ivanovici, anul naşterii 1913, 
originar din satul Semionovca, raionul Volontirovca, RSSM, rus, provine 
din ţărani chiaburi, fără de partid, căsătorit, lucrează învăţător, locuieşte 
în satul Feşteliţa, raionul Căuşeni, RSSM.

3 Ibidem, p. 14.
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Am constatat:
Trăind pe teritoriul ocupat în satul Semionovca, raionul Volonti-

rovca, RSSM, în aprilie 1943, OGURŢOV Ia. I. a fost recrutat în calitate 
de agent secret de către şeful postului de jandarmi.

În calitate de agent secret al jandarmeriei, OGURŢOV Ia. I. depis-
ta şi transmitea militari sovietici care se ascundeau pe teritoriul ocupat.

Afară de aceasta, activând în calitate de secretar al primăriei, [el] lua 
parte la sechestrarea averii şi au fost cazuri când a bătut cetăţeni ai statului.

Activitatea criminală a lui OGURŢOV Ia. I. este confirmată de 
mărturiile inculpatului Colan C. N. şi a locuitoarei din satul Semionovca 
Padalca A. F.

Am decis:
A-l aresta şi a-l percheziţiona pe OGURŢOV Iacob Ivanovici, care 

locuieşte în satul Feşteliţa, raionul Căuşeni, RSSM.
Locţiitorul şefului Secţiei a 3-a a Departamentului 2 al Ministeru-

lui Securităţii de Stat al RSS Moldova,
maiorul (ZANEVSKI)
(Semnătura)
De acord:
Şeful departamentului 2 al Ministerului Securităţii de Stat al RSS 

Moldova,
maiorul (IACOVLEV)
Semnătura
[Scris de mână]  20/I. 49 

Aşadar, mandatul de arest a fost întocmit. Ia. Ogurţov a fost ares-
tat. În dosar sunt două note informative despre familia lui şi de la locul 
de muncă. Este scris procesul-verbal al percheziţiei (1 februarie 1949).

În timpul aflării în arest, în puşcăria din Chişinău, Ia. Ogurţov a 
fost interogat de mai multe ori.

După arestare, Iacob Ogurţov a fost interogat de 6 ori, primul in-
terogatoriu fiind la Căuşeni, celelalte - la Chişinău. Interogatoriile s-au 
desfăşurat în limba rusă, în prezenţa unui stenograf. Întrebările ofiţerului 
MGB [rus: Ministerul securităţii statului] şi răspunsurile inculpatului au 
fost stenografiate cu mâna. În linii mari, scrierile sunt caligrafice, pot fi 
citite uşor. Fiecare pagină a dosarului a fost semnată de inculpat. Cazul 
lui Iacob Ogurţov demonstrează cu lux de amănunte cum un om ne-
vinovat a încasat de la organele represive sovietice 25 de ani de muncă 
forţată. Voi prezenta cele 6 procese-verbale ale interogatoriilor cu scurte 
comentarii la fiecare din acestea.

Primul interogatoriu a avut loc pe data de 2 februarie 1949, în satul 
[acum oraşul] Căuşeni.
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DOCUMENT
Procesul-verbal al interogatoriului

Satul Căuşeni                                                                          2 II 1949
Eu, împuternicitul operativ [rus: operupolnomocennâi –A.P.] al 

Secţiei raionale Căuşeni a MSS [Ministerul Securităţii Statului –A.P.] că-
pitanul Arhanghelski, l-am interogat pe arestatul Ogurţov Iacob Ivano-
vici, născut în 1913, originar din satul Semionovca, raionul Volontiro-
vca, RSS Moldovenească, de naţionalitate rus, fără de partid, provenienţă 
socială – din familie de [ţărani] mijlocaşi, studii medii agronomice, ce-
tăţean al URSS.

Interogatoriul a început la ora 18 şi 25 de minute.
Întrebare: Expuneţi amănunţit biografia dumneavoastră.
Răspuns: Eu m-am născut în anul 1913, în satul Semionovca, raionul 

Volontirovca. În anul 1922 am mers să învăţ la şcoala din satul Semionovca, 
unde am învăţat până în anul 1926. În anul 1926 am mers să învăţ în satul 
Manzâr, raionul Căuşeni (în prezent raionul Borodino), la şcoala de agrono-
mie, unde am învăţat până în 1931. După absolvirea şcolii am locuit acasă cu 
părinţii în satul Semionovca. Din 1933 am lucrat magazioner (în magazinul) 
din cadrul şcolii din Manzâr până în toamna anului 1934. În 1934 am fost 
recrutat în armata română, dar am fost eliberat, deoarece [persoanele] de na-
ţionalitate rusă nu erau luate în armata română. În 1935 am intrat în funcţia 
de secretar al consiliului sătesc [aşa e în document, corect – al primăriei – 
A.P.] din satul Iacobstal, unde am lucrat până în iunie 1940. După eliberarea 
Basarabiei de sub ocupaţia română am început să lucrez în calitate de agro-
nom în satul Iacobstal, unde am lucrat până în februarie 1941, după care am 
lucrat învăţător în satul Feşteliţa, raionul Căuşeni, până în iunie 1941.

Întrebare: Unde v-aţi aflat în perioada războiului pentru apărarea 
patriei şi cu ce v-aţi ocupat?

Răspuns: În iunie 1941 studiam în cadrul unor cursuri pentru învă-
ţători, în orașul Bender, RSSM. În legătură cu faptul că a început războiul, 
cursurile au fost sistate, eu m-am întors în satul Feşteliţa, unde am trăit până 
în august 1941. Nu am fost chemat în rândurile Armatei sovietice, deoarece 
eram în rezervă, categoria a II-a. În august 1941 am trecut în satul Semiono-
vca, unde am intrat la lucru în calitate de secretar al consiliului sătesc.

Întrebare: De ce dvs. aţi mers să lucraţi în calitate de secretar la 
autorităţile româneşti?

Răspuns: Autorităţile române i-au adunat pe toţi funcţionarii care 
au rămas pe teritoriul ocupat şi i-au obligat să lucreze în conformitate cu 
specialitatea [avută], în acelaşi rând şi eu am fost nevoit să merg la lucru, 
deoarece mai devreme am lucrat secretar în satul (Semionovca) [tăiat şi 
corectat - A.P.] Iacobstal.

Întrebare: Cât timp dvs. aţi lucrat secretar la consiliul sătesc din 
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satul Semionovca şi ce funcţii aţi exercitat?
Răspuns: Am lucrat secretar la consiliul sătesc [cuvintele „consiliul 

sătesc” subliniate, deasupra este pus semnul întrebării; este clar de ce – 
era vorba de primăria satului: Ia. Ogurţov era secretar al primăriei – A.P.] 
din satul Semionovca din luna august 1941 până în luna martie 1944. În 
obligaţiunile funcţiei avute în calitatea mea de secretar intra: adunarea 
banilor de la populaţie, colectarea impozitului funciar, eliberarea paşa-
poartelor şi înregistrarea vitelor cornute mari; concomitent cu acestea, la 
indicaţia notarului român, ţineam evidenţa copiilor nou-născuţi, a celor 
decedaţi şi înregistram căsătoriile.

Întrebare: Ce alte sarcini ale autorităţilor române aţi mai îndepli-
nit?

Răspuns: Afară de sarcinile, expuse mai sus, nimic [altceva] nu am 
îndeplinit.

Întrebare: Unde v-aţi aflat în martie 1944?
Răspuns: În conformitate cu ordinul autorităţilor române, pe data de 

23 martie 1944, eu m-am evacuat în România, în satul Uloci, judeţul Târgu-
Măgurele.

Întrebare: Cu ce v-aţi ocupat în România?
Răspuns: În România nu m-am ocupat cu nimic, dar soţia mea a 

lucrat învăţătoare. 
Întrebare: Cât timp v-aţi aflat în România?
Răspuns: În România m-am aflat până în luna mai 1945. În luna 

mai a acelui an, eu, împreună cu familia, în cadrul repatrierii, m-am în-
tors în satul Semionovca.

Întrebare: Cu ce v-aţi ocupat în satul Semionovca?
Răspuns: În satul Semionovca nu am avut ocupaţii. În august 1945 

am trecut în satul Feşteliţa, unde am fost angajat la lucru în calitate de 
învăţător în şcoala din Feşteliţa, unde am lucrat până în timpul de faţă.

Întrebare: După sosirea din România în satul Feşteliţa, raionul Că-
uşeni, RSS Moldovenească, aţi fost recrutat în armata sovietică?

Răspuns: După sosirea pe teritoriul RSS Moldoveneşti din Româ-
nia nu am fost recrutat în Armata sovietică.

Interogatoriul s-a încheiat la ora 19 şi 35 de minute.
A interogat împuternicitul operativ al Secţiei raionale Căuşeni a MSS
Căpitanul    [semnătura]      Arhanghelski
Comentariul nostru:
Iacob Ogurţov a fost arestat în 1949. Timp de peste 4 ani autori-

tăţile bolşevice din RSSM şi-au impus concepţia lor asupra celor întâm-
plate în anii 1940-1945. Pentru ele războiul purtat de URSS a fost „de 
apărare a patriei”, chiar dacă a fost dus peste frontierele de stat ale URSS. 
Anii aflării Basarabiei, nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa în compo-



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 28 februarie 2013 44

nenţa statului român (1941-1944) autorităţile sovietice i-au considerat 
ani ai „ocupaţiei române”. Iată de ce, în răspunsurile sale, la întrebările 
puse de ofiţerul sovietic, Ia. Ogurţov a folosit aceleaşi expresii, oferite de 
Arhanghelski – „războiul pentru apărarea patriei”, „ocupaţia română” [a 
Basarabiei] etc.

Primul interogatoriu a fost unul sumar. Ia. Ogurţov a fost trimis 
la Chişinău şi în noaptea de la 3 spre 4 februarie 1949, între ora 23:30 şi 
2:00, a fost interogat a doua oară.

Iată stenograma celui de-al doilea interogatoriu:

DOCUMENT
Procesul-verbal al interogatoriului

3 februarie 1949                                                                     or. Chişinău

Eu, anchetatorul superior al Secţiei de urmărire penală a MSS al 
RSSM, locotenent superior Zealin, l-am interogat pe inculpatul Ogur-
ţov Iacob Ivanovici, născut în 1913, originar din satul Semionovca, raio-
nul Volontirovca, RSS Moldovenească, de naţionalitate rus, cetăţean al 
URSS, ştiutor de carte, fără de partid, provenienţă socială – din familie de 
[ţărani] mijlocaşi, căsătorit, până la arestare a lucrat învăţător în şcoala 
sătească din satul Feşteliţa, raionul Căuşeni.

Interogatoriul a început la ora 23:30.
Întrebare: Unde aţi locuit în perioada ocupaţiei provizorii a RSS 

Moldoveneşti de către cotropitorii germano-români?
Răspuns: În perioada ocupaţiei provizorii a Moldovei de către ar-

matele germano-române [câteva cuvinte lipsesc: din 1941 – A.P.] până în 
1944 am locuit în satul Semionovca, raionul Volontirovca.

Întrebare: Cu ce v-aţi ocupat în perioada ocupaţiei provizorii?
Răspuns: Am lucrat [în calitate de] secretar al primăriei la autori-

tăţile române de ocupaţie, din 1941 până în 1944, după care, în timpul 
ofensivei unităţilor Armatei sovietice m-am evacuat în România.

Întrebare: Ce v-a determinat să fugiţi în România împreună cu 
ocupanţii?

Răspuns: Am fugit în România împreună cu ocupanţii, deoarece 
autorităţile române mi-au ordonat acest lucru.

Întrebare: Oare chiar aşa să fie?
Răspuns: Da, anume aşa. Am plecat în România la ordinul autori-

tăţilor române de ocupaţie.
Întrebare: Organele de urmărire penală însă cunosc că dvs. aţi fu-

git în România din alte considerente. Cerem un răspuns veridic.
Răspuns: Confirm: în România am fugit la ordinul autorităţilor de 

ocupaţie.
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Întrebare: Cine a fost şeful postului de jandarmi din satul Semio-
novca în timpul ocupaţiei?

Răspuns: Nacealnic [rus. - şef] sau, cum numesc românii, şef al 
postului de jandarmi în satul Semionovca a fost plutonierul Colan.

Întrebare: Spuneţi, în ce perioadă Colan a fost şef al postului de 
jandarmi?

Răspuns: Din câte ţin eu minte, plutonierul Colan a fost şef al pos-
tului român de jandarmi din 1943 până în ziua retragerii armatelor ger-
mano-române din Moldova, 1944.

Întrebare: Când l-aţi cunoscut prima dată pe Colan?
Răspuns: Pe şeful jandarmeriei l-am cunoscut în 1943, primăvara.
 Întrebare: Povestiţi despre circumstanţele acestei întâlniri.
Răspuns: Mi-aduc aminte, în primăvara anului 1943, ocupând 

funcţia de şef de post în satul Semionovca, în una din zile, Colan a intrat 
la noi, la primărie. Aşa cum am arătat mai sus, în acel timp eram secretar 
la primărie. Atunci, în prezenţa notarului şi a altor funcţionari ai primă-
riei, eu am făcut cunoştinţă cu Colan.

Întrebare: Cât de des dvs. vă întâlneaţi cu şeful postului de jandarmi 
Colan?

Răspuns: Cu Colan nu am avut nici o întâlnire condiţionată special. 
Mă întâlneam cu el doar atunci când el intra în primărie, în prezenţa altor 
funcţionari.

Întrebare: Dvs. aţi fost chemat vreodată la postul de jandarmi?
Răspuns: Da, am fost chemat. Îmi amintesc: am fost chemat la pos-

tul de jandarmi.
Întrebare: Dar şeful postului de jandarmi Colan v-a chemat la pos-

tul de jandarmi?
Răspuns: Nu, şeful postului de jandarmi Colan nu m-a invitat la el 

niciodată.
Întrebare: Dvs. confirmaţi aceasta?
Răspuns: Da, confirm. [două-trei cuvinte lipsă – A.P.] [şeful postu-

lui de jandarmi Colan] la el în birou nu m-a invitat niciodată.
Întrebare: Organele de urmărire penală, însă, cunosc că dvs. aţi 

fost la postul de jandarmi de foarte multe ori, atunci când în serviciu era 
Colan. De ce ascundeţi acest fapt?

Răspuns: Declar încă o dată: în timpul în care Colan era şef al jan-
darmilor, la el în clădirea postului de jandarmi eu nu am intrat niciodată 
şi el nu m-a invitat.

Întrebare: Faptul că sunteţi arţăgos nu are nici un temei. Este sta-
bilit că dvs. aţi vizitat nu o singură dată postul de jandarmi român, atunci 
când şef al acestuia era Colan. Veţi spune adevărul despre asta?

Răspuns: Nu, atunci când şef al postului de jandarmi din satul Se-
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mionovca era Colan, eu nu am fost la el niciodată şi nici un fel de relaţii 
apropiate între noi nu au existat.

Interogatoriul a fost încetat la ora 2:00
4 februarie 1949
A fost scris corect pe baza cuvintelor mele şi am citit personal 

[semnătura autografă a lui Ia. Ogurţov, A.P.]  
A interogat anchetatorul superior al Secţiei de urmărire penală a 

MSS al RSSM, locotenent superior [semnătura]     Zealin

Comentariul nostru:
Frazeologia folosită a fost cea a ocupantului sovietic în Basarabia. 

Ea a fost folosită – în acele condiţii extreme, de puşcărie şi de inculpat. 
Anchetatorul a insistat asupra stabilirii unor legături cât mai strânse în-
tre Ia. Ogurţov, secretarul primăriei, şi şeful postului de jandarmi Colan.

Pe data de 7 februarie 1949 a avut loc cel de-al treilea interogatoriu, 
care a început la ora 11:30 şi s-a încheiat la ora 13:40. Anchetatorul l-a 
întrebat pe Ia. Ogurţov cât timp a lucrat în calitate de secretar al primă-
riei, cine l-a numit în această funcţie, ce obligaţiuni a avut. Inculpatul a 
enumerat obligaţiunile de serviciu pe care le-a avut. Anchetatorul Zealin 
atrage atenţia asupra obligaţiunii secretarului primăriei de a aduna im-
pozite de la locuitorii satului Semionovca, în perioada august 1941-mar-
tie 1944. Ia. Ogurţov spune: „Am adunat impozitul pe pământ. Ţăranii 
din satul Semionovca aveau în posesie peste 2000 ha de pământ. Con-
form ordinului autorităţilor române, plata impozitului era de 100 de lei 
pentru un hectar. Prin urmare, timp de trei ani cât am lucrat secretar la 
primărie, am adunat circa 600 000 de lei, în contul autorităţilor române”.

Anchetatorul a întrebat: ce măsuri erau luate faţă de persoanele care 
nu plăteau impozitul. Ia. Ogurţov spune că el, în calitate de secretar al pri-
măriei, avea dreptul să inventarieze şi să scoată la vânzare averea ţăranilor 
rău-platnici. Zealin întreabă la câţi ţărani Ia. Ogurţov le-a vândut averea. 
Inculpatul a răspuns că astfel de cazuri nu au fost. „Este adevărat, zice Ia. 
Ogurţov, a fost un caz când am avut intenţia să inventariez şi să scot la 
vânzare averea Agafiei Padalca, care nu a plătit impozitul”. Anchetatorul 
insistă asupra cazului: când a avut loc, dacă averea a fost inventariată şi 
vândută etc. Inculpatul afirmă că a avertizat-o pe A. Padalca şi că a încercat 
să se apropie de ladă, dar stăpâna nu i-a permis şi l-a împins. La rândul 
lui, Ia. Ogurţov a împins-o pe A. Padalca. Zealin insistă asupra altercaţiei., 
întrebând în ce relaţii este Ia. Ogurţov cu A. Padalca. „În relaţii normale”, 
a spus inculpatul. Anchetatorul zice: „Fiind interogată, Agafia Padalca a 
declarat că dvs. aţi încercat să inventariaţi forţat averea ei şi – cu această 
ocazie – aţi bătut-o”. Ia. Ogurţov răspunde că a încercat să inventarieze 
averea, dar nu a lovit-o, ci s-au împins reciproc. Lui Ia. Ogurţov i s-au 
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citit pasaje din procesul-verbal al interogării Agafiei Padalca; dânsul recu-
noaşte că a dorit să inventarieze, dar altercaţia cu stăpâna casei nu a ajuns 
la bătaie. Se fac alte precizări: dacă au fost martori etc. Ia. Ogurţov a fost 
întrebat dacă a mai sechestrat avere de la ţărani, în special a fost vorba de 
doi cai şi o căruţă a familiei Marfa şi Andrei Grinico. Inculpatul expune 
cazul, subliniind în mod special că el personal nu a fost implicat în acel caz, 
el nu avea împuternicirea de a sechestra animale de la oameni. La urmă, 
anchetatorul Zealin declară că există mărturiile Stepanidei Bondarenco în 
care aceasta a afirmat că Ia. Ogurţov a sechestrat cei doi cai şi căruţa de la 
familia Grinico. Ia. Ogurţov afirmă, că o cunoaşte bine pe S. Bondarenco, 
că a avut întodeauna relaţii bune cu ea, dar nu poate înţelege de ce ea oferă 
astfel de mărturii [false, mincinoase – A.P.] împotriva lui. Cu aceasta inte-
rogatoriul a luat sfârşit.

Pe data de 11 februarie anchetatorul Zealin a semnat Decizia de 
învinuire a inculpatului Iacob Ogurţov. Examinând materialele de urmă-
rire penală din dosarul nr. 5372, el, Zealin, a constatat cum că Ogurţov 
Iacob Ivanovici, având predispoziţii duşmănoase faţă de puterea sovie-
tică, în perioada ocupaţiei Moldovei „a fost agent secret al jandarmeriei 
române, a trădat patrioţi sovietici”. Observaţi: în timpul anchetărilor nu 
a fost vorba de „trădarea patrioţilor sovietici”. Cu toate acestea, Zealin a 
decis: „A-l trage la răspundere pe Ogurţov Iacob I. în baza art. 54-1 „a” 
al Codului penal al RSS Ucrainene” şi a-l anunţa despre această decizie 
contra semnătură. Pe document sunt aprobările şefilor lui Zealin, iar jos 
este semnătura lui Ogurţov că a fost informat despre decizia luată.

În dosar sunt trei file ale interogatoriului din 11 februarie 1949. Ia. 
Ogurţov a fost întrebat dacă a înţeles de ce fapte este acuzat şi dacă își re-
cunoaşte „vina”. El a răspuns că a înţeles de ce este acuzat, dar „vina” o 
recunoaşte doar parţial. Astfel, el recunoaşte că a fost secretar la primărie, că 
a adunat impozitul de la ţărani, că faţă de ţăranii ce nu plăteau impozite era 
obligat să le inventarieze averea şi s-o scoată la vânzare; a amintit de cazul 
A. Padalca, cu care s-au împins reciproc. Nu recunoaşte că ar fi fost în relaţii 
apropiate cu jandarmii români, nu a avut nici un fel de relaţii cu şeful postu-
lui de jandarmi din Semionovca şi nu a trădat patrioţi sovietici.

Au urmat încă două interogatorii şi pronunţarea sentinţei în nume-
le URSS.

Pe data de 14 februarie 1949 a avut loc primul interogatoriu al lui 
Ia. Ogurţov după ce i s-a citit incriminarea.

Anchetarea a început la ora 14:15. Anchetatorul Zealin l-a întrebat pe 
Ia. Ogurţov în ce circumstanţe l-a cunoscut pe şeful postului de jandarmi 
din satul Semionovca. Inculpatul a povestit cum la două zile după numirea 
în post, Colan, şeful postului de jandarmi, a venit la primărie. Acolo, în pre-
zenţa primarului Grigori Proscurchin, a notarului Vasile Zaha, a lucrătoarei 
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tehnice Parascovia Cărăuş, el, Ia. Ogurţov, secretar al primăriei, a făcut cu-
noştinţă cu şeful postului de jandarmi.

Anchetatorul insistă asupra legăturilor avute de Ia. Ogurţov cu şe-
ful postului de jandarmi: cât de des se întâlneau, ce discutau în cadrul 
întâlnirilor, dacă a fost în incinta postului de jandarmi? La ultima între-
bare Ia. Ogurţov a răspuns că nu a fost chemat şi nu a fost niciodată la 
postul de jandarmi.

Anchetatorul Zealin declară: are informaţii că Ia. Ogurţov nu o sin-
gură dată a fost la postul de jandarmi. Ia. Ogurţov neagă afirmaţiile anche-
tatorului: atât timp cât şef al postului de jandarmi a fost Colan acela nu 
l-a chemat la el; Ia. Ogurţov nu a fost niciodată în acel loc. Anchetatorul 
Zealin spune: locuitoarea satului Semionovca, Stepanida Bondarenco, a 
mărturisit că în 1943-1944 Ia. Ogurţov a fost de multe ori la postul de jan-
darmi. Ia. Ogurţov a respins afirmaţiile făcute de S. Bondarenco.

Zealin întreabă: unde a locuit şeful postului de jandarmi? Ia. Ogur-
ţov spune că acela a locuit în vecinătatea sa, peste patru case, dar şeful 
postului de jandarmi Colan, el, Ia. Ogurţov, nu a fost acasă niciodată. 
Anchetatorul întreabă: „Dar Colan a fost la voi acasă?” „Nu, Colan nu a 
intrat la mine niciodată”, a răspuns Ia. Ogurţov.

„Ancheta a stabilit, zice Zealin, că, fiind în raporturi apropiate cu 
şeful postului de jandarmi, dvs. aţi fost informatorul lui secret. Vă ce-
rem mărturii veridice”. „Nu, zice Ia. Ogurţov, informator secret al şefului 
postului de jandarmi nu am fost niciodată”.

În camera de interogare este adus inculpatul Colan Constantin Ni-
colaevici, pentru confruntare. Zealin îl întreabă pe Ogurţov dacă îl cunoaş-
te pe cel adus. „Da, răspunde acesta, este Colan, e fostul şef al postului 
de jandarmi din satul Semionovca, în anii 1943-1944”. Aceeaşi întrebare 
(dacă îl cunoaşte pe Ogurţov) i-a fost adresată lui Colan, răspunsul acestu-
ia a fost pozitiv. Şi – conform celor scrise în procesul-verbal – Colan zice: 
„[Pe Ogurţov] îl cunosc din aprilie 1943. Ogurţov a fost informatorul meu 
secret şi eu deseori mă întâlneam cu el”. După rostirea acestor cuvinte 
Colan a fost scos din sala de interogatoriu. [În document propoziţia este 
subliniată, iar pe câmp sunt trase două linii groase, pentru a atrage atenţia 
celui ce va citi sau de cel ce deja a citit textul procesului-verbal – A.P.].

Zealin întreabă: „Dvs. confirmaţi mărturisirile lui Colan?”
Răspunsul dat de Ia. Ogurţov a fost unul corect şi curajos: „Posibil 

Colan m-a considerat informator secret, dar eu nu am fost”.
Anchetatorul întreabă: „Cum să înţeleg acest lucru?”. Ia. Ogurţov: 

„Între mine şi Colan, şeful postului de jandarmi, nu a existat nici o înţelege-
re prin care m-aş fi obligat să fiu informatorul lui secret; dar sunt nevoit să 
recunosc: fiind în funcţia de secretar al primăriei, eu îl informam pe Colan” 
[din nou subliniat pe margine cu linii verticale groase întretăiate de linii ori-
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zontale, pentru a atrage atenţia – A.P.].
Zealin zice: „În confruntarea cu Colan dvs. aţi fost depistat ca fiind 

informatorul lui secret”. Ia. Ogurţov răspunde că între el şi Colan nu a 
existat o înţelegere de colaborare secretă, iar informaţia furnizată şefului 
postului de jandarmi a fost cea de ordin general: câţi cai erau în sat, cât pă-
mânt posedau ţăranii, cine nu s-a supus autorităţilor române. Anchetato-
rul a întrebat: cine anume era „activist sovietic”, „turnat” de Ia. Ogurţov la 
şeful postului de jandarmi. Ia. Ogurţov a numit câteva persoane, între care 
pe Dumitru Ogurţov, Macarie Ogurţov, Ivan Grinico şi alţi câţiva [rude, 
tizi sau apropiaţi?; dacă erau rude, atunci convingerea mea este că Iacob 
Ogurţov i-a trecut la categoria de „activişti sovietici” cu scopul de a-i ocroti 
de posibile represiuni din parte sovieticilor – A.P.].

Urmează ultimele întrebări: cât de des se întâlnea cu şeful postului 
de jandarmi, dacă acum recunoaşte că a fost agent secret al lui Colan? 
Ultimul răspuns al lui Ia. Ogurţov în cadrul acestui interogatoriu: „Da, 
recunosc că am oferit informaţie secretă şefului postului de jandarmi 
Colan, dar o înţelegere şi obligaţiuni, prin care aş fi informator secret, 
nu am avut”.

Interogatoriul a luat sfârşit la ora 18:50. Semnăturile respective au 
fost puse.

Urmează ultimul interogatoriu din 5 aprilie 1949, început la ora 
11:00.

Anchetatorul Zealin, asistat de ajutorul procurorului militar al 
trupelor MAI al RSSM [numele de familie lipseşte, la sfârşitul procesului-
verbal este doar semnătura autografă – A.P.], insistă asupra recunoaşterii 
de către Ia. Ogurţov, cum că acesta ar fi fost informator secret al şefului 
postului de jandarmi şi că a denunţat activişti sovietici. Inculpatul neagă 
că a fost agent secret al şefului postului de jandarmi şi că nu a trădat 
patrioţi sovietici. A spus doar că aceia plăteau sau nu plăteau impozi-
te statului român. Anchetatorul zice: Colan a mărturisit anchetei că i-a 
poruncit lui Ogurţov să-i urmărească pe patrioţii sovietici. Ia. Ogurţov 
neagă aceste afirmaţii.

Anchetatorul Zealin a revenit asupra unor întrebări, puse deja in-
culpatului la interogatoriile precedente: dacă aduna impozite de la ţărani, 
dacă i-a bătut (s-a revenit asupra cazului cu Agafia Padalca), cazul cu se-
chestrarea cailor familiei Bondarenco. Apare un martor nou, Zubcov De-
mian, care afirma cum că a fost maltratat de Ia. Ogurţov pentru neplata 
impozitului, la care inculpatul Ia. Ogurţov a spus că îl cunoaşte pe D. Zub-
cov, că s-a certat cu el, dar la bătaie nu s-a ajuns.

Cu asta, la ora 13:00 s-a încheiat interogatoriul. A urmat sentinţa. 
Public mai jos textul sentinţei, tradus din limba rusă în limba română.
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DOCUMENT
[Extras]
Copie. Este interzisă copierea. Secret. Exem. [planul] nr. 2.

S E N T I N Ţ A
ÎN NUMELE UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

1949, aprilie, 26-27, Tribunalul Militar al trupelor MAI al RSS 
Moldoveneşti, în orașul Chişinău, la şedinţa închisă judecătorească, în 
componenţa maiorului de justiţie KALAŞNIKOV, preşedinte, locote-
nent-colonelului BOTEANOV şi locotenentului superior LEVCENKO, 
membri, în prezenţa secretarului, căpitan KALUPAEV, cu participarea 
apărării, avocatului FURS, în incinta Tribunalului Militar, examinând 
dosarul de învinuire [a]:

Prizonierului fostei armatei române, COLAN Constantin Nicola-
evici, anul naşterii 1910, originar din Calafat, România, român, cetăţean 
al României, plutonier al fostei jandarmerii române, [în trecut] nu a fost 
condamnat, în comiterea crimei, prevăzute de art. 1 al Decretului din 19 
aprilie 1943.

UNCU Artamon Vicolovici, anul naşterii 1913, originar din satul 
Semionovca, raionul Volontirovca, RSS Moldovenească, moldovean, ce-
tăţean al URSS, ţăran mijlocaş, colhoznic, fără de partid, cu puţină ştiinţă 
de carte, căsătorit, [în trecut] nu a fost condamnat.

OGURŢOV Iacob Ivanovici, anul naşterii 1905, originar din satul 
Semionovca, raionul Volontirovca, RSS Moldovenească, rus, cetăţean al 
URSS, ţăran chiabur, funcţionar, fără de partid, cu studii medii, căsătorit, 
[în trecut] nu a fost condamnat.

ZVEAGHINŢEV Iacob Ivanovici, anul naşterii 1910, originar din 
satul Semionovca, raionul Volontirovca, RSS Moldovenească, rus, cetă-
ţean al URSS, din ţărani, colhoznic, fără de partid, cu puţină ştiinţă de 
carte, căsătorit, [în trecut] nu a fost condamnat.

PADALCA Ananii Agapovici, anul naşterii 1923, originar din sa-
tul Semionovca, raionul Volontirovca, RSS Moldovenească, rus, cetăţean 
al URSS, din ţărani, individual, fără de partid, cu studii primare, căsăto-
rit, [în trecut] nu a fost condamnat – pe toţi patru în comiterea crimei 
prevăzute de art.54-1 „a” a Codului penal al RSS Ucrainene.

A CONSTATAT:
Fiind colaborator oficial al fostei jandarmerii româneşti, în perioada 

ocupaţiei Moldovei, din aprilie 1943 până în august 1944, COLAN  a fost în 
funcţia de şef al postului de jandarmi din satul Semionovca, raionul Volonti-
rovca, RSS Moldovenească.

Fiind şef al postului de jandarmi, în mai 1943, COLAN a recrutat 
pentru activităţi secrete în folosul duşmanului pe Uncu, Ogurţov, Zvea-
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ghinţev şi Padalca.
„Cu ajutorul persoanelor nominalizate, pe întreaga perioadă de 

activitate, Colan a reţinut peste 20 de militari ai Armatei Roşii, pe care 
i-a trimis la postul de jandarmi şi soarta lor era necunoscută”. Sunt enu-
merate alte capete de acuzare. Referitor la Ia. Ogurţov: 

„Pe parcursul întregii perioade de ocupaţie OGURŢOV  a fost în 
serviciu la români în calitate de secretar al primăriei satului Semionovca.

Find secretar al primăriei, OGURŢOV  a adunat şi a dar ocupan-
ţilor peste 600 000 de lei în contul diverselor impozitate. Faţă de persoa-
nel care refuzau să plătească impozitele, OGURŢOV a aplicat măsuri de 
constrângere; în particular – el a încercat să inventarieze averea cetăţenei 
Agafia Padalca, iar când ultima s-a împotrivit, OGURŢOV a bătut-o.

În primăvara anului 1944 [Ogurţov] l-a împins din clădirea primăriei 
pe cetăţeanul Demian Zubcov. Acceptând oferta din partea şefului jandar-
meriei Colan să colaboreze în mod secret în favoarea duşmanului, în sep-
tembrie 1943, OGURŢOV i-a denunţat pe patru ostaşi ai Armatei sovietice, 
ce se ascundeau în vii, după care aceştia au fost reţinuţi de jandarmi.

Odată cu retragerea trupelor germano-române, OGURŢOV a fu-
git pe teritoriul României, unde s-a aflat până în ziua repatrierii”.

[Urmează învinuirile, aduse celor trei inculpaţi, învinuiri ce se re-
feră la diverse cazuri de colaborare cu autorităţile române – A.P.]

C O N D A M N Ă:
[pe] COLAN Constantin Nicolaevici, în baza [prevederilor] art. 1 al 

Decretului din 19 aprilie 1943, iar pe OGURŢOV Iacob Ivanovici, în baza 
[prevederilor] art. 54-1 „a” al Codului penal al RSS Ucrainene, a-i expune 
la privaţiune de libertate, în lagăr de muncă corecţională, pe un termen de 
25 de ani fiecare, iar pe OGURŢOV şi cu lipsirea de drepturi cetăţeneşti, 
prevăzute de art. 29, „a”, „b” şi „v” al Codului penal [al RSS Ucrainene], fără 
confiscarea averii, din cauză că n-o posedă.

[urmează sentinţele pentru ceilalţi trei: ZVEAGHINŢEV şi PA-
DALCA fiecare câte 20 de ani de muncă corecţională; UNCU a încasat 
15 ani, cu reprimarea drepturilor cetăţeneşti timp de 5 ani şi confiscarea 
averii, la cei care o aveau (Uncu şi Zveaghinţev), Padalca nu avea avere 
– A.P.] .

Aşadar, Iacob Ogurţov a fost un simplu funcţionar – secretar al 
primăriei. Şi-a făcut datoria în timpul serviciului. Organele represive so-
vietice au încercat să-l învinuiască pe Ia. Ogurţov de colaborare secretă 
cu şeful postului de jandarmi din sat, fapt inexistent în realitate, confir-
mat pe parcursul întregului interogatoriu de Ia. Ogurţov. A fost învinuit 
cum că i-a bătut pe rău-platnici, exemplu fiind cazul Agafiei Padalca, cu 
care, în realitate, s-au îmbrâncit reciproc, iar inventarierea averii acesteia 
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nu a putut-o realiza. A fost învinuit de depistarea şi trădarea a 4 soldaţi 
sovietici ce se ascundeau în viile satului. Este curioasă această învinuire: 
de unde oare s-au luat acei soldaţi ai Armatei roşii? Au rămas cumva de 
pe timpul retragerii din iunie 1941? Sau au fost paraşutaţi de sovietici în 
1943? Pare a fi o invenţie caraghioasă a anchetatorilor stalinişti.

Deci Iacob Ogurţov a fost trimis la munci forţate, la extragerea mi-
nereului de cupru din preajma localităţii Djezkazgan în StepLAG [oraş 
– din 1954, din 1992 este numit Jezkazgan], în centrul Kazahstanului, 
regiunea Karaganda4 .

Autorităţile comuniste s-au răfuit în mod bestial cu familia Ogur-
ţov. Soţia lui Iacob Ogurţov, Valentina, n. 1915, împreună cu fiul Ivan, n. 
1941, şi fiica Tamara, n. 1948, a fost deportată în regiunea Tiumen, toţi 
ca fiind membri ai familiei unui „colaboraţionist”5.

Tatăl lui Ia. Ogurţov, Ivan, n. în 1882, şi mama Uliana, n. în 1881, 
au fost catalogaţi ca fiind „chiaburi” şi deportaţi în Siberia (Tiumen) în 
1949.

Împreună cu ei, tot acolo, au fost deportaţi Aculina Ogurţov, sora 
lui Iacob, n. 1912, cu cei trei fii şi o fiică ai ei (Vasile, n. 1933, Serafim, n. 
1935, Iacob, n. 1938, şi Daria, n. 1941)6.

 Doamna Daria este verişoara Tamarei Batâr şi locuieşte în Chi-
şinău. Sper să realizez un interviu cu dumneaei, cu dna Daria, interviu 
referitor la iadul prin care au trecut, ea şi rudele ei.

Conform unei decizii a Comisiei împuternicite cu revizuirea ca-
uzelor penale, în mai 1955, lui Iacob Ogurţov i s-a redus termenul de 
detenţie de la 25 la 5 ani, conform Decretului privind administrarea din 
27 martie 1953.

Ia. Ogurţov s-a întors în RSS Moldovenească. La 28 ianuarie 1989, 
având peste 75 de ani, Ia. Ogurţov a trimis un demers pe numele lui Gh. I. 
Lavranciuc, preşedintele KGB al RSSM, în care cerea reabilitarea sa deplină.

 Între altele Ia. Ogurţov scrie că după pronunţarea sentinţei, şeful 
postului de jandarmi Constantin Colan a fost adus în camera în care 
erau încă trei din patru arestaţi, care au fost condamnaţi în baza aceluiaşi 
proces de judecată stalinistă. Când cei trei l-au întrebat pe Colan de ce 
au dat mărturii false împotriva lor, acela a zis că după 15 zile şi nopţi de 
carceră nu a mai putut rezista.

Consider că anchetatorii bolşevici l-au trimis pe Colan în mod 
special în cameră cu ceilalţi condamnaţi, în speranţa că aceia îl vor omo-
rî. Poate greşesc.

4 Conform unor date din Enciclopedia liberă, în 2010, în Jezkazgan locuiau 457 (0,47 %) 
români basarabeni (în statistici – „moldoveni”).
5 Cartea Memoriei: Catalog al victimelor totalitarismului comunist, vol. 4, Chişinău, Edi-
tura Ştiinţa, 2005, p. 96.
6 Ibidem, p. 96.
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Începând cu 19 aprilie 1943, în cadrul NKVD/MAI al RSS Mol-
doveneşti a existat o secţie care s-a ocupat de verificarea şi monitoriza-
rea discretă – prin agentură – a efectivului subdiviziunilor NKVD/MAI, 
în vederea identificării funcţionarilor cu trecut compromis, precum şi a 
celor care – în viziunea autorităţilor sovietice – nu erau de bună-credin-
ţă. Misiunile acesteia erau extrem de importante, deoarece erau necesari 
funcţionari, dar şi simpli muncitori din serviciile auxiliare, cu trecut ne-
pătat şi loiali regimului sovietic. 

E vorba de Secţia de contrainformaţii SMERŞ a NKVD/MAI, care, 
mai ales în primii ani postbelici, a avut mult de lucru, având în vedere că 
deficitul de cadre era suplinit prin încadrarea localnicilor în structurile or-
ganelor afacerilor interne. Iar majoritatea lor (indiferent că vorbim de cei 
din Basarabia sau despre cei din stânga Nistrului), făceau parte din categoria 
suspecţilor, deoarece au rămas în teritoriul „vremelnic ocupat de inamic”, 
au colaborat cu „autorităţile de ocupaţie”, au avut servicii în cadrul acestora, 
aveau „origini sociale nesănătoase”, aveau rude peste hotare, erau „elemen-
te contrarevoluţionare”, aveau rude deportate etc., etc. 

DIN ACTIVITATEA CONTRAINFORMATIVĂ 
ŞI REPRESIVĂ A NKVD/MAI AL RSS MOLDOVENEŞTI 

ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

Pavel MORARU,
doctor în istorie, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, 

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România

Summary 
On April, 1943, after the reorganization of the Soviet Intelligence and Security Services 

was created the SMERSH Counter Information and repression organs in the Soviet Army, Soviet 
Military Maritime Fleetand the organs of the Internal Affairs. 

At the end of March 1944, the soviet troops reoccupied Northern Bukovina and till 
August 23, 1944, as a result of capitulation of Romania, the rest of Bessarabian territory was 
reconquered. 

At the same time with the Soviet Army operative units the security structures came back 
to Bessarabia. The firstly arrived structure was SMERSH organs of the military units and the 
SMERSH Counter Information Office of the Moldavian SSR NKVD which was represented by 
the SMERSH offices of the NKVD departments from Bălţi, Bender (Tighina), Cahul, Chişinău, 
Soroca, Orhei districts and the Tiraspol city department.

The basic mission of the SMERSH Counter Information Office of the Moldavian SSR 
NKVD was to eliminate the hostile elements from the Internal Affairs Organs. The mission was 
difficult because the majority of the staff was recruited from that territory which was under 
“ocuppation”.
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Pe parcursul activităţii sale, Secţia de contrainformaţii SMERŞ a 
NKVD, a identificat şi înlăturat din structurile organelor afacerilor inter-
ne mai mulţi funcţionari compromişi. Cele mai dese învinuiri care li s-au 
adus au fost: „defăimarea realităţilor sovietice”, „elogierea rânduielilor ro-
mâneşti”, „elogierea regimului fascist”, „elogierea rânduielilor româneşti 
de ocupaţie”, „agitaţie antisovietică şi contrarevoluţionară”, „legături cri-
minale cu autorităţile de ocupaţie”, „colaboraţionism” şi „complicitate” la 
acţiunile inamicului, „activitate de trădare”, „participare activă la arestarea 
comsomoliştilor şi a activiştilor sovietici”, „a lucrat poliţist”, „a lucrat jan-
darm”, a fost/este chiabur, s-a predat inamicului, menţinere a unor „strân-
se legături cu organele de represiune ale autorităţilor de ocupaţie”.

La începutul lunii octombrie 1944, şeful Secţiei SMERŞ din NKVD-
ul moldovenesc, considera că procentul persoanelor angajate de pe loc în 
structurile NKVD era destul de mare.1 Şi avea dreptate: la data de 20 sep-
tembrie 1944, detaşamentul de miliţie din oraşul Bălţi avea din necesarul 
de 40 de funcţionari – 35, din care 27 erau angajaţi de pe loc, iar deficitul 
de cinci persoane urma să fie acoperit prin angajarea a două persoane din 
interiorul U.RSS şi a trei de pe loc; echipa de pompieri din Călăraşi avea 
doar şapte angajaţi din cei 22 necesari, dintre care şase erau de pe loc, iar 
deficitul de 15 persoane trebuia acoperit prin angajarea a 14 localnici şi 
uneia din interiorul URSS 2.

Pentru a „preveni infiltrarea în organele NKVD a agenturii spiona-
jelor inamice”, trebuiau: încadrate toate structurile „deservite” cu agentu-
ră calificată; reexaminate dosarele de evidenţă operativă, pentru arestarea 
cât mai grabnică a suspecţilor; procurate agenturi capabile să activeze în 
anturajul persoanelor monitorizate; procurate apartamente conspirative şi 
de întrevedere cu agentura; intensificate acţiunile de filtrare a indivizilor 
angajaţi din rândul populaţiei locale, „fostă sub ocupaţie”3.

Din punct de vedere ierarhic, şeful Secţiei era subordonat comisa-
rului/ministrului NKVD/MAI al RSS Moldoveneşti (din punct de vedere 
administrativ), precum şi şefului Secţiei de contrainformaţii SMERŞ a 
NKVD/MAI al Uniunii Sovietice (pe linia contrainformativă). În terito-
riu, fiecare secţie judeţeană şi raională a NKVD/MAI avea câte un birou 
contrainformativ. 

La nivel unional, în prima decadă postbelică, Secţia de contrainfor-
maţii SMERŞ NKVD/MAI al URSS, a fost condusă de: S.P. Iuhimovici, 
V.I. Smirnov, A.N. Asmolov, P.I. Okunev, I.E. Klimenko şi D.S. Leonov;4 

1 Arhiva Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chişinău (în continuare 
– AMAIRM, Chişinău), Fond 15, inv. 1, dosar 8, filele 11-14 verso, 23-24 verso.
2 Ibidem d osar 1, fila 19.
3 Ibidem, dosar 8, filele 11-14 verso, 23-24 verso.
4 Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960. Справочник, 1997, 
pp. 111-123; http://www.memo.ru/history/NKVD/STRU/index.htm



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe55

în RSS Moldovenească de căpitanul D. Balan (1944-1947), colonelul 
A. Lavrentiev (1947-?); în judeţele (apoi, raioanele) RSS Moldoveneşti, 
echipele contrainformative ale NKVD/MAI erau conduse de: locotenen-
tul-major Kosarev – Bender, locotenentul-major Biriukov – Bălţi; loco-
tenentul-major Lebedev, apoi locotenentul Danil’cenko – Soroca; locote-
nentul-major Leonov – Orhei; locotenentul-major – Tarasov – Chişinău; 
locotenentul-major Iudin – Cahul; locotenentul-major Dzusov – secţia 
orăşenească Tiraspol.

După intrarea în vigoare a legii Cu privire la reorganizarea Con-
siliului Comisarilor Poporului din URSS şi Consiliilor Comisarilor Popo-
rului ale republicilor unionale şi autonome din 14 martie 1946, Secţia de 
contrainformaţii SMERŞ a NKVD şi-a schimbat denumirea în Secţia de 
contrainformaţii a MAI.

Secţia de contrainformaţii a MAI, cu subdiviziunile sale teritori-
ale, a existat până la 14 martie 1953, când s-a produs comasarea MGB 
cu MAI Atunci, Direcţia Generală a III-a din MGB s-a unit cu Secţia de 
contrainformaţii a MAI şi s-a format Direcţia a III-a a MAI5.

Aşadar, activitatea Secţiei de contrainformaţii a NKVD/MAI, 
împreună cu subdiviziunile sale judeţene, urma să desfăşoare activităţi 
pentru identificarea spionilor, trădătorilor, complicilor autorităţilor „de 
ocupaţie” etc., care s-au strecurat în organele afacerilor interne sovieti-
ce. Acest obiectiv trebuia realizat prin intermediul informatorilor secreţi, 
recrutaţi sistematic din structurile supravegheate şi mai exact, din antu-
rajul angajaţilor suspectaţi.

Agentura era recrutată, în cea mai mare parte, pe baza materia-
lelor compromiţătoare, adică prin constrângere. Spre exemplu, pentru 
dosarul Sviazistî (oameni de legătură)a fost recrutat un agent, miliţian, 
din anturajul celor doi bănuiţi – fraţii Anatolie şi Vladimir Morozov-
skii. Era vorba de agentul Skvorţov, ucrainean, născut în 1923, cu studii 
medii, care „posedă perfect limbile rusă, ucraineană, moldovenească şi 
română”. Acesta a fost recrutat pe baza faptului că la angajarea în miliţie 
a ascuns că avea rude supuse represiunilor – chiaburi. 

Aceste recrutări, făcute pe baza materialelor compromiţătoare (aşa 
cum insistau şefii), nu puteau produce informatori veritabili, care să fur-
nizeze informaţii adevărate. Este clar că asemenea „informatori”, asupra 
cărora plana condamnarea, încercau să furnizeze orice informaţii, chiar 
şi inventate, doar ca să-şi salveze situaţia. Un astfel de informator îl pu-
tea denunţa pe oricine, vinovat sau nu. Fraţii Morozovskii, suspectaţi de 
trădare, au avut de suferit de pe urma denunţurilor făcute de un astfel 

5 В. И. Пасат, Трудные страницы истории Молдовы. 1940-1950-е гг. Изд. „Терра-Terra”. 
Москва, 1994, p. 634-635; Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917-
1960. Справочник, 1997, p. 125-126.
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de informator – Skvorţov–, fiind arestaţi şi condamnaţi la 10 ani de lagăr.
La sfârşitul lunii septembrie 1944, tot pe baza materialelor com-

promiţătoare („legături cu elemente nesigure şi beţie”), a fost recrutat 
agentul Bâvalâi– născut în anul 1917, ucrainean, membru al tineretului 
comsomolist, cu studii medii, ajutor al împuternicitului operativ al sec-
ţiei de miliţie al căilor ferate Chişinău. La recrutare, acesta a vorbit de 
legăturile pe care le avea cu colegii săi de serviciu (circa 20), confirmând 
informaţiile de agentură deja existente în privinţa a trei colegi de-ai săi, 
dar a furnizat şi informaţii noi referitoare la întâlnirile acestora cu per-
soane suspecte.

Tot la sfârşitul lunii septembrie, informatorul Asurin, care a ascuns 
faptul că în anii 1941-1944 a făcut parte dintr-o „organizaţie contrarevo-
luţionară şi naţionalistă” s-a angajat acum, pentru a se reabilita, să moni-
torizeze activitatea lui Ţurcan, Dobreanskii, Legas, Deaur şi a altora, din 
dosarul Muzâkantî (Muzicanţii)6.

În funcţie de necesităţile operative, unii informatori erau predaţi spre 
exploatare altor structuri – din NKVD sau NKGB – ori din contră, erau 
preluaţi de la organele respective pentru exploatarea contrainformativă.

De regulă, identificarea „elementelor contrarevoluţionare” se făcea 
pe baza denunţurilor sau a sesizărilor venite de la agentură. După verifica-
rea informaţiilor prin alţi informatori (şi prin structurile judeţene, republi-
cane sau unionale ale NKVD sau N.K.G.B.) şi constatarea veridicităţii in-
formaţiilor, lucrul cu dosarul de evidenţă operativă a bănuitului se încheia 
cu arestarea acestuia, interogarea (de obicei, în timpul interogatorului 
acesta îşi recunoştea „în totalitate” vinovăţia) şi trimiterea lui în judecată. 

De asemenea, pe baza informaţiilor procurate de Secţia de con-
trainformaţii SMERŞ, se luau şi măsuri de prevenţie – de cele mai dese 
ori, acestea constau în concedierea din serviciu – atunci când nu existau 
probe suficiente pentru arestarea bănuitului sau când individul respectiv, 
nu mai inspira „încredere politică”. 

Dacă individul supravegheat de SMERŞ, după un timp, ieşea din 
aria competenţelor SMERŞ (spre exemplu, era concediat din organe-
le afacerilor interne), monitorizarea acestuia era preluată de organele 
N.K.G.B. (cărora le era predat şi dosarul cu toate materialele acumulate 
de SMERŞ în privinţa suspectului).

Bilanţul activităţii Secţiei de contrainformaţii SMERŞ a NKVD/
MAI era raportat prin „dări de seamă” semestriale (trimestriale numai 
în anul 1944), atât comisarului NKVD/ministrului de Interne al RSS 
Moldoveneşti, cât şi şefului Secţiei de contrainformaţii SMERŞ a NKVD-
MAI al Uniunii Sovietice. De regulă, era prezentată situaţia recrutărilor 

6 AMAIRM, Chişinău, Fond 15, inv. 1, dosar 8, filele 11-14 verso, 23-24 verso. La 12 martie 1945, se 
aducea la cunoştinţă că, figuranţii din dosarul Muzâkantî, din lipsa probelor suficiente pentru
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de agenţi, rezidenţi şi informatori, numărul dosarelor de evidenţă ope-
rativă intentate şi realizate, şi erau expuse pe scurt cele mai interesante 
cazuri descoperite şi cercetate.

În iunie 1944, se aducea la cunoştinţă că, printre primii angajaţi ai 
NKVD din RSS Moldovenească, care au intrat în vizorul Secţiei au fost: 

- Ivan Vasilievici Tolstâh, lăcătuş la NKVD, era supravegheat 
pentru faptul că a fost în prizonieratul german; 

- Grigorii Semeonovici Martînenko, şeful magaziei secţiei NKVD 
a judeţului Chişinău, era monitorizat pentru nemulţumirile exprimate în 
public faţă de impozitarea exagerată a salariului. 

De asemenea, era semnalat faptul că, în urma inspectării arestului 
provizoriu al secţiei raionale Ocniţa a NKVD, judeţul Soroca, s-a constatat 
că, din numărul total de reţinuţi, femeia V. G. Vâdrenco nu era trecută în 
nici un registru şi nici nu exista vreun proces-verbal de reţinere a acesteia. 
Tot acolo, a fost găsit un minor, M. B. Danilin de 11 ani, bănuit de furt, 
pentru care, de asemenea, nu exista un proces-verbal de reţinere. Arestaţii 
se aflau în condiţii mizerabile, iar igiena corporală nu le era asigurată.7

Potrivit unui alt raport înaintat de căpitanul Balan, în perioada 15 
mai - 20 august 1944 aparatul central al Secţiei, împreună cu echipele 
teritoriale (Orhei şi Soroca), au reuşit să-şi formeze o agentură alcătuită 
din 10 rezidenţi, 4 agenţi şi 171 de informatori. În aceeaşi perioadă au 
fost întocmite 4 dosare de agentură pe 15 persoane, 19 dosare-formular, 
26 de dosare de evidenţă8 (în total au fost întocmite 49 de dosare care 
vizau 60 de persoane) şi 136 de persoane au fost trecute în registrul de 
evidenţă; au fost arestate 13 persoane.

Ca măsură de profilaxie era raportată concedierea din diverse 
structuri ale NKVD, pe baza materialelor procurate de SMERŞ, a 58 de 
indivizi: 23 – suspectaţi de spionaj, 5 – foşti poliţişti, 12 – rude ale „trădă-
torilor Patriei”, 5 – „elemente antisociale”, 5 – „elemente social străine”, 
4 – dezertori, 4 – concediaţi pentru alte infracţiuni şi crime. Unul din 
cei 57 a fost judecat de tribunalul militar.9 Toate acestea se întâmplau în 

a fi traşi la răspundere, au fost doar concediaţi din organele miliţiei, iar dosarul a fost 
transmis NKGB pentru continuarea investigaţiilor (Ibidem, dosar 10, fila 14).
7 AMAIRM, Chişinău, Fond 15, inv. 1, dosar 8, filele 4-7.
8 Din cele 26 de dosare de urmărire intentate, cel mai important îi viza pe patru persoane 
– Leacu, Drofe, Jihearev şi Davâdov, muncitori la depoul de tramvaie din Chişinău –, care 
ar fi fost agenţi ai Siguranţei române (Ibidem, fila 24 verso).
9 Secţia de contrainformaţii SMERŞ a NKVD al RSS Moldoveneşti (aparatul central), şi-a 
recrutat o reţea formată din 74 de persoane – 3 rezidenţi, 3 agenţi şi 68 de informatori; 
au fost întocmite 2 dosare de agentură pe 3 persoane, 4 dosare-formulare, 9 dosare de 
evidenţă şi 48 de persoane au fost trecute în registrul de evidenţă; au fost arestate 8 per-
soane. Grupa SMERŞ din judeţul Orhei şi-a recrutat un rezident, 16 informatori şi nici un 
agent; nu a intentat nici un dosar de agentură, dar a întocmit 3 dosare-formular, 4 dosare 
de evidenţă şi a trecut în registrul de evidenţă 29 de persoane; o singură persoană a fost 
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timp ce ostilităţile militare româno-germano-sovietice de pe teritoriul 
Basarabiei erau încă în desfăşurare.

Începând cu data de 23 august 1944, pe Frontul de Răsărit s-au 
produs schimbări dramatice pentru România: în această zi, în urma ares-
tării mareşalului Ion Antonescu, conducătorul Statului român, şi a altor 
înalţi demnitari de stat, România a capitulat şi a ieşit din războiul împo-
triva Uniunii Sovietice, iar întreaga Basarabia, în urma operaţiunii Iaşi-
Chişinău, a fost reocupată de trupele sovietice.

După 23 august 1944, volumul de lucru pentru structurile SMERŞ 
din RSS Moldovenească a crescut mult, având în vedere că suprafaţa teri-
toriului luat sub control s-a extins, iar numărul elementelor „contrarevo-
luţionare”, „naţionaliste”, „antisociale” şi duşmănoase era destul de mare.

Potrivit celor raportate de căpitanul Balan comisarului Markeev, 
în perioada 1 iulie-1 octombrie 1944 „activitatea aparatului [SMERŞ al 
NKVD] pe linia «SMERŞ» s-a desfăşurat în condiţii neobişnuite”. Majo-
ritatea funcţionarilor (6 din totalul de 9), pe măsura înaintării unităţilor 
Armatei sovietice, au avut misiunea specială de „ridicare în raioanele 
eliberate a elementului duşmănos şi de restabilire a ordinii revoluţiona-
re”. S-au înregistrat în acest sens mai multe rezultate pozitive. Astfel, o 
echipă SMERŞ, formată din 5 funcţionari, în urma acţiunilor desfăşurate 
în două sectoare ale Chişinăului (în unul din ele doar parţial), a reu-
şit într-un timp scurt, pe baza agenturii recuperate, să adune informaţii 
importante, să „efectueze o investigaţie preliminară şi să aresteze 29 de 
persoane, mişei, trădători de Patrie şi persoane legate de spionajul ina-
mic” – „trădători” şi „informatori ai Siguranţei” –, care ar fi denunţat 
autorităţilor româno-germane circa 40 de persoane din oraşul Chişinău, 
ce ar fi avut de suferit crunte maltratări şi torturi.

În acelaşi interval de timp, SMERŞ-ul NKVD-ului moldovenesc 
şi-a continuat acţiunea de „deservire” contrainformativă a structurilor 
statului: a desfăşurat activităţi de recrutare a agenturii, de „prelucrare” a 
persoanelor aflate în evidenţe, de filtrare a personalului NKVD angajat 
din teritoriile foste sub „ocupaţie”. Căpitanul Balan menţiona că „Starea 
politico-morală a efectivului secţiei este sănătoasă. Este disciplinat, 
prietenos, funcţionarii zilnic ajutându-se în lucru unul pe altul. În 
munca operativă de agentură întregul efectiv nu are indicatori slabi, iar 
majoritatea au obţinut succese mari”. El a prezentat succint şi cele mai 
importante realizări ale funcţionarilor SMERŞ:

 – împuternicitul operativ, sublocotenentul de securitate Nikişev, 

arestată. Grupa SMERŞ din judeţul Soroca a reuşit să recruteze un rezident şi 25 de infor-
matori (nici un agent); a întocmit 7 dosare-formular, 4 dosare de evidenţă (nici un dosar 
de agentură) şi a trecut în registrul de evidenţă 17 persoane; a arestat o persoană (statis-
tica venită din judeţe este valabilă pentru data de 1 august 1944) (Ibidem, filele 8-9, 19).
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a reuşit să procure un material, în baza căruia a fost intentat dosarul de 
agentură Kuzistî (Cuziştii), încheiat cu arestarea a 6 persoane – membri 
ai Partidului Naţional-Creştin, care pe timpul administraţiei româneşti 
au contribuit la arestarea a circa 60 de activişti comunişti din oraşul Bălţi;

 – împuternicitul operativ superior, locotenentul-major de 
securitate Baranciuk, a reuşit să finalizeze investigaţiile pe dosarul Svi-
azistî (Oamenii de legătură), soldate cu arestarea a trei persoane care au 
colaborat cu Siguranţa română, în sensul denunţării mai multor „locui-
tori [ostili] ai raioanelor Râbniţa şi Camenca din RSSM”; 

 – împuternicitul operativ superior, căpitanul de securitate Cijov, 
„a descoperit un grup de informatori ai «Siguranţei» [române], care au 
denunţat un şir de muncitori de la depoul de tramvaie din Chişinău” (a 
arestat patru persoane);

 – împuternicitul operativ superior, căpitanul de securitate Sabatân, 
în acţiunea de identificare a agenturii inamice, în câteva zile a reuşit să 
aresteze în sectorul 1 al Chişinăului, opt „trădători ai Patriei”.

Unul din cele mai importante dosare finalizate a fost dosarul Ku-
zistî, vizându-i la început pe fraţii Morozovskii, ambii miliţieni, originari 
din raionul Râbniţa, care, „necrezând în victoria Armatei Roşii, în anul 
1941 au rămas intenţionat pe teritoriul ocupat, s-au angajat în serviciu 
ca şefi de birouri poştale şi au mers pe calea colaborării cu «Siguranţa» 
şi trădarea cetăţenilor sovietici”;10 cel de-al treilea inculpat era miliţianul 
Vasilii Afanasievici Tkaci, fost „agent secret al Siguranţei”,11 născut în 
1913, în oraşul Bălţi. Acesta din urmă era acuzat că, în anii 1935-1936 
a fost jandarm la Bălţi, iar în perioada anilor 1941-1944, a menţinut o 
„legătură criminală cu poliţia secretă română”, pentru care a primit re-
muneraţie bănească.12

Dosarul de urmărire a fost intentat pe baza informaţiilor furnizate 
de agentul Ursu şi informatorii Gruşin şi Kolesnikov – informaţii privind 
trecutul politic al persoanelor vizate, considerat a fi criminal. Aşa, infor-
matorul „Gruşin”aducea la cunoştinţă că, „…VasiliiTkaci, care actual-
mente lucrează miliţian în Secţia NKVD din judeţul Bălţi, tatăl lui Tkaci 
Afanasii, sora Cebotari-Tkaci Anna, prietenii lor Pcela Feodor şi Nedel’ko 
Feodor au în timpul de faţă viziuni antisovietice, desfăşoară în sânul popu-
laţiei agitaţie contrarevoluţionară. Din 1935 şi până în anul 1940 ei au fost 
membri activi ai «partidului naţional-creştin /Cuzişti/», purtau pe mânecă 
însemne fasciste, făceau propagandă şi atrăgeau populaţia în partidul «cu-
zist». Tkaci Vasilii nu o dată a fost la Bucureşti şi Chişinău, la congresele 
acestui partid”. Informatorul mai spunea că, pe timpul „ocupaţiei germa-

10 Ibidem, fila 24 verso.
11 Ibidem, filele 17-18; Idem, dosar 9, fila 17.
12 Ibidem, dosar 12, filele 38-41 verso.
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no-române”, toţi aceştia au colaborat cu şeful „Siguranţei” române din 
Bălţi – Filipenco – şi i-au denunţat comsomolişti, membri ai executivului 
raional sovietic, etc.

„Note” cu text aproape identic au mai prezentat informatorul Ko-
lesnikov şi agentul Ursu, ceea ce ne face să credem că dosarul „cuziştilor” 
a fost fabricat – erau necesari indicatori pozitivi în descoperirea „elemen-
telor antisovietice”. Dosarul de urmărire a fost completat cu „mărturiile” 
celor maltrataţi de Siguranţă,în urma denunţurilor făcute de „cuzişti”, pre-
cum şi cu date obţinute de informatorii introduşi în camerele de detenţie.13

Investigaţiile preliminare ale SMERŞ au mai stabilit că fraţii Moro-
zovskii pe timpul administraţiei româneşti au colaborat cu Siguranţa şi au 
făcut parte dintr-o organizaţie „contrarevoluţionară”. Se considera că, în 
urma denunţurilor celor doi, Siguranţa a arestat 6 persoane, dintre care 
două au fost maltratate chiar de către cei doi fraţi în sediul Siguranţei.

Investigarea dosarului Kuzistî (Cuziştii) s-a încheiat cu trimiterea 
în judecată a 8 persoane (fraţii Morozovskii, miliţienii Nedel’ko Feodor 
Feodorovici, Pcela Feodor Grigorievici, Tkaci Vasilii Afanasievici, Tkaci 
Afanasii Ivanovici (tatăl lui Vasilii), Ceornîi Piotr Vasilievici, Cebotari 
Ana Afanasievna, care împreună ar fi denunţat organelor române de si-
guranţă 60 de persoane ostile şi au desfăşurat „agitaţie contrarevoluţio-
nară”), acuzate în baza art. 54-1a şi 54-10 din Codul penal al RSS Ucrai-
nene („trădare de Patrie”, „propagandă sau agitaţie, care conţin chemări 
la răsturnarea, subminarea sau slăbirea Puterii sovietice ori la comiterea 
unor crime contrarevoluţionare”).

Este important de subliniat că, de fiecare dată când se raporta re-
zolvarea vreunui caz, se specifica faptul că inculpatul „şi-a recunoscut în 
totalitate vina”. La fel şi „cuziştii” şi-ar fi „recunoscut în totalitate vina”. 

Potrivit sentinţei Tribunalului Militar al Trupelor Interne ale NKVD 
al RSS Moldoveneşti (lucrările căruia s-au desfăşurat într-o şedinţă închi-
să), Nedel’ko a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică, cu suspendarea 
drepturilor civile pentru 5 ani de zile şi confiscarea averii; ceilalţi cinci au 
fost condamnaţi la 10 ani de puşcărie, privarea de drepturile civile pentru 5 
ani de zile şi confiscarea averii.14 Fraţii Morozovskii au fost condamnaţi la 
10 ani de lagăr (de corecţie şi muncă) şi privarea de drepturile civile pentru 
5 ani de zile, cu confiscarea averii. 

Se considera că aceste pedepse erau juste, chiar poate prea blân-
de, având în vedere că, după cum sublinia căpitanul Balan, „toţi aceştia, 
având o atitudine duşmănoasă faţă de orânduirea politică existentă în 
URSS , au desfăşurat agitaţie antisovietică, discreditau membrii Guver-

13 Ibidem, dosar 1, filele 45-50.
14 Ibidem, dosar 8, filele 17-18; Idem, dosar 9, fila 17.
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nului Sovietic şi răspândeau diverse zvonuri provocatoare”.15

În aceeaşi perioadă de timp (1 iulie-1 octombrie 1944), secţia a 
primit de la organele teritoriale 131 de „note informative”, în baza cărora 
au fost întocmite şi înaintate conducerii NKVD al RSS Moldoveneşti 6 
rapoarte informative, în care au fost prezentate 47 de cazuri de grave 
abuzuri în serviciu ale funcţionarilor subdiviziunilor „deservite”. Pe baza 
materialelor procurate de SMERŞ, au fost concediate opt persoane care 
s-au compromis prin activităţile lor din trecut.

În ceea ce priveşte activitatea agenturii, căpitanul Balan informa 
că, până la 1 iulie 1944, s-a reuşit recrutarea şi plantarea de agenţi în 
toate structurile NKVD „deservite” de SMERŞ; s-a realizat monitorizarea 
permanentă prin agentură a elementelor aflate în evidenţă. Cea mai 
mare parte din personalul angajat de pe loc în lunile aprilie-mai 1944, în 
diverse servicii ale NKVD, a fost până la angajare verificată („filtrată”).

Căpitanul Balan aducea la cunoştinţă că, la data de 1 iulie 1944, re-
ţeaua informativă era formată din 2 rezidenţi şi 51 de informatori. Apar-
tamente conspirative şi de întrevedere cu agentura nu existau. Până la 1 
octombrie 1944 s-a reuşit recrutarea a 3 agenţi, a unui rezident şi a 18 
informatori (nimeni nu a fost exclus din agentură). Problema cu aparta-
mentele conspirative nu s-a rezolvat, dar au fost procurate 2 apartamente 
pentru întâlnirile cu agentura. În aceeaşi perioadă, a fost restabilită le-
gătura cu agentura recrutată anterior (e vorba în primul rând de agenţii 
recrutaţi în anii 1942-1943 de Secţia Specială a diviziilor trupelor NKVD 
pentru paza spatelui Frontului Nord-Caucazian şi într-o mai mică mă-
sură, de cei detaşaţi în RSS Moldovenească ca funcţionari operativi ai 
miliţiei16) – cu un agent, 5 rezidenţi şi 10 informatori.

Către data de 1 octombrie 1944, reţeaua informativă a SMERŞ era 
formată din: 4 agenţi, 7 rezidenţi şi 38 de informatori,17 de la care s-au 
primit 167 de „note”: 33 pe cazurile urmărite de agentură, 131 de „note 
informative” şi 3 „note” cu informaţii referitoare la persoane noi, care nu 
figurau în nici o evidenţă operativă.

La data de 1 octombrie 1944, în evidenţa operativă se aflau 51 de 
indivizi, iar de la 1 iulie şi până la 1 octombrie au fost arestate 13 persoa-
ne: 10 bănuite de spionaj în favoarea inamicului, 2 suspectate de trădare, 
1 considerată element antisovietic.

Căpitanul Balan vorbea şi despre situaţia din cadrul structurilor 
NKVD, pe care le „deservea” contrainformativ. El spunea că, din totalul 

15 Ibidem, dosar 8, fila 24 verso.
16 Ibidem, dosar 9, fila 1 verso.
17 La 15 noiembrie 1944, căpitanul Balan raporta că reţeaua informativă la data de 1 
octombrie 1944 era formată din 189 de indivizi – 4 agenţi, 14 rezidenţi şi 171 de infor-
matori; până la aceeaşi dată, a fost restabilită legătura cu un agent, 7 rezidenţi şi 15 infor-
matori, incluşi în numărul total de 189; numărul celor recrutaţi a fost de 92 – 3 agenţi, 5 
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efectivului de 755 de persoane prevăzut pentru direcţia şi subdiviziunile mi-
liţiei, erau încadrate doar 464 de posturi, dintre care 201 „din rândul persoa-
nelor aflate pe teritoriul ocupat de inamic”. Aceeaşi situaţie era şi la celelalte 
subdiviziuni „deservite”: apărarea antiaeriană locală – din 347 de persoane 
prevăzute, 143 erau ocupate, din care 99 din „teritoriul fost sub ocupaţie”; 
Serviciul pompieri (Paza antiincendiară) – din 147 de posturi prevăzute, 80 
erau încadrate, din care 72 cu persoane din „teritoriul fost sub ocupaţie”; 
Direcţia şosele şi drumuri – din 37 de posturi prevăzute, 25 erau încadrate, 
din care 3 cu persoane din „teritoriul fost sub ocupaţie”; Comerţul special 
– din 300 prevăzute, 234 erau încadrate, din care 177 din „teritoriul fost sub 
ocupaţie”; Secţia sanitară – din 200 prevăzute, 36 erau încadrate, din care 11 
din „teritoriul fost sub ocupaţie”; serviciul de curieri – din 11 prevăzute, 7 
erau încadrate, din care nici unul din „teritoriul fost sub ocupaţie”; miliţia 
căilor ferate Chişinău – din 441 prevăzute, 246 erau încadrate, din care 23 
din „teritoriul fost sub ocupaţie”; în total, din necesarul de 2238 de posturi 
existente, 1236 erau ocupate şi din acestea 586 de către localnici.18

Acţiunea de mărire şi consolidare a aparatului informativ era într-o 
continuă derulare. Pe parcursul ultimului trimestru al anului 1944, au fost 
recrutate 127 de persoane, dintre care: 2 agenţi, 4 rezidenţi şi 121 de infor-
matori. Aşa că, la 1 ianuarie 1945, reţeaua informativă era formată dintr-
un total de 334 de persoane: 6 agenţi, 21 de rezidenţi şi 307 de informatori. 

Printre agenţii recrutaţi care au dat rezultate bune era şi informa-
torul Gheroi (Eroul), născut în 1919, originar din comuna Gâsca, judeţul 
Bender, miliţian, recrutat la 5 ianuarie 1945, care a furnizat informaţii 
despre lucrătorul Grigorii Brailovskii de la echipa de pompieri a oraşului 
Bender. Acesta din urmă, în anii 1938-1940 şi 1941-1944, ar fi fost „agent 
al poliţiei secrete” române. El şi tatăl său, Andrei Brailovskii (care ar fi 
fost informator al Siguranţei încă din anul 1918), au fost arestaţi (pe baza 
dosarului de agentură Razvedciki (Spionii)), după ce s-ar fi confirmat 
legătura lor cu serviciile de siguranţă româneşti. Se susţinea că, vina aces-

rezidenţi şi 84 de informatori; din cei 92 recrutaţi, 30 au fost racolaţi pe baza materialelor 
compromiţătoare (AMAIRM, Chişinău, Fond 15, inv. 1, dosar 8, fila 23-23 verso). Intere-
sant este că, la 25 ianuarie 1945, acelaşi căpitan Balan informa că, la data de 1 octombrie 
1944, reţeaua informativă era alcătuită din 212 indivizi, din care: 3 agenţi, 16 rezidenţi şi 
193 informatori (Ibidem, dosar 10, fila 1).
18 Ibidem, dosar 8, filele 11-14 verso, 23-24 verso. Date total diferite, în ceea ce priveşte în-
cadrarea structurilor „deservite”, erau raportate pentru data de 1 iulie 1944: organele 
miliţiei – din totalul de 1972 de posturi, erau ocupate 1.315; Apărarea antiaeriană locală 
– din 1.161 de posturi, erau ocupate doar 53; Paza antiincendiară – din totalul de 713 de 
posturi, erau ocupate numai 187; Direcţia şosele şi drumuri – din 121 de posturi erau 
ocupate 63; Serviciul curieri – din 11 posturi erau ocupate 7; Secţia sanitară – din 65 de 
posturi erau ocupate 28; Comerţul special – din 223 de posturi erau ocupate 136; Secţia 
de miliţie a căilor ferate Chişinău – din 400 de posturi erau ocupate 118; în total, din 4666 
de posturi existente erau ocupate 1908 (Ibidem, dosar 9, fila 1.).



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe63

tora consta în faptul că, având o atitudine duşmănoasă faţă de orândui-
rea sovietică, „au calomniat realităţile sovietice” şi în perioada 1941-1944 
au denunţat poliţiei peste 10 persoane ostile regimului de „ocupaţie”, 
care au fost „supuse bătăii şi torturii”.

Un alt informator-miliţian – zis Besstraşnâi (Neînfricatul) – a fost re-
crutat în data de 22 noiembrie 1944. Acesta a denunţat „acţiunea de trădare 
şi infidelitate” a miliţienilor Mologolov şi Tolstodan, precum şi legăturile pe 
care le-ar fi avut aceştia cu jandarmeria română. Pe baza acestor informaţii, 
acestora li s-a intentat dosarul de agentură, denumit Izmenniki (Trădătorii).

Dacă la data de 1 octombrie 1944, în evidenţa operativă a SMERŞ 
se aflau 135 de indivizi, atunci la 1 ianuarie 1945, numărul lor crescuse 
la 242. În acest trimestru, în urma activităţii echipelor SMERŞ, au fost 
arestate 18 persoane. Printre acestea era şi funcţionara Orlovskaia, de la 
serviciul paşapoarte al secţiei raionale Ocniţa a NKVD, care în anul 1941, 
benevol s-ar fi angajat să colaboreze cu „poliţia secretă germană”. Fiind 
plătită cu suma de 5000 lei, ea i-ar fi denunţat autorităţilor de atunci pe 
12 paraşutişti sovietici.

O altă contribuţie contrainformativă a Secţiei SMERŞ în acest se-
mestru a fost concedierea din NKVD a 44 de persoane, „din cauza impo-
sibilităţii folosirii lor în lucrul organelor NKVD”; în privinţa a 5 persoane 
bănuite de abuzuri şi infracţiuni în serviciu, materialele acumulate de 
SMERŞ au fost trimise Inspecţiei Speciale19 a MAI al RSS Moldoveneşti, 
care le-a aplicat diverse sancţiuni disciplinare20.

19 Inspecţia Specială (Особая Инспекция) – structură din cadrul organelor afacerilor 
interne sovietice, care avea misiunea examinării şi sancţionării abuzurilor şi încălcări-
lor comise de funcţionarii MAI. Prin ordinul NKVD al U.RSS din 10 ianuarie 1939, a 
fost adoptat „Regulamentul cu privire la aparatul împuterniciţilor speciali de pe lângă 
NKVD al URSS ”, care aveau sarcina să execute misiuni speciale în legătură cu: verificarea 
şi cercetarea funcţionarilor NKVD care au comis infracţiuni; verificarea şi examinarea 
plângerilor, sesizărilor şi rapoartelor referitoare la infracţiunile de stat şi de serviciu ale 
funcţionarilor NKVD; intentarea dosarelor penale şi urmărirea penală a funcţionarilor 
NKVD; verificarea activităţii structurilor NKVD În anul 1941, NKVD al Uniunii Sovieti-
ce a adoptat documentul intitulat „Obligaţiile şi sarcinile inspecţiilor speciale de pe lângă 
secţiile de cadre ale republicilor, Direcţiilor NKVD ale ţinuturilor, regiunilor”. Funcţiile 
inspecţiilor speciale rămâneau similare celor avute de împuterniciţii speciali. În anul 1947, 
Inspecţia Specială a fost scoasă din cadrul MAI şi era formată din împuterniciţi operativi 
şi anchetatori. Misiunile ei rămâneau aceleaşi. În anul 1953 a revenit în structura MAI, 
fiind încadrată în Direcţia cadre a MAI al URSS. Începând cu anul 1957, Inspecţiile Spe-
ciale şi-au schimbat denumirea în „Inspecţiile pentru Personal de pe lângă Direcţia cadre 
a MAI al URSS ” (http://volga-shield.com/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=&ex
tmode=view&extid=93). 
20  AMAIRM, Chişinău, Fond 15, inv. 1, dosar 10, filele 1-2 verso.
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Никому не может быть отказано в праве на образование. Го-
сударство при выполнении любых функций, которые оно принимает 
на себя в области образования и обучения, уважает право родителей 
обеспечивать детям такое образование и обучение в соответствии 
с собственными религиозными и философскими убеждениями. 

Ст. 2 Протокола 1 
к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 

Париж, 20 марта 1952 г. 

19 октября 2012 г. Большая палата Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) приняла постановление по делу 
«Катан и другие против Молдовы и России», в котором, признав 
юрисдикцию Республики Молдова и Российской Федерации в отно-
шении фактов, представленных заявителями, установив, что имело 
место нарушение ст. 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции по 
правам человека в отношении России, обязала Россию выплатить 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В САМОПРОВОЗГЛАШЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ
(по материалам решения Европейского суда по правам человека по 

делу «Катан и другие против Молдовы и России» от 19 октября 2012 г.)

Лилиана ТИМЧЕНКО,
кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой международного права
Национального университета Государственной налоговой службы Украины

Summary
On 19 October, 2012, the Grand Chamber of the ECHR issued the decision in the case 

of Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia. The European Court of Human Ri-
ghts held, unanimously, that there had been no violation of Article 2 of Protocol No. 1 (right to 
education) to the European Convention on Human Rights in respect of the Republic of Moldova, 
and, by 16 votes to one, that there had been a violation of Article 2 of Protocol No. 1 in respect 
of the Russian Federation.

The case concerned the complaint by children and parents from the Moldovan commu-
nity in Transdniestria about the effects of a language policy adopted in 1992 and 1994 by the se-
paratist regime forbidding the use of the Latin alphabet in schools and the subsequent measures 
taken to enforce the policy. Those measures included the forcible eviction of pupils and teachers 
from Moldovan/Romanian-language schools as well as forcing the schools to close down and 
reopen in different premises.
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заявителям моральный ущерб в общей сумме более € 1 миллиона и 
возместить расходы и издержки в размере € 50 тысяч.

Обстоятельства дела связаны с последствиями языковой по-
литики, проводимой самопровозглашенной1 «Приднестровской 
Молдавской Республикой» (далее – ПМР) в отношении учащихся 
школ, преподавание в которых осуществлялось на молдавском (ру-
мынском) языке с использованием латинской графики2. 

В 1992 г. власти ПМР запретили использовать кириллический 
алфавит в письменной молдавской речи и установили ответствен-
ность за «навязывание молдавскому языку латин ского алфавита». 
На основании Постановления Правительства ПМР  «О деятельно-
сти образовательных учреждений иностранных государств и стран-
участниц СНГ на территории ПМР» № 159 от 21 мая 1999 г.3 школы, 
принадлежащие иностранным государствам, и функционирующие 
на территории ПМР, должны были регистрироваться Министер-
ством просвещения самопровозглашенного государства. В против-
ном случае эти образовательные учреждения не признавались и ли-
шались своих прав. 

1 В международном праве не существует дефиниций, определяющих полити-
ческое образование (территорию), обладающее критериями государственно-
сти, созданное в нарушение норм международного права и не признаваемое 
существующими государствами. В политологии такое «политическое обра-
зование» называется по-разному: «самопровозглашенное государство», «не-
признанное государство», «государство, существующее de facto». См. работу: 
Pegg S. International Society and the De Facto State /Pegg S. – Ashgate: Aldershot, 
1998. – 308 p. – Р. 4. В доктрине международного права предприняты попыт-
ки определить «непризнанное (самопровозглашенное) государство» в работе: 
Марусин И.С. О некоторых правовых аспектах взаимоотношений с непризнан-
ными государствами  / И.С. Марусин // Российский ежегодник международного 
права. – 2000. – С. 219. В решении ЕСПЧ нелегитимный статус Приднестровской 
Молдавской Республики обозначен кавычками, окаймляющими названия этой 
территории, органа либо должностного лица, его представляющего: «ПМР», «Ми-
нистерство просвещения ПМР», «Президент ПМР». В материалах пресс-релиза Се-
кретаря ЕСПЧ также встречается словосочетание «непризнанное сепаратистское 
образование». См. пресс-релиз. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDwQF
jAA&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fwebservices%2Fcontent%2Fpdf%
2F003-4124171-4856026&ei=D2vIUMmiE8TVtQbh1YHIBw&usg=AFQjCNH09Fkd1p
XVsIYTpqWMtEVhDsxmJg&bvm=bv.1354675689,d.Yms
На наш взгляд, политически нейтральным является дефиниция «самопровозгла-
шенное государство».
2 Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) решил объединить произ-
водство по трем аналогичным делам, заявителями в которых выступили учащиеся 
молдавских школ и их родители (всего 170 граждан Республики Молдова, прожи-
вающих на территории самопровозглашенной «ПМР»). 
3 Документ упоминается на сайте Министерства иностранных дел ПМР [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mfa-pmr.org/index.php?newsid=276
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В период с 2004 по 2009 гг. школы, преподавание в которых 
осуществлялось в нарушение ст. 6 Закона «О языках в Придне-
стровской Молдавской Республике» начали закрываться. Придне-
стровская полиция штурмовала школы и выселяла из них учащихся 
и их учителей. Должностные лица из местного отдела образования 
посещали родителей школьников, предлагая перевести их в школу, 
зарегистрированную властями ПМР. Власти угрожали родителям 
увольнениями и лишением родительских прав. Президента  учени-
ческого комитета одной из школ арестовали и привлекли к админи-
стративной ответственности в виде лишения свободы на 15 суток. 
Дети запугивались русскоязычным населением и опасались разго-
варивать на молдавском языке за пределами школы. 

При поддержке Миссии ОБСЕ в РМ Правительство Молдовы 
организовало переезд школ в менее удобные помещения, но рас-
положенные на территории, контролируемой Республикой Молдо-
ва. Молдавские власти обеспечили школы учебными материалами, 
оплачивали труд учителей, предоставляли школьный автобус. При 
пересечении границы ПМР и Республики Молдовы учащиеся под-
вергались проверке документов и досмотру вещей. Их оскорбляли 
в словесной форме. 

Представители школ неоднократно обращались с петициями 
и жалобами о ситуации к властям России. В ответ на жалобы Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации призывало РМ 
и ПМР к продолжению переговорного процесса и указывало на то, 
что использование силы для разрешения конфликта может угро-
жать безопасности в регионе.

Постановление Европейского суда по правам человека по 
делу «Катан и другие против Молдовы и Российской Федерации» 
вызвало недоумение во внешнеполитическом ведомстве Россий-
ской Федерации. В Заявлении МИД России указывалось, что «на по-
литическую подоплеку решения указывает использование для его 
обоснования тезиса о так называемом эффективном контроле над 
Приднестровьем, сформулированном в постановлении Суда по делу 
«Илашку и другие против Молдавии и Российской Федерации»4, 
а также о том, что «подгонка проблемы школ под прецедент дела 
«Илашку» является «насилием над правовой логикой». 

Представители самопровозглашенной ПМР расценили решение 
ЕСПЧ по делу «Катан» как инструмент оказания давления на регион5.

4 См. текст Заявления на официальном сайте МИДа Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/759181A3
E4C5E97044257A9C004D8C8D
5 Дело «Катан и другие против Молдавии и России» [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=67rY_5ipivk
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Материалы Дела «Катан и другие» заставили по-новому 
взглянуть на положения основополагающих международно-право-
вых документов в сфере защиты прав человека на образование. 

Можно ли считать, что указанные положения распространя-
ют свое действие на ситуацию, связанную с использованием латин-
ского алфавита в молдавских школах Приднестровья? Если норма 
о доступе к образованию четко просматривается через призму по-
ложений Протокола № 1, то право на получение образования на на-
циональном языке не находится в фокусе Европейской системы за-
щиты прав человека. Суд совершенно справедливо, на наш взгляд, 
обратился к международно-правовым документам универсального 
характера.

Известно, что ч. 1 ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. гарантирует каждому человеку без различия в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, иму-
щественного, сословного или иного положения, все права и все сво-
боды, провозглашенные этим документом. Превалирование инте-
ресов человека над интересами государства четко прослеживается в  
ч. 2 ст. 2. Здесь указывается, что «не должно проводиться никакого 
различия на основе политического, правового или международного 
статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, 
независимо от того, является ли эта территория независимой, подо-
печной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в 
своем суверенитете»6.

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на ст. 
26 Всеобщей декларации прав человека, содержащую положения о 
праве на образовании каждого человека (ч. 1), о его направленности 
«к полному развитию человеческой личности» (ч. 2), о праве вы-
бора родителей «приоритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей» (ч. 3).

Конкретизация международно-правовых установок в образо-
вательной среде представлена в ст. 1, 3, 5 Конвенции против дискри-
минации в образовании 1960 г. Статья 13 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г.7, помимо 

6 См. текст Всеобщей декларации прав человека 1948 г. в сборнике: Действующее 
международное право: в 3-х томах / [сост. Колосов Ю.М. и Кривчикова Э.С.].– М.: 
Издательство Московского независимого института международного права, 1997. 
– Том 2. – 832 с. – С. 5 – 10.
7 Текст Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах в сборнике: Действующее международное право: в 3-х томах / [сост. Колосов 
Ю.М. и Кривчикова Э.С.].– М.: Издательство Московского независимого институ-
та международного права, 1997. – Том 2. – 832 с. – С. 11 – 21. 
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названных выше стандартов, содержит положение о «минимуме 
требований для образования, который может быть установлен или 
утвержден государством», относя вопрос о качестве образования к 
компетенции государства. В этом контексте рассмотрение жалоб за-
явителей только на основании названной Конвенции было бы про-
блематично. Необходимо обратить внимание на ст. 5 Международ-
ной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1965 г.8, которая говорит о запрещении и ликвидации дискримина-
ции на национальной или этнической почве. Еще более подробно 
об обязанностях государства в деле воспитания «уважения к роди-
телям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, 
к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, 
стран его происхождения» идет речь в п. с ч. 1 ст. 29 Конвенции о 
правах ребенка 1989 г9. 

Обобщив все, перечисленные международно-правовые до-
кументы, в контексте дела «Катан» можно прийти к выводу о том, 
что образование, направлено на всестороннее развитие человече-
ской личности без ограничений по национальному и этническому 
признаку. При этом, как мы отмечали ранее, качественная сторона 
вопроса об обеспечении образования находится в пределах ведения 
государства. В отличие от процесса постепенной стандартизации 
системы высшей школы в рамках Болонского процесса, эффектив-
ность среднего образования определяется, исходя из экономиче-
ских возможностей и социально-политических установок отдельно 
взятого государства. Если подходить к толкованию Конвенции 1950 
г. расширительно, то окажется, что в своей работе ЕСПЧ все-таки 
пытался детализировать критерий «качества» в обеспечении сред-
него образования. Достаточно сослаться на Дело о языках в Бель-
гии, и мы увидим, что такое образование должно быть доступным 
для всех, обеспеченным надлежащим образом и средствами, эффек-
тивным и официально признанным10. И если понимание критерия 
«обеспечения надлежащим образом и средствами» может разнить-
ся от государства к государству, то критерий «эффективности» от-
сылает нас к задачам образования в устоявшейся педагогической 
практике. В самом обобщенном виде они сводятся к таким поло-
жениям: 1) формирование фундаментальных знаний у личности и 
принятие ею общечеловеческих ценностей; 2) поддержание и укре-

8 Там же. – С. 72 – 84.
9 Там же. – С. 48 – 71.
10 Об  основах современной парадигмы образования см. работу: Астахова В.И. Фор-
мирование творческой личности – основа современной парадигмы образования // 
Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська акаде-
мія» / Голов. редактор В.І.Астахова. – Харків. – 2001. – Т. 7. – С. 45.
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пление интереса к знаниям; 3) воспитание у обучающегося творче-
ского, самостоятельного мышления11.  

Можно ли считать «эффективным» образование, полученное 
не на родном языке? Не на родном языке, конечно, можно. Важно, 
чтобы учащийся был мотивирован к такому обучению. 

Можно ли считать «эффективным» процесс обучения, 
организованный по старым учебникам, написанным во времена 
СССР? Полагаем, что нельзя. И проблема состоит не только в «уста-
ревших» учебниках, но и в применении, мягко говоря, архаичной 
формы языка, использование которого на практике не позволит 
молодому человеку успешно интегрироваться в говорящую на со-
временном молдавском (румынском) языке среду. А это значит, что 
вопрос о продолжении образования в вузах Республики Молдова 
ставится под сомнение и создает дополнительные трудности потен-
циальным абитуриентам и их родителям.  

Несмотря на то, что ЕСПЧ впервые столкнулся с необходимо-
стью рассматривать вопрос о качественной стороне языка препода-
вания, несомненной заслугой судей является грамотное толкование 
норм международного права. Да, действительно, вопрос выбора 
языка при обучении детей не регламентируется Протоколом № 1 
к Европейской конвенции 1950 г. напрямую. Но он просматрива-
ется через призму всей совокупности международно-правовых до-
кументов о защите прав человека. Ибо язык является обязательным 
компонентом человеческой самоидентификации. И если речь идет 
об эффективном образовании, то исследовать вопрос о доступности 
к нему вне языкового контекста невозможно. 

В рассматриваемой нами ситуации дети были лишены воз-
можности обучаться на их родном языке, т.е. на том, языке, ко-
торый является органичным для них, который является частью 
их идентичности и позволяет оставаться членом того сообщества 
(молдавского), в котором им комфортно жить. Особенностью дан-
ного случая является то, что ущемляются права титульной нации 
Республики Молдова, т.е. молдавских граждан, проживающих в 
приднестровской регионе (самопровозглашенной ПМР). Полити-
чески молдавские граждане были поставлены перед судьбоносным 
выбором: оставаться молдаванами, а для этого заниматься по про-
граммам Министерства образования РМ, изучать современный, с 
точки зрения лингвистических правил, молдавский (румынский) 
язык и молдавскую (румынскую) культуру, либо интегрироваться 
11 Об  основах современной парадигмы образования см. работу: Астахова 
В.И. Формирование творческой личности – основа современной парадигмы 
образования // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна 
українська академія» / Голов. редактор В.І.Астахова. – Харків. – 2001. – Т. 7. – С. 45.
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в новую среду – «приднестровских русскоязычных граждан», а для 
этого обучаться по программам Министерства просвещения ПМР, 
изучать русский язык и приобщаться к культурному наследию Рос-
сии. Заявители по делу «Катан и другие» остановили свой выбор на 
первом варианте и были за это наказаны унижениями, изгнанием 
из школ, запугиванием. 

Официальные объяснения властей ПМР сводились к тому, 
что такими действиями администрация самопровозглашенной 
республики пыталась ограничить (или остановить) процесс ру-
мынизации молдавского населения, равно как воспрепятствовать 
объединению Республики Молдова и Румынии. При этом важно 
отметить, что Приднестровский регион Республики Молдова не 
наделялся специальными полномочиями по изменению языка и 
графики. В ст. 13 Конституции Республики Молдова четко сформу-
лировано положение о том, что «государственным языком Респу-
блики Молдова является  молдавский язык, функционирующий на 
основе латинской графики». 

Изучая социально-политическую ситуацию в ПМР, Комитет 
по соблюдению обязанностей и обязательств государствами-чле-
нами Совета Европы (Комиссия по мониторингу) в п. 44 отчета 
«Функционирование демократических институтов в Молдове» от 
16 сентября 2005 г. указал на то, что «не только Молдова, чья тер-
риториальная целостность и суверенитет были нарушены, но Ев-
ропа в целом не может больше позволить себе эту «черную дыру» 
на своей территории. Приднестровье является центром всех видов 
незаконной торговли и, в первую очередь, незаконного оборота 
оружия и всех форм контрабанды. В политической жизни продол-
жает доминировать секретная полиция; основные права и свободы 
ограничены»12. Следует констатировать, что сделанные Комитетом 
по соблюдению обязанностей и обязательств государствами-чле-
нами Совета Европы выводы, не являются надуманными и пред-
взятыми. Незаконное содержание под стражей (дело «Урсу»)13, 
применение пыток и жестокое обращения с заключенными (дело 

12 Цитируется по материалам дела «Катан» в базе данных ЕСПЧ [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-114082
13 В июле 2009 г. офицер молдавской полиции, Александр Урсу, был задержан 
полицией в г. Бендер (Приднестровье) и приговорен судом самопровозглашенного 
государства к 15 годам лишения свободы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://politicom.moldova.org/news/moldovan-police-officer-to-be-released-from-trans-
nistrian-prison-233781-eng.html
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«Варданяна»14, дело «Илашку», дело «Казаку»15), передача своих 
граждан для отправления правосудия в непризнанных государствах 
(дело «И. Готко, Р. Коваля, Г. Бондаренко»16) становятся частой 
практикой в ПМР. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо констатировать:
Россия причастна к поддержанию status quo в Приднестров-

ском регионе Республики Молдова. Ей следовало бы выполнить 
требования Молдовы и международных организаций об оконча-
тельном выводе своих войск. России также следовало бы свести 
свою помощь до размеров гуманитарной, а не оказывать всесторон-
нюю экономическую поддержку ПМР.  

Вопрос о неэффективности системы защиты прав человека 
в Приднестровском регионе Республики Молдова не подлежал бы 
рассмотрению в ЕСПЧ, если бы международное сообщество офор-
мило бы свое отношение к самопровозглашенным государствам в 
более прозрачной форме. Следовало бы определить критерии госу-
дарственности и процедуры легитимации нового государства, а так-
же кодификационная работа в деле определения терминов «народ», 
«право народов на самоопределение», «признание государств». В 
противном случае, в следующем решении ЕСПЧ по делам, созвуч-
ным делу «Илашку» и делу «Катан» необходимо будет призвать к 
ответственности главного фигуранта – международное сообщество, 
которое во избежание политических трений сторонится конструк-
тивной дискуссии по указанным вопросам. А это, на наш взгляд, 
уже своего рода халатное поведение, которое тоже должно быть на-
казуемым.

14 О деле Э. Варданяна на сайте неправительственной, независимой веб-страницы 
о Молдове [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://politicom.moldova.org/
news/-215053-rus.html
15 Режим доступа: http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/
moldova/2011/ 05/d21291/
16 Краткая информация о передаче украинскими правовоохранительными органа-
ми своих граждан властям самопровозглашенной ПМР на сайте Одессы «Таймер» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://timer.od.ua/statji/medovoe-delo-
zhitelej-odesskoj-oblasti-poxitili-perepravili-cherez-granicu-a-teper-sudyat.html. См. 
также сайт Украинского Хельсинского союза по правам человека [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  http://www.helsinki.org.ua/ru/pda/index.php?id=1270642638 
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Una din problemele cu care se confruntă  administraţia în statele 
unitare, în procesul de realizare a sarcinilor ce-i revin, este  cea a sati-
sfacerii intereselor diferitor minorităţi (grupări) etnice prin asigurarea 
liberei dezvoltări a acestora, excluzând orice fel de discriminare.  

Problema rezolvării de către administraţia publică, pe calea conci-
lierii, a conflictelor dintre anumite grupări etnice (părţi componente ale 
unui popor), a terecut în mileniul trei ca una de importanţă primordială.

Un studiu în această materie este necesar pentru dezvoltarea şti-
inţei administraţiei, în general, şi pentru orientarea spre democratizare a 
administraţiei publice din Republica Moldova, în mod special. 

Republica Moldova este o ţară polietnică, după cum sunt majori-
tatea ţărilor lumii, şi, în mod evident, se confruntă cu multiple probleme 
de convieţuire paşnică specifice coloritului etnic din acest spaţiu.

Politica statului sovietic, din care până la 27.08.1991 a făcut parte 
republica noastră, a fost de  a unifica în mod artificial etniile aflate pe 
întregul teritoriu al URSS, prin impunerea unei singure limbi oficiale 
(limba rusă), a unui sistem unic economic bazat pe proprietatea obşteas-
că asupra mijloacelor de producţie, lăsând să se dezvolte doar parţial 
anumite elemente de cultură naţională.

Odată cu destrămarea Imperiului Sovietic, cu declararea suverani-
tăţii şi independenţei Republicii Moldova, problemele ce ţin de relaţiile 
interetnice au devenit mult mai acute, în mare parte şi din cauza acestei 
false unificări.

Nu ne propunem să răspundem la toate întrebările care frământă 
astăzi societatea şi, în special, administraţia într-un stat polietnic, încer-
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căm doar să ne expunem părerea subiectivă referitoare la starea de fapt 
din Republica Moldova prin prisma factorilor ce pot determina, după 
caz, fie pacea şi buna înţelegere, fie apariţia conflictelor interetnice.

Unul din factori ţine de originea şi dezvoltarea istorică a celor mai 
numeroase grupări etnice de pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea 
din urmă, în marea lor parte, au avut o intervenţie şi stabilire forţată 
în  spaţiul dat, ca urmare a războaielor de cotropire duse de statele veci-
ne, unele etnii fiind aşezate compact, altele – răzleţit pe întreg teritoriul. 
Anume aşezările compacte ale grupărilor etnice au produs mari confuzii 
şi dificultăţi la democratizarea  administraţiei publice  în ţara noastră  din 
ultimele două decenii.

Un alt factor îl constituie cadrul juridic de reglementare a admi-
nistraţiei publice, în special pe plan local, care se întemeiază pe înaltele 
principii democratice ale autonomiei locale şi descentralizării serviciilor 
publice de interes local. 

În acelaşi timp, ţinem să menţionăm şi consacrarea constituţională 
a altei forme de autonomie – cea de statut juridic de autonomie „specială” 
acordat Găgăuziei (conform art. 111 al Constituţiei Republicii Moldova), 
unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II, cu o populaţie de cir-
ca 200 000 locuitori, majoritatea găgăuzi. Dacă aparent, la acel moment 
(1994), soluţia respectivă a calmat spiritul agresiv de ameninţare a uni-
tăţii statale din partea acestei grupări etnice din sudul republicii, atunci, 
după cum vedem din diferendumul transnistrian, autonomia „specială” 
nu este o soluţie prea reuşită, cu atât mai mult una universală, pentru 
păstrarea integrităţii teritoriale şi a unităţii statale. Mai mult ca atât, din 
punctul de vedere al ştiinţei dreptului, autonomia „specială”, bazată pe 
criteriul etnic, este o eroare şi un precedent nedorit în dezvoltarea con-
stituţionalismului modern, care poate provoca şi mai mult separatismul 
şi ultranaţionalismul. 

Legislaţia Republicii Moldova conţine un şir de prevederi demo-
cratice referitoare la organizarea şi funcţionarea autorităţilor adminis-
trativ-teritoriale care oferă drepturi politice, economice şi sociale egale 
tuturor cetăţenilor, indiferent de originea lor etnică. În acelaşi timp, prin 
evidenţierea unor anumite grupări etnice cărora legislaţia le acordă sta-
tut juridic special, se produce o discriminare a celorlalte grupări, indife-
rent de numărul reprezentanţilor acestora şi forma lor de aşezare: com-
pactă sau mai puţin compactă, majoritate sau minoritate. Un stat unitar 
şi democratic acordă autonomie administrativă egală tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale (comunităţilor locale), indiferent de coloritul 
lor etnic.

Factorul politic, fiind strâns legat de cel juridic, este determinat 
de cadrul normativ de reglementare a administraţiei publice. Prevederile 
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legislative consacră principiul descentralizării serviciilor publice locale, 
care presupune transferul unui şir de competenţe, ce aparţineau auto-
rităţilor centrale, organelor reprezentative ale unităţilor administrativ-
teritoriale. În acest context, este necesar de menţionat faptul că aceste 
competenţe sunt de natură economică, socială, culturală şi, în nici un 
caz, de natură politică. Într-un stat unitar, cum este şi Republica Moldo-
va, strategiile de dezvoltare politică a statului în întregime şi a structuri-
lor lui administrative rămân probleme de interes naţional, gestionate de 
către organele centrale şi reprezentanţii acestora în plan local, uniform şi 
coerent pe  întreg  teritoriul ţării.

Factorul economic este într-o strânsă interdependenţă cu toate ce-
lelalte aspecte enunţate mai sus. Economia socialistă, planificată în mod 
centralizat pe mai mulţi ani, oferea cetăţenilor un nivel de viaţă mai mult 
sau mai puţin decent, însă stabil, fapt ce a contribuit mult la anihilarea 
spiritelor ultranaţionaliste, precum şi la dezvoltarea spiritului de frater-
nitate, de apropiere a diferitor etnii din acel spaţiu. 

În acelaşi timp, conflictele armate care au avut loc în spaţiul fostu-
lui lagăr socialist au fost privite, mai des, prin prisma „vrajbei naţionale”, 
ca şi conflicte interetnice. Este probabil şi prezenţa acestui factor, însă, 
dacă se ţine cont de faptul că în perioada socialismului s-au format multe 
familii polietnice, factorul „vrajbei naţionale” nu mai poate fi calificat ca 
determinant în aceste conflicte. 

În această ordine de idei, considerăm drept factor esenţial care a 
generat aceste situaţii de conflict criza politică şi economică, sărăcia şi 
pierderea speranţei în ziua de mâine a majorităţii populaţiei, şi, în mod 
special, interesele politice meschine a celor care deţin puterea politică 
într-un anumit moment. 

Nu putem lăsa fără atenţie nici factorul social-cultural, care este 
strâns legat de ceilalţi factori menţionaţi anterior. Pentru a asigura echi-
tatea socială, statul trebuie să dispună de o bază economică dezvoltată 
care ar completa libertatea individului din societate cu un suport mate-
rial corespunzător şi ar asigura un nivel decent de trai. În acelaşi timp, 
administraţia trebuie să valorifice eficient bogăţia spirituală a poporului 
care este o sinteză a tradiţiilor, moralei şi culturii tuturor etniilor ce al-
cătuiesc poporul respectiv.  Aspectul polietnic al unui popor este un pri-
lej de îmbogăţire reciprocă printr-o concurenţă sănătoasă care are drept 
scop final atingerea unui înalt nivel de cultură.

În prezent, Republica Moldova este împărţită sub aspect adminis-
trativ-teritorial în unităţi de nivelul unu – oraşe (municipii), sate (comu-
ne); unităţi de nivelul doi – raioane şi unitatea administrativ-teritorială 
cu statut special Gagauz-Yeri. Cele de nivelul unu şi raioanele îşi exercită 
activitatea în baza  principiului autonomiei locale consacrat în art. 109, 
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iar ultima – în baza principiului de autonomie „specială” consacrat în 
art. 111 al Constituţiei Republicii Moldova: 

    „(1) Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un  statut  
special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte 
integrantă  şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de sine-
stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei  
Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii, problemele cu carac-
ter politic, economic şi cultural.

(2) Pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sunt ga-
rantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia 
Republicii Moldova.

(3) În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe re-
prezentative şi executive potrivit legii.

(4) Pământul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte re-
surse naturale aflate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 
sunt proprietate a poporului Republicii Moldova şi constituie totodată 
baza economică a Găgăuziei.

(5) Bugetul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se formează în 
conformitate cu normele stabilite în legea care reglementează statutul 
special al Găgăuziei.

(6) Controlul asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova în 
unitatea teritorială autonomă Găgăuzia se exercită de Guvern, în condi-
ţiile legii.

(7) Legea organică care reglementează statutul special al unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi 
din numărul deputaţilor aleşi în Parlament”.

Din alin. (1) al normei constituţionale menţionată supra, autono-
mia specială, acordată regiunii locuită în majoritate de găgăuzi ca grup 
etnic, nu este altceva decât autonomie politică sau legislativă.

Paradoxal este faptul că legiuitorul, obsedat de importanţa auto-
nomiei grupărilor etnice, a adoptat un cadru normativ destul de impu-
nător (Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei nr. 344-XIII din 
23.12.1994) de reglementare a autonomiei acestora, acordându-le chiar 
autonomie politică cu drept de autodeterminare şi de adoptare a legilor 
locale în aproape toate domeniile reglementate de legile organice. 

Mai mult ca atât, după 22 de ani de idependenţă și 9 ani de la 
adoptarea legii sus-numite în perioada când clasa politică din Republica 
Moldova ar trebui să revadă atitudinea diferenţiată faţă de grupurile et-
nice de pe teritoriul ţării, adoptând Legea cu privire la activitatea Poliţiei 
și statutul poliţistului (în vigoare de la 05.03.2013), permite ministrului 
Afacerilor Interne să numească în funcţia de șef al Direcţiei de poliţie 
a UTA Găgăuzia doar la propunerea guvernatorului Găgăuziei și nu-
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mai cu acordul adunării populare. Numirea conducătorilor subdivizi-
unilor de poliţie teritoriale în unităţile teritoriale de nivelul II în restul 
teritoriul ţării intră în competenţa Șefului inspectoratului general de 
poliţie și în aceste cazuri nu este nevoie de nici un acord al unui organ de 
administraţie publică locală.

În acelaşi timp, autonomia locală administrativă, acordată co-
munităţilor locale şi regionale din întreaga ţară, rămâne şi azi doar un 
principiu declarat în art. 109 al Constituţiei Republicii Moldova, fără o 
reglementare normativă detaliată de exercitare a acestuia. Legea privind 
descentralizarea administrativă adoptată la 28.12.2006, în vigoare de la 
01.01.2007, a împiedicat foarte mult buna funcţionare a autorităţilor pu-
blice locale din întreaga ţară. În situaţia creată este foarte dificil pentru 
aceste autorităţi să se conducă în activitatea lor de principiul autonomiei 
locale.

 Totodată, unul din focarele separatismului din Europa rămâne a 
fi teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului, unde legislaţia ţării 
nu este recunoscută şi nu este respectată. Iniţial, şi acest conflict a fost 
caracterizat ca unul interetnic.

Conflictul armat din această regiune a fost provocat în anul 1992 
de către forţele proimperiale sovietice şi aveau ca obiectiv promovarea 
şi intensuificarea separatismului, dar şi neadmiterea aderării Republicii 
Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite. Cu toate acestea, la 2 martie 
1992, tânărul nostru stat a fost primit în marea familie a popoarelor li-
bere.

În urma acestui conflict armat din 1992, Republica Moldova a su-
ferit o înfrângere politică, militară şi morală în faţa rebeliunii antistata-
le din Transnistria. O expresie politică a acestei înfrângeri a constituit 
Acordul cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului ar-
mat din zona transnistreană a Republicii Moldova, semnat la 21 iulie 
1992 la Moscova de preşedintele Moldovei Mircea Snegur şi preşedintele 
Federaţiei Ruse Boris Elţin. Însuşi faptul că încetarea conflictului armat 
a fost obţinută prin semnarea unui acord cu Federaţia Rusă vorbeşte 
despre aceea că Rusia avea suficiente resurse în perioada disensiunilor 
pentru a nu admite escaladarea acestora într-un conflict armat, soldat 
cu pierderi a sute de vieţi omeneşti din ambele părţi. Documentul însă a 
fost semnat numai după ce regimul separatist, cu implicarea deschisă a 
trupelor Armatei a 14-a, aflate de la 1 aprilie 1992 în subordonarea Fede-
raţiei Ruse, a învins tânărul stat moldovenesc şi a stabilit controlul deplin 
asupra a 12% din teritoriul lui [1].

Odată cu pierderea controlului efectiv în acest teritoriu, autorită-
ţile constituţionale ale Republicii Moldova nu au fost în stare să înregis-
treze eforturi concentrate, respectiv succese vizibile în vederea realizării 
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şi apărării drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a libertăţii şi 
siguranţei persoanei. Treptat, acestea au declinat practic orice responsa-
bilitate pentru situaţia cetăţenilor din regiunea transnistreană, promo-
vând o politică inconsecventă şi incoerentă atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional [2, p. 17].

Incertitudinea politică oferă oportunităţi deosebite pentru a face o 
avere, dar ca să o păstrezi ai nevoie de stabilitate. În pofida independenţei 
proclamată cu voce tare, Transnistria este privită de toată lumea ca parte, 
„regiune cu probleme” a Republicii Moldova. Regiunea transnistreană 
este una dintre zonele off-shore, prin intermediul căreia se săvârşesc ac-
ţiuni de contrabandă în proporţii considerabile şi se spală sume enorme 
de bani [3, p. 159]. Transnistria este un mic regat sovietic descompus, 
gestionat după principiul: „nimic nu se pierde, totul se vinde”. Regiunea 
separatistă din cadrul Republicii Moldova este un paradis pentru contra-
bandă de tot felul – de la alimente şi medicamente falsificate la droguri 
din ţările asiatice, tutun, alcool, ţigări etc.

Chiar în timpul conflictului armat au fost depistate cazuri când 
agenţii economici, inclusiv de pe malul drept al Nistrului, profitau de 
starea de haos şi lipsa oricărei legi în zona de conflict pentru realiza-
rea diverselor operaţiuni comerciale ilegale. În urma crizei politice de la 
Chişinău, care a urmat după încetarea conflictului armat din vara anului 
1992, iniţiativa în structurile legislative şi executive ale puterii centrale a 
fost preluată de acele forţe, atitudinile politice ale cărora erau în concor-
danţă cu cele ale liderilor separatişti de la Tiraspol (poziţia negativă faţă 
de destrămarea URSS, ura faţă de emanciparea naţională a populaţiei 
autohtone, faţă de noile forţe politice anticomuniste etc.). Aceşti factori 
au creat condiţii favorabile pentru activităţi economice ilegale, realiza-
te de structurile criminale organizate, de funcţionarii corupţi (sau prin 
contribuţia lor) de pe ambele maluri ale Nistrului şi pentru „simbioza” 
firească a structurilor criminale cu structurile puterii (constituţionale de 
la Chişinău și anticonstituţionale de la Tiraspol). Este suficient de menţi-
onat că liderul separatist de la Tiraspol din acea perioadă, Igor Smirnov, 
l-a numit pe propriul fiu în funcţia de şef al Comitetului vamal. Interesul 
structurilor criminale faţă de Transnistria a fost determinat şi de faptul 
că în această zonă erau stocate cantităţi enorme de muniţii şi armament.

 Acum, după 20 de ani în care au fost întreprinse, fără nici un 
rezultat, diverse încercări de rezolvare a acestui conflict pe cale paşnică, 
ne dăm bine seama că acest caracter polietnic al populaţiei de pe ambele 
maluri ale Nistrului nu a fost şi nici nu poate fi motivul declanşării răz-
boiului şi separatismului. Adevăratul motiv rămâne lipsa voinţei clasei 
politice de unificare a statului, lipsa maturităţi politice şi lupta pentru 
putere a liderilor politici. 
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Criza politică care durează de la înfiinţarea Republicii Moldova 
ca stat independent (27.08.1991), conjugată cu o criză economică de 
aceeaşi intensitate, este o povară prea grea pentru orice popor. Aceste 
două fenomene negative sunt interdependente şi administraţia urmea-
ză să determine adevăratele cauze ale declanşării lor şi să întreprindă 
măsuri complexe pentru revenirea la normalitate. Instabilitatea politică 
reprezintă una din piedicile fluxului de investiţii străine, care ar putea 
contribui la relansarea economiei.

În această situaţie sarcina de bază a administraţiei publice este de 
a organiza şi utiliza în mod eficient (în baza  principiilor economiei de 
piaţă şi a liberei concurenţe) potenţialul uman şi economic intern pentru 
a ridica nivelul de trai al populaţiei. 

Nu ne rămâne decât să concluzionăm că polietnia unui popor nu 
este o piedică în dezvoltarea democraţiei, ci este o stare a lucrurilor (un 
adevăr istoric) care trebuie luată în consideraţie în mod obiectiv în or-
ganizarea procesului de funcţionare a administraţiei publice. Ignorarea 
de către administraţie a intereselor (sau privilegierea)  anumitor grupări 
etnice aşezate în ţară sau preocuparea prea mare de acestea încât să pună 
în defavoare naţiunea de origine (majoritară), asociate cu sărăcia şi dis-
perarea, constituie motivul de bază al conflictelor interetnice. De multe 
ori însă conflictelor generate de interese politice li se atribuie un colorit 
interetnic, confruntând anumite grupări etnice într-o luptă din care nici 
o parte nu va câştiga.

Prin urmare, în cazul în care administraţia publică s-ar conduce 
în activitatea sa de înaltele principii democratice şi ar  ţine cont  de inte-
resele tuturor grupărilor etnice, asigurând  participarea nestingherită a 
reprezentanţilor acestora la rezolvarea celor mai importante probleme de 
stat, şi, dacă şi-ar îndeplini misiunea sa de bază - cea de asigurare a unui 
nivel de trai decent tuturor cetăţenilor, cu certitudine o bună parte din 
conflicte, inclusiv de natură interetnică, nu ar exista.
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Actualmente, subiectul politicii represive a regimurilor dictatori-
ale se abordează tot mai larg. Istoricii, sociologii, psihologii au încercat 
şi continuă să descopere mecanismele de propagandă, de manipulare şi 
influenţă a regimurilor totalitare asupra propriului popor. În acest con-
text, pentru a înţelege motivul atitudinii umilitoare adoptate de către li-
derii regimurilor represive, trebuie luat în calcul, în primul rând, forţa de 
„persuasiune” cu care au influenţat asupra popoarelor. 

Însă aş începe tratarea aspectelor psihologice ale regimurilor to-
talitare prin analiza instaurării violente într-un stat a unui cult al perso-
nalităţii.

Complexul puterii perceput de către o persoană totalitară este for-
ma cea mai periculoasă prin agresivitatea ce îl degradează. Fiind generat 
de complexul de inferioritate, acesta reprezintă încercarea de a compen-
sa handicapul emoţional, fizic, intelectual sau chiar de integrare socială. 
Pentru o persoană care îşi impune cultul indiferent de consecinţe, de 
dorinţele şi necesităţile poporului, complexul de putere este o manifesta-
re şi o autoafirmare. Narcisismul specific marilor tirani este caracterizat 
de elementele principale, cum ar fi: comportamentul dominat de idei 
de grandoare, de fantasme megalomanice, susceptibilitatea anormală în 
evaluarea celorlalţi, egocentrismul şi lipsa de empatie. Prezintă autore-
ferire la nevoia de a fi admiraţi şi iubiţi. Important este de menţionat 
că predomină superficialitatea în viaţa lor afectivă şi înţelegerea dificilă 
a sentimentelor altora. Conştiinţa de sine exagerată face ca individul să 
se simtă supradotat, omnipotent, superior. De exemplu, discursurile lui 
Hitler erau acompaniate de manifestaţii grandioase, de procesiuni imen-
se la lumina torţelor, de decoruri gigantice.

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE POLITICII REPRESIVE A REGIMURILOR 
TOTALITARE

Aliona BIVOL,
doctor în psihologie, 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
Psychology is meant to improve and harmonize human life, but totalitarian regimes 

used it as an instrument of repression. Implementation methods of manipulation and social in-
fluence on people imposed a repressive regime of a personality cult. Intellectual mass destructi-
on by hospitalization in the special psycho-correctional institutions has weakened the scientific 
basis of society. Practiced criminal psychopolitical led to the loss of innocent lives.
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Secolul XX cunoaşte personalităţi lideri care şi-au impus cultul şi 
prin acesta au promovat o politică criminală sadică asupra propriului 
popor: Stalin, Hitler, Hruşciov, Ceauşescu, Mussolini etc. 

Instituirea cultului personalităţii prin politici bazate pe sentimen-
tul de frică încerca să remodeleze mentalitatea, atitudinea, convingerile 
oamenilor, având ca lozincă falsă schimbarea omului şi reeducarea unui 
individ nou în spiritul partidului, vieţii sociale.

Liderii totalitari considerau că ataşamentul poporului este greşit şi 
impropriu orientat, ceea ce îi provoacă boală. De aceea pentru a-l salva 
trebuie redirecţionat mintal spre un nou ataşament comportamental faşă 
de statul sovietic.

Psihologii susţin că schimbarea comportamentului este evident 
acceptată în cazurile în care dorim intenţionat să renunţăm la unul nociv 
sau să adoptăm altul pe care nu-l avem.

Din perspectivă psihologică, marii tirani acţionau împotriva firii, 
prin mecanisme distrugătoare, pentru a schimba omul simplu, impu-
nându-i intenţionat, violent anumite idei, comportamente, convingeri, 
urmate de pierderea identităţii şi depersonalizarea omului.

Astfel, veriga principală în adoptarea noii mentalităţi (aş menţio-
na-o pe cea sovietică) a fost modificarea credinţelor şi a valorilor omu-
lui, inducându-i stări emoţionale diferite de cele percepute până la acea 
vreme. Impunând în mod categoric cultul personalităţii, marii lideri ma-
nipulau convingerile omului, disimulând intenţia lor adevărată, iar cetă-
ţeanul nu conştientiza că era ţinta unei influenţe criminale.

În 1936, la Moscova, L. Beria afirma într-o cuvântare că este nevo-
ie de a instrui persoane în „arta” de a modifica psihicul, vechea mentali-
tate a omului sovietic, de a-i „însănătoşi mentalul”, devenind fanatici ai 
comunismului. Acest scop, în accepţiunea sa, scuza orice mijloace. Afir-
maţiile respective au deschis calea spre utilizarea metodelor psihologice 
în sens negativ, doar că să fie realizat obiectivul meschin. 

Fiind subjugat psihic, omul îşi schimba comportamentul în direc-
ţia dorită şi ca urmare divinizau un cult fals, care în realitate era violent. 
Prin metode politice criminale, tiranii determinau omul să accepte lipsa 
de importanţă a propriei persoane, să se integreze unei puteri superioare 
şi să fie mândru că este parte din forţa şi gloria acestei puteri, de exemplu, 
puterea sovietelor.

Înainte de a trece la abordarea tacticilor şi metodelor psihologice 
ale politicii criminale propagate de liderii totalitari, este necesar să amin-
tesc că psihopolitica avea o conotaţie de teroare, violenţă şi omucidere.

Cu toate că în a doua jumătate a anilor ‘30 ai sec. XX au fost in-
terzise, din considerente politice dezvoltarea psihologiei, cercetarea psi-
hologică, psihodiagnosticarea, totuşi arma de influenţă asupra poporului 
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a fost bazată pe psihologie. Ei au iniţiat o strategie extrem de bine pusă 
la punct, perfecţionată încontinuu de manipularea psihologică a conşti-
inţei. Concomitent, minciuna domina cursul dezvoltării socialismului, 
fiind o altă tehnică de a obliga credinţa în ideologia totalitară.

Despre nenumărate şi odioase crime politice de dezumanizare a 
omului relatează Gabriel Marcel. Prin utilizarea procedeelor de degrada-
re şi defăimare de tot felul, era nimicit orice zvâcnet de gândire. Aceste 
metode socialiste cu desăvârşire inumane urmăreau o înfrângere a rezis-
tenţei spiritului, o despuiere de mijloacele de apărare ale personalităţii, o 
epuizare a trupului oamenilor, precum şi erodarea împotrivirii morale a 
întregului popor.

Ca să-şi atingă scopul, psihopolitica represivă trebuie să goleas-
că mintea omului de toate credinţele şi convingerile sale, de cele mai 
călduroase amintiri, de prieteni, de iubire, de ataşament familial. Prin 
utilizarea persuasiunii defavorabile, liderii autoritari au reuşit să restruc-
tureze concepţiile, să modifice relaţiile dintre oameni, modul de gândire 
şi imaginaţia lor. 

Propagarea mincinoasă a realizărilor în masă ale socialismului 
impuneau oamenilor noi atitudini sociale. Mai mult decât atât, răspân-
direa doar a unei ideologii dogmatice (Lenin, Marx, Engels) determina 
încrederea cetăţeanului în binele care îl aşteaptă şi în acceptarea valorilor 
socialiste. Astfel, scopul regimurilor totalitare era de a instaura un con-
trol total asupra inteligenţei, conştiinţei şi emoţiilor pentru a-şi menţine 
cultul propriu în vârful societăţii. 

Controlul comportamentului abuziv se realiza prin supravegherea 
realităţii fizice în care trăia individul. Au urmat îndoctrinare zilnică, lo-
cuinţe asemănătoare, îmbrăcăminte asemănătoare, nimicirea dorinţelor 
proprii, ore standarde de lucru, somn, bucătării comune, unele tradiţii şi 
obiceiuri anulate, cenzurarea a tot ce se realiza (în cinematografie, tea-
tru, presă, ştiinţă). Crearea acestor condiţii de comportament prin im-
punerea forţată, lipsa de alternativă (în cazul apariţiei alternativei erau 
pedepsiţi, exilaţi în lagăre de corecţie), se urmărea vădit supravegherea şi 
uniformizarea întregii societăţi.

Utilizarea ideii de naţionalizare şi colectivizare a bunurilor, mij-
loacelor de producţie, confiscarea de averi au fost o metodă de deper-
sonalizare, dezindividualizare  a omului, ca urmare să-i impună un nou 
mod de viaţă, bazat pe controlul total, represiune, teroare.

Un aspect psihologic distructiv al politicii represive a fost modi-
ficarea gândirii omului prin îndoctrinarea cu idei socialiste profunde. 
Cetăţenii ajung să creadă în viaţa socialistă frumoasă, în traiul în comun. 
Marii tirani obsedaţi de propriul cult i-au zombat pe oameni mai mult 
neacceptând alte ideii. Însuşind  nişte reguli  dogmatice socialiste, oa-
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menii nu vor gândi despre altă viaţă, decât cea socialistă. Cert, rezultatul 
reeducării era echivalent cu umilirea totală, înfrângerea respectului de 
sine, mai cu seamă a conştiinţei de libertate.

Se urmărea crearea unui sentiment de nesiguranţă şi capacitate 
redusă de a analiza, punând oameni în situaţii frecvente care să genereze 
îndoială de sine şi de propria judecată. Oamenii sunt manipulaţi   să-şi 
reevalueze în mod negativ părerea despre sine şi comportamentul ante-
rior, realitatea şi în acelaşi timp să devină nişte roboţi care să idolatrizeze 
doar o persoană, cea a conducătorului statului.

Încurajarea stărilor emoţionale puternice la oameni prin metode 
psihice, precum supunere, izolare socială, pierderea privilegiilor, schim-
barea statutului social, intimidarea, liderii sociali au reuşit să fragmenteze 
identitatea cetăţeanului.

Conform lui B. Ficeac (2006), manipulând emoţiile prin inducerea 
stărilor de vinovăţie şi frică individului, s-a obţinut controlul sentimen-
telor. În regimurile totalitare se creau artificial sentimente de vinovăţie 
unor persoane de viaţa grea a celor apropiaţi. Frica condiţiona furnizarea 
unor informaţii false de unele persoane despre altele, care în opinia lor 
erau numiţi „duşmani politici ai statului”.

Acele persoane care nu se supuneau sau cel puţin încercau să gân-
dească nedoctrinar erau izolate, deportate, întemniţate, fie de una singu-
ră sau cu familia. Lagărele erau create special pentru a psihoeduca omul 
şi se bazau pe epuizarea fizică generată de epuizarea psihică. Fiind exilate 
în lagăre, victimele regimului nu aveau dreptul de a gândi, de a analiza, 
de a se odihni şi reface psihofizic. Astfel se destabiliza raţiunea, voinţa, 
afecţiunea. Omul simţea prezenţa unei răni grave a sistemului nervos, 
devenind o maşină dezmembrată absolut fără personalitate, iniţiativă, 
gândire. Aceste schimbări psihologice urmăreau să le instituie  regimu-
rile totalitare pentru ca omul să fie dresat cu uşurinţă şi să nu manifeste 
identitate.

Trebuie reţinut că odată dobândită această programare la nivelul 
subconştientului omului, comportamentul şi gândirea se vor conforma 
orânduirii noi.

Regimurile totalitare dictau vehement ideile lor dogmatice, cu co-
notaţie criminală, printr-o altă metodă agresivă de convingere – spălarea 
creierelor. Impactul psihic al acestei acţiuni era provocarea fragilităţii 
Eului. Dirijarea societăţii prin prisma fenomenelor psihologice de indu-
cere a disperării, stresului, fricii, anxietăţii se solda cu distrugerea omului 
ca entitate şi înspăimântarea spre o eventuală incertitudine în politica 
promovată. În cazul deţinuţilor politici spălarea creierelor se realiza prin 
metode umilitoare: lipsă de somn, controlul mişcărilor, izolare totală de 
alte persoane, lipsă de comunicare, extenuare psihică, ceea ce genera un 
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gol sufletesc, iar deţinutul, fiind presat psihic, semna orice document sau 
dădea depoziţii chiar străine lui. Îndeosebi această tehnică dură era utili-
zată în spitalele de psihiatrie speciale de tip puşcării, unde erau întemni-
ţate, mai cu seamă, persoanele din elita intelectualităţii, care încercau să 
demonstreze alte viziuni asupra orientării socialiste.

După moartea lui Stalin, lupta cu oponenţii comunităţii socialiste 
a luat o altă formă. Orice prezentare a realităţii era considerată compor-
tament antisovietic, iar persoanele erau declarate bolnave psihic. Prin 
urmare, opoziţia politică sau religioasă, în opinia lui I. Cucu, era parte a 
psihopatologiei.

N. Hruşciov a fost cel care a dezvoltat spitalele-penitenciare de 
psihiatrie, pretextând că numai un nebun poate fi împotriva socialismu-
lui. În realitate, aceste spitale erau remedii pentru a lupta cu persoanele 
sănătoase psihic, dar oponenţi în gândire, cele neconvenabile politicii 
criminale răspândite. Psihiatria a fost politizată, organizată şi condusă 
de fanaţii regimului şi utilizată ca metodă represivă în scopul păstrării 
puterii, privilegiilor, cultului despotic al unei personalităţi.

Deşi Hruşciov a criticat cultul lui Stalin, demonstrând doar teore-
tic o atitudine loială faţă de popor, el a avut nevoie să folosească metode 
de psihoeducare a omului socialist, pe care le-a găsit în psihiatrii sau 
în aşa-numitele „instituţii speciale”. După condamnarea în „instituţiile 
speciale” şi aflarea în aceste medii omul avea dereglări psihice evidente, 
chiar dacă la începutul internării era absolut sănătos. În cazul în care 
continua totuşi să exprime idei antisovietice, pe el nu-l susţinea nimeni, 
întrucât era un nebun care s-a tratat în psihiatrie.

 Diagnozele prescrise, îndeosebi intelectualilor, erau de tipul: schi-
zofrenie, iresponsabilitate, schizofrenie paranoică, paranoia reactivă şi 
chiar pentru ei a fost inventată o nouă diagnoză – schizofrenie în dez-
voltare lentă. Persoanele erau descrise ca iritabile, incoerente, impulsi-
ve şi chiar manifestând un comportament antisocial destul de periculos 
pentru societate. În special, boala schizofrenie în dezvoltare lentă nu era 
periculoasă pentru ceilalţi, însă prezenţa termenului „schizofrenie” pre-
supunea un tratament în instituţii speciale psihiatrice, ceea ce justifica 
prezenţa în „instituţiile speciale”.

Т. Дмитриева (2011) subliniază că psihiatria a fost utilizată în 
Uniunea Sovietică şi în alte ţări socialiste în scopul de a provoca inten-
ţionat consecinţe morale, fizice, psihice prin aplicarea unor măsuri me-
dicamentoase.

И. Савенко scrie că acest tip de psihiatrie este deosebit, nu e o 
ştiinţă, ci un fenomen care a apărut în ţările cu regim represiv, cu regim 
politic criminal.

Spitalele cu condiţii inumane erau mijloace pentru a dezumaniza 
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persoana sănătoasă psihic. Metodele de tratament produceau consecinţe 
grave de sănătate psihofizică. Aş menţiona că lipseau metode ştiinţifice 
de psihodiagnostic. Psihiatria a fost politizată în sensul ideologiei socia-
liste şi supusă acesteia, organizată şi condusă de oamenii regimului. Psi-
hiatrul care interna un opozant politic cu diagnoza de schizofrenie, pa-
ranoia se implica în mod conştient în politica statului. Unii cetăţeni erau 
internaţi în spitale sub pretextul unui control ordinar, însă aveau drept 
scop intimidarea psihologică. Simpla lecturare a diagnosticului medical 
conduce la impresia de manipulare politică.

С.  Глузман (2010) descrie condiţiile dezastruoase în instituţiile 
psihiatrice prin predominarea factorilor stresogeni fizici şi psihici: celule 
mici unde nu era spaţiu pentru plimbare, fără aerisire, ieşirea la aer era 
doar câte o oră în 24 ore, dar lipsite de natura verde. Lipsa de veceuri 
era un stres fizic greu de suportat. Realizarea necesităţilor fiziologice era 
stabilită la o oră specială şi în minute limitate.

Nu era fixat un anumit termen de condamnare, ceea ce genera 
epuizare psihică. Comisia de experţi psihiatri reexamina peste 6 luni 
„bolnavii”, iar transferul într-un alt spital era aprobat de reprezentan-
ţii puterii. Fiecare deţinut politic era internat într-un salon cu persoane 
bolnave grav psihic. Comunicarea cu alte persoane supuse represiuni-
lor era strict interzisă. Astfel, intelectualitatea politică devenea martoră 
a comportamentului oamenilor cu retard mintal accentuat sau excitabi-
litate catatonică, schizofrenie paranoică. Nu aveau dreptul să scrie şi să 
citească, iar dacă deţinuţii începeau să înveţe vreo limbă străină, comisia 
constata imediat înrăutăţirea stării psihice şi doza de medicamente ad-
ministrate era mărită.

Preparatele administrate în scop de tratament, mai bine zis de 
sancţionare, produceau dereglări psihosomatice considerabile: aminazi-
na producea somnolenţă profundă şi ignorarea mediului înconjurător, a 
propriei persoane; sulfazina sau pucioasa crea dureri musculare infernale 
şi o febră teribilă; administrarea insulinei genera şoc glicemic; drogurile 
şi neurolepticele depersonalizau omul sănătos.

Furnizarea informaţiilor despre persoanele care aveau viziuni ne-
convenabile regimului era făcută chiar de prieteni, de colegi. Adepţii po-
litici ai totalitarismului erau instruiţi în psihopolitica represivă să fabrice 
dosare psihiatrice unor oameni absolut nevinovaţi, dar calificaţi ca deţi-
nuţi politici sau cu idei antisocialiste. În mod special pentru persoanele 
din această categorie a fost instituit în anul 1939 spitalul psihiatrie puş-
cărie în Kazan, păzit de reprezentanţii NKVD-ului, numit „Kazanka”. De 
exemplu, aici s-a aflat la tratament abuziv timp de 20 de ani o femeie care 
a aruncat o piatră în direcţia mauzoleului lui Lenin, fiind considerată 
periculoasă pentru puterea sovietică şi diagnosticată cu isterie.
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Kazanka era cea mai violentă psihiatrie din punctul de vedere al 
metodelor de tratament, pe lângă cele chimice se mai aplica electroşocul, 
cămaşa de constrângere fizică, cămaşa umedă, consecinţele dureroase se 
soldau cu pierderea cunoştinţei. Abuzul psihiatric s-a aplicat şi faţă de 
copii în scop de corijare a conduitei, cărora li se administrau numai som-
nifere, cu excepţia meselor. În anii 1950 în Kazanka se aflau peste 1000 de 
deţinuţi, cei mai mulţi fiind pedepsiţi conform art. 58 CP RSFSR.

O influenţă psihologică puternică asupra deţinuţilor se realiza prin 
strigătele în timpului schimbului posturilor de supraveghere, cum ar fi: 
„Postul de supraveghere a celor mai periculoşi duşmani ai poporului a 
fost predat” şi celălalt striga ca să fie auzit la toate etajele de către fiecare 
deţinut: „Postul de supraveghere a celor mai periculoşi duşmani ai po-
porului a fost primit”.

Istoria psihiatriei ruse menţionează într-un capitol aparte că ea a 
servit drept instrument totalitar represiv al celor care împărtăşeau alte 
opinii. Teroarea psihiatrică se folosea în proporţii mari în anii 1950 şi 
îndeosebi în anii 1960-1970 (10). 

În această perioadă au crescut ca ciupercile multe spitale psihia-
trice pentru intelectualitatea rusă şi oamenii cu iniţiativă. În spitalul din 
Leningrad se aflau generalul Vareninkov, compozitorul Şvedov, biologul 
Safran, matematicianul profesorul Lapin, istoricul Nikolicki, economiş-
tii Varganov, Kadinski, actorul Naumov, geofizicul Hariton, inginerul 
Konopatkin, inginer juristul Levitin, pictorul Susckin, medicul psihiatru 
Koldunov, arhitectul Şevandov etc. Numărul precis este imposibil de sta-
bilit. 

În anii 1970 în psihiatria specială din Kazan sunt internaţi 752 de 
pacienţi, iar în cea din Leningrad – 853. În general în spitalele psihiatrice 
erau 3350 de deţinuţi.

Conform lui A. Собчак (2005), în Uniunea Sovietică în anul 1978 
se aflau la evidenţă 4,5 milioane de oameni. 

Deţinuţii erau trataţi cu violenţă, agresivitate, indiferenţă faţă de 
suferinţele lor, li se administrau medicamente depăşite ştiinţific. Pacien-
tul nu avea nici un drept, nici un viitor, nici o autodeterminare. În anii 
1960 numărul deţinuţilor politici care erau diagnosticaţi ca iresponsabili 
(bolnavi psihic) conform experţilor psihiatri forma 50 % din toţi cei poli-
tici. În anii 1970 procentul lor a crescut cu 80 la sută. Pe ei i-au condam-
nat experţii-psihiatri, reprezentanţii puterii sovietice, fără vreun proces 
juridic legal, echitabil şi fără metode ştiinţifice.

În 1988 pentru prima dată a fost adoptată Dispoziţia privind con-
diţiile acordării ajutorului psihiatric şi răspunderea penală pentru inter-
nare ilegală a omului în spitalele de psihiatrie (ст.126 УK РСФСР) (12). 
Reieşind din acest articol, au fost revizuite multe dosare ale intelectuali-
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lor, savanţilor aflaţi ilegal în psihiatrii. În acelaşi an 5 spitale-puşcării au 
fost lichidate. O parte de invalizi psihici au fost scoşi de la evidenţă – 80 
000 pacienţi. În Leningrad în 1991-1992 au fost reabilitate 60 000 de per-
soane.

Psihologia are menirea de a îmbunătăţi şi armoniza viaţa omului, 
însă regimurile totalitare o foloseau ca instrument represiv. Implemen-
tarea metodelor de manipulare şi influenţă socială asupra oamenilor au 
impus un regim represiv al unui cult al personalităţii. Distrugerea mase-
lor intelectuale prin internarea în instituţiile speciale de psihocorecţie a 
slăbit baza ştiinţifică a societăţii. Psihopolitica criminală practicată a dus 
la pierderea de vieţi omeneşti nevinovate.
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Conform definiţiei generale, cenzura este procesul de prevenire a 
diseminării (divulgării, răspândirii) informaţiei către publicul larg de un 
grup de control. De obicei, cenzura este realizată de guverne, grupuri 
religioase sau de mass-media, dar există şi alte forme de cenzură1. Păs-
trarea informaţiilor secrete oficiale, secretelor comerciale, proprietăţii 
intelectuale şi comunicaţiilor privilegiate avocat-client nu sunt de obicei 
calificate ca cenzură, atâta timp cât rămân în limite rezonabile. De aceea 
cenzura poartă de cele mai multe ori o semnificaţie şi este o formă de 
represiune prin secretizarea informaţiilor. Anume procesului de trans-
formare a cenzurii în instrument de represiune aplicat unui popor, prin 
care se încearcă deformarea spiritului naţional-patriotic, va fi dedicat 
prezentul studiu. 

Între anii 1806-1812, două imperii – Otoman şi Rus – contestau 
întâietatea într-un război cu şanse variabile de reuşită. În cele din urmă, 
Imperiul Rus a învins şi a silit Imperiul Otoman să plătească despăgubi-
rile de război. Din lipsa de mijloace finnciare, plata se făcea prin cedarea 
de posesiuni învingătorului. Aşa au fost cedate teritorii din Balcani şi 
Bucovina Austro-Ungariei habsburgice, teritoriile din Caucazul de Nord 
Rusiei. În 1812 teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost revendicat şi cedat 

1 Dicţionar enciclopedic ilustrat, Chişinău, Ed. „Cartier”, 1999, p. 174.
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pretends to be normal but whose excesses must guard everyone. In this study the authors analyze 
the transformation process of censorship as a tool of repression applied to people through which 
is trying to deform the national-patriotic sprit.
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Imperiului Ţarist. După cum afirmă istoricii, a fost o tranzacţie dintre 
două imperii care nu aveau nici un fel de drept naţional ori istoric asupra 
acestui teritoriu2.

Anexarea Basarabiei la Imperiul Ţarist, pecetluită în formule juri-
dico-politice la data de 28 mai 1812, a avut urmări devastatoare asupra 
dezvoltării ambelor principate româneşti – Moldova şi Ţara Româneas-
că. Au fost stopate procesele de dezvoltare economică şi de formare a 
spiritului naţional românesc pentru decenii şi secole înainte. 

Procesul de colonizare a Basarabiei a demarat imediat, în vara 
anului 1812, prin adoptarea la 23 iulie a „Statutului special pentru colo-
niştii sosiţi în Basarabia”. Doritori din diverse ţări (Bulgaria, Polonia, Ţă-
rile Baltice, Franţa, Germania, Elveţia etc.) puteau să vină să colonizeze 
teritorii din Basarabia: ei obţineau cetăţenia rusă şi mai multe privilegii 
(inclusiv scutirea de impozite), spre deosebire de băştinaşi. Acest proces 
a urmărit popularea teritoriilor „libere” din Basarabia (mai ales în sud), 
crearea unei tagme de susţinători ai regimului, sporirea potenţialului 
economic al provinciei, schimbarea componenţei etnice a Basarabiei şi 
deznaţionalizarea băştinaşilor (dacă în anul 1810 străinii constituiau 5% 
din totalul populaţiei, în 1817 erau deja 14%). Concomitent, din anul 
1813 au fost interzise relaţiile culturale şi economice cu moldovenii de 
peste Prut, mai mult chiar, s-au depus eforturi îndreptate spre învrăjbi-
rea şi dezbinarea celor două maluri de Prut3.

Extinderea teritorială şi acapararea regiunilor „neruse” trebuia 
justificată cu orice preţ. De aceea, în slujba intereselor ţariste, iar ulterior 
şi a conducerii sovietice, au fost puse elemente istorice denaturate şi pse-
udosavanţi care au venit cu diferite idei aberante. Astfel, dacă la început 
autorităţile susţineau concepţia „mesianismului rusesc” în care armatele 
ruse ocupau teritorii şi ţări „în mod nobil şi dezinteresat” doar pentru a 
elibera populaţia ortodoxă de sub jugul otoman, ulterior ei susţineau că 
teritoriul Basarabiei trebuie să fie anexat Imperiului Rus datorită „sânge-
lui vărsat de soldaţii ruşi” în campaniile desfăşurate.

Justificarea anexării teritoriale era şi mai greu de găsit în condiţiile 
în care componenţa naţională a populaţiei băştinaşe nu includea o com-
ponentă semnificativă rusă. Adevărul istoric este cât se poate de elocvent 
– la recensământul din 1817, după cinci ani de la anexare, ruşii nu apar 
ca etnie importantă în Basarabia. Mai mult chiar, în anul 1892, istoricul 
şi ideologul casei imperiale ruse Pompei Batiuşkov scria: „Dacă dorim ca 
Basarabia să fie cu adevărat… gubernie rusească, adică să fie unită orga-
nic cu Rusia şi să nu se mai afle în centrul atenţiei şi agitaţiei româneşti, 

2 Anton Moraru, Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Chişinău, Ed. 
„Aiva”, 1995, p. 10-15.
3 Anton Moraru, op. cit., p. 15-22.
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e necesar ca prin intermediul şcolii să-i familiarizăm pe ţăranii moldo-
veni cu limba slavă bisericească veche şi să-i facem măcar prin limbă pe 
jumătate ruşi”4.

Este cert faptul că din momentul anexării Basarabiei de către Im-
periul Ţarist cursul istoriei se separă pentru Basarabia şi pentru restul 
teritoriului românesc. Prima suferă de la ruperea contactelor cu spaţiului 
românesc, suportă cu greu şi multele lipsuri, şi o politică brutală, dură, 
de rusificare şi asimilare a populaţiei româneşti băştinaşe. În teritorii-
le româneşti de dincolo de Prut, se desfăşoară evenimente remarcabile 
– răscoala lui Tudor Vladimirescu, mişcarea de emancipare naţională, 
Revoluţia de la 1848, Unirea Moldovei cu Ţara Românească la 1859, pro-
clamarea şi recunoaşterea independenţei României la 1878, Marea Unire 
la 1918.

A fost perioada istorică de conştientizare a identităţii româneşti, 
de afirmare a neamului nostru. În Basarabia aflată sub administrare rusă, 
aceste procese au fost denaturate şi interpretate tendenţios de autorităţile 
imperiale. Orice încercări de solidarizare cu Patria istorică, de aliniere la 
procesele de peste Prut, de formare a identităţii naţionale au fost crunt 
înăbuşite.

Au urmat două secole negre pentru populaţia Basarabiei, în care 
s-au adeverit cele mai triste previziuni şi temeri, şi în care adevărurile 
istorice şi spiritul naţional au fost anihilate printr-o politică de deznaţio-
nalizare şi asimilare a populaţiei majoritare româneşti. Au existat foarte 
puţine exemple biografice pozitive, în care basarabeni precum Iacov Da-
nilovici Ghinculov (1807-1870), ajuns profesor al Universităţii din San-
kt Petersburg, reuşeşte să elaboreze „Dicţionarul moldo-rus” (în două 
volume, publicat la Chişinău în 1829), dar şi „Cartea de buzunar pentru 
ostaşii ruşi în campaniile din Principatele Române” (Sankt Petersburg, 
1854). Sau exemplul lui Aristide Casso, boier basarabean al cărui fiu Leon 
(Lev), născut la Paris, avea să devină ministru al Învăţământului în Impe-
riul Rus între anii 1910-1914, autor al lucrării „Românii pe Dunăre”, care 
a reuşit să supravieţuiască doar punându-şi capacităţile şi aptitudinile în 
slujba regimului ţarist.

Ocupaţia sovietică a fost şi mai perfidă în alegerea mijloacelor prin 
care să-şi asigure perpetuarea guvernării. Un factor de risc pentru regi-
mul de ocupaţie îl prezenta intelectualitatea, de aceea anume ea a fost 
clasa socială care a pătimit cel mai mult din cauza eforturilor structurilor 
de securitate şi politicii conştiente duse de guvernul sovietic, fiind dezbi-
nată prin acţiuni speciale de diversiune, terorizată şi chiar exterminată. 
Elementele rămase au fost forţate să susţină falsuri istorice, precum că: 
„strămoşii slavilor au populat teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru înainte 

4П.Н. Батюшков, Бессарабия. Историческое описание, Санкт-Петерсбург, 1892, c. 174.
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de formarea poporului moldovenesc”; „în 1812 Basarabia s-a alipit la 
Rusia ţaristă prin voia poporului şi această alipire a fost favorabilă popu-
laţiei băştinaşe”; „România a cotropit Basarabia în 1918 şi Rusia sovietică 
a eliberat-o de sub jugul străin în 1940” etc. 

Se cunoaşte de mai mult timp faptul că rodul muncii intelectuale 
este izvorul scris – cartea (în sensul larg al cuvântului, care ar include 
şi publicaţiile periodice). Introducând cenzura şi limitând accesul la in-
formaţie, liderii sovietici au „sterilizat” practic orice cercetări istorice, 
lingvistice sau de altă natură care nu le conveneau.

Savanţii basarabeni, mai ales istoricii, aflaţi constant sub suprave-
ghere şi presiune continuă din partea autorităţilor, la limita supravieţui-
rii intelectuale şi fizice, au ajuns să se călăuzească de indicaţiile academi-
cianului rus B. Grekov (director al Institutului de Istorie al Academiei de 
Ştiinţe a URSS între anii 1938-1953), care susţinea că orice sursă poate fi 
utilă cercetătorului numai în cazul în care ştie bine cum s-o folosească. 
Referindu-se la această directivă a lui Grekov, cunoscutul scriitor kazah 
O. Suleimenov a subliniat că istoriografia sovietică obedientă dezvăluia 
doar ceea ce se aştepta de la ea5.  

Ocupaţia ţaristă rusă, iar apoi şi cea sovietică, au dat dovadă de o 
„coerenţă şi consecutivitate de invidiat” în distrugerea spiritului naţio-
nal-patriotic românesc. Încă în 1913, V.I. Lenin (Ulianov) este nevoit să 
recunoască una dintre trăsăturile caracteristice fundamentale ale proble-
mei naţionale în Rusia – faptul că, sub aspect geografic, marile naţiuni 
neruse locuiau la periferiile imperiului şi, de regulă, erau înrudite cu po-
poarele din ţările limitrofe: polonezii, românii, armenii etc. În viziunea 
lui Lenin, anume aceste părţi ale popoarelor, ţintuite în cadrul Impe-
riului Rus, alcătuiau forţele centrifuge care zdruncinau într-o anumită 
măsură unitatea politico-administrativă a Imperiului Rus6.

Pornind de la această realitate, bolşevicii au depus eforturi con-
siderabile pentru a asigura, în regiunile de graniţă, nuclee etnice fide-
le regimului. După preluarea puterii, bolşevicii au respins şi au încălcat 
orice norme democratice, conducând statul doar prin metode violente 
şi teroare. Au fost întreprinse numeroase şi sângeroase campanii de co-
lectivizare şi expropriere, care urmăreau, de fapt, şi un scop ascuns – dez-
naţionalizarea şi rusificarea populaţiei băştinaşe7.

O componentă constantă a acestor regimuri era cenzura şi îngră-
direa accesului la informaţie pentru băştinaşi. Era o componentă absolut 
necesară pentru perpetuarea ocupaţiei, pentru manipularea şi spălarea 

5 Олжас Омарович Сулейменов, Аз и Я, Alma-Ata, 1975, c. 173.
6 V.I. Lenin, Opere complete. Citate de Elena Şişcanu, „Totalitarismul – fenomen al seco-
lului XX-lea”, în Revista de istorie, nr.4/1996, p. 102.
7 Simion Carp, Elena Carp, Terentie Carp, Ghenadie Ciobanu, Istoria satului Baiuş în 
documente 1911-2011, Chişinău, Ed. Profesional Service SRL, 2012, p. 25.
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creierelor.
Bibliotecile din Basarabia au devenit primele ţinte uşoare ale pro-

ceselor de nimicire spirituală. Erau distruse opere şi publicaţii în care 
direct sau tangenţial se amintea, descria, analiza destinul şi organizarea 
Principatelor Române, în care existau hărţi ale Principatelor Unite, în 
care se vorbea despre oamenii iluştri ai neamului şi faptele acestora etc. 
A căzut pradă acestui proces de „epurare” aproape întregul fond de carte 
existent la acea perioadă. Au reuşit să se „salveze” puţinele evanghelii şi 
alte cărţi bisericeşti. 

Petre Ştefănucă – celebru folclorist basarabean născut la Ialoveni 
în 1906, arestat de NKVD în 1940 şi executat de autorităţile sovietice în 
1942 – face o trecere în revistă a fondului de carte existent în acea pe-
rioadă în bibliotecile publice, în bibliotecile săteşti şi cele particulare. El 
constată predominarea absolută a cărţilor religioase – ceasloave, psaltiri, 
acatiste, cărţi de învăţătură despre legea lui Dumnezeu, evanghelii, noi 
şi vechi testamente etc. şi remarcă lipsa cu desăvârşire a oricăror cărţi şi 
publicaţii8. Acelaşi autor scria: „În timpul stăpânirii ruseşti, în Basarabia 
cartea românească a fost foarte rară. În special, în a doua jumătate a sec. 
XIX, după ce limba moldovenească a fost scoasă şi din cele câteva semi-
narii şi şcoli elementare, unde se învăţa după libera alegere a elevului în 
locul limbii germane, şi după ce pătura boierească a luat calea culturii 
ruseşti...”9.

În teritoriul de dincolo de Prut, în bibliotecile din România, pro-
cesul a început doar după anul 1944, odată cu instaurarea regimului co-
munist. În baza prevederilor Convenţiei de Armistiţiu, încheiată la Mos-
cova la data de 12 septembrie 1944, între România şi Naţiunile Unite, s-a 
introdus cenzurarea publicaţiilor cu caracter fascist sau care aduceau un 
prejudiciu Naţiunilor Unite. La scurt timp aceste măsuri au fost detur-
nate şi distorsionate de autorităţi, transformându-se într-o cenzură de 
tip comunist, susţinută de sovietici. După instituirea Republicii Populare 
Române, cenzura comunistă a devenit atotputernică. Între alte măsuri 
privind apariţia ziarelor, difuzarea ştirilor la radio, controlul corespon-
denţei ş.a. s-a dispus şi epurarea bibliotecilor10.

În bibliotecile din România şi astăzi se păstrează mai multe liste 
după care s-au făcut epurări ale cărţilor în perioada anilor 1945-1989: 
trei volume în 1945, unul în 1946, un volum masiv în 1948 însoţit de un 
supliment, precum şi unul în 1949. În 1949 a apărut broşura „Publicaţii 
nedifuzabile”. Alături de acestea încep să apară „Liste de circulaţie inter-

8 Petre V. Ştefănucă, Folclor şi tradiţii populare, vol. II, Chişinău, Ed. „Ştiinţa”, 1991, p. 
278-282.
9 Ibidem, p. 304.
10 „Fond secret, fond special”, în Magazin istoric, nr. 2/2006, p. 60. 
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nă”, care marchează trecerea de la o etapă la alta: de la interzicerea pu-
blicaţiilor la secretizarea lor. De-a dreptul aberant este faptul că din 1948 
încep să fie interzise ediţii ale autorilor clasici precum Ion Antonescu, 
Maria Antonescu, Armand Călinescu, Octavian Goga, Iuliu Maniu, 
Pamfil Şeicaru, Al. Vaida-Voievod, Mircea Vulcănescu, Mihai Eminescu, 
Ion Creangă, Ion Luca Caragiale ş.a. – ediţii care „erau interzise pentru 
spiritul fascist în care s-a făcut editarea, comentarea şi prezentarea lor”11.

De asemenea, au fost scoase din circuit fără vreo precizare „toate 
manualele şcolare anterioare anului 1947 sau care nu figurează pe tabloul 
oficial al manualelor aprobate de Ministerul Învăţământului”. Interdicţia 
viza şi „orice hărţi care înglobează între graniţele Republicii Populare 
Române teritorii ce nu-i aparţin”, respectiv Basarabia şi nordul Buco-
vinei aflate la URSS, precum şi sudul Dobrogei cedat Bulgariei. La fel, 
au fost puse la index toate calendarele, almanahurile populare de orice 
fel din perioada 1938-194412. Au fost interziși savanţi cu renume, iar un 
număr mare de lucrări valoroase au fost distruse, în special cele ce con-
firmau istoria noastră comună, ele fiind substituite cu tone de literatură 
„corectă și necesară pentru a ridica nivelul ideologico-politic”, studierea 
căreia a devenit obligatorie pentru fiecare cetăţean13. 

Pentru a umple golurile în educaţia spirituală a maselor şi a su-
plini rafturile goale, pe ambele maluri ale Prutului sunt înfiinţate celule 
de propagandă sovietică. În România au fost publicate lucrări de tipul 
„Îndrumarul pentru educaţia materialist-ştiinţifică şi umanist-revoluţio-
nară a tineretului”14, iar în RSSM au fost aduse lucrări precum „Filosofski 
slovari”15 etc.

Puterea sovietică prin intermediul organizaţiilor de partid primare 
și raionale, supraveghea cu stricteţe procesele de „spălare a creierului”. 
Documentele de arhivă demonstrează cu câtă rigurozitate se raporta des-
pre aceasta. „...Dintr-un număr total de 64 de membri și 22 de candidaţi 
în partid, doar 11 persoane au citit toate cele 12 capitole ale Cursului 
scurt de istorie a PCUS(b). Majoritatea  membrilor și candidaţilor în par-
tid, de când au fost mutaţi la lucru, nu s-au ocupat deloc mai mult de 6 
luni cu studierea istoriei partidului, la aceşti tovarăşi se referă nu doar 
comuniștii din organizaţiile primare de partid (Serdiuk, Ganşin, Galuş-
ceak și alţii), ci și cei din comitetul raional de partid, precum tov. Posa-

11 „Fond secret, fond special”, în Magazin istoric, nr. 2/2006, p. 60.
12 Ibidem, p. 61.
13S. Carp, Gh. Chiriţa, T. Carp, E. Gîrbu, Tradiţii militare (Trecut, prezent și viitor), 
Chișinău, CEP „BONS OFFICES”, 2013, p.  95.
14 Gheorghe Crasnea, Ion Strugariu (coordonatori), Îndrumar pentru educaţia materia-
list-ştiinţifică, umanist-revoluţionară a tineretului, Bucureşti, Ed. Politică, 1985.
15 И.Т. Фролова (редактор), Философский словарь, Москва, Издательство Политиче-
ской Литературы, 1987.
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jeva, Hmâzenko și alţii”16.
Astăzi sintagma spălarea creierelor sună ca o banalitate, mai ales 

pentru generaţia tânără. Rareori, persoanele în etate sunt dispuse să-şi 
amintească istoria guvernărilor comuniste, când odată instaurate auto-
rităţile sovietice au început să promoveze ideologiile comuniste ale lui 
Stalin: marxism-leninismul, darwinismul şi ateismul17. Pentru a facilita 
procesul de supunere a populaţiei şi preluarea ideologiei comuniste, în 
teritoriul ocupat dintre Prut şi Nistru s-a recurs la înlăturarea din conşti-
inţa oamenilor a preceptelor religioase – în consecinţă se închid biserici-
le, sunt prigoniţi credincioşii.

Doar între anii 1940-1941, odată cu anexarea Basarabiei la Impe-
riul Sovietic (a doua anexare, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov), 
au fost distruse 13 biserici, alte 27 lăcaşuri sfinte au fost transformate 
în cluburi, depozite, săli de gimnastică, iar 48 de preoţi au fost ucişi sau 
deportaţi18. Puţini îşi mai aduc aminte de vremurile triste, când fiecare 
act al puterii începea cu o trecere în revistă a „succeselor obţinute” şi cu 
laude aduse Partidului comunist. Toate acestea aveau loc în condiţiile 
unei crize profunde în toate sferele vieţii, în cadrul unui stat ce încălca 
grosolan toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, pe 
timp de foamete organizată, deportări şi colectivizare forţată.

În locul valorilor creştine şi naţionale erau impuse pseudovalori 
noi. În locul credinţei în Dumnezeu se propovăduia doctrina comunistă 
şi credinţa faţă de idolii ei. Dragostea faţă de origini, tradiţii şi valorile 
naţionale în general erau substituite cu dragostea pentru „primul stat 
socialist din lume”, cu dragostea pentru o istorie revizuită de pe poziţii 
de clasă, pentru cultura poporului rus, cultură apreciată şi ea de pe pozi-
ţiile marxism-leninismului. Au fost schimbate denumirile unor străzi şi 
localităţi. Monumentele lui Lenin, Stalin şi ale altor luptători pentru pu-
terea sovietică au împânzit satele şi oraşele. Operele clasicilor literaturii 
române au devenit interzise, la fel şi lucrările istoricilor „incomozi” care 
brusc au devenit „burghezi”19.

În România revenirea lucrurilor, ştiinţei, istoriei în albia lor fireas-
că a mers pe „un scenariu mult mai accelerat” şi de la 1989 acestea s-au 
reflectat negativ asupra spiritului naţional-patriotic. Doar în Republica 
Moldova, unde legiuitorul a dat dovadă de laşitate în elaborarea şi im-
plementarea unei legi a lustraţiei, elementele distructive pentru spiritul 
naţional autentic mai sunt vii. Din păcate, constatăm şi rodul activităţii 

16Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, F. 252, inv. 1, d. 182, f. 7.
17 Simion Carp, Elena Carp, Terentie Carp, Ghenadie Ciobanu, op. cit., p. 25.
18 Mihai Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică 1944-1950, Cluj-Napoca, 
Ed. Dacia, 1995, p. 35.
19 Elena Şişcanu, „Totalitarismul – fenomen al secolului al XX-lea”, în Revista de istorie, 
nr.4/1996, p. 98.
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acestor celule, dar şi a „pseudosavanţilor moldoveni” formaţi în biblio-
teci comuniste, în stradă sau în albia politicii murdare. 

Nu întâmplător, la începutul articolului, am menţionat despre 
„coerenţa şi consecutivitatea” autorităţilor ruse şi sovietice în distruge-
rea identităţii spirituale româneşti. Drept exemplu, vom apela la opera 
ilustrului istoric Nicolae Iorga.

În Republica Populară Română, cenzura a eliminat în mod priori-
tar întreaga operă a lui Nicolae Iorga („Istoria Românilor”, în 11 volume) 
– fondul documentar magistral, care are capacitatea şi potenţialul de a 
deveni cartea de căpătâi a neamului românesc. În Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească, opera ilustrului istoric apare abia după anul 
1991; în vacuumul existent de până atunci, un pseudosavant, în lucrarea 
sa, „Din «Obiceiul pămîntului» al Moldovei feudale (sec. XVIII - prima 
jumătate a sec. XIX)”, critică ilustrul istoric şi om politic Nicolae Iorga, 
ridicând în slăvi „însemnătatea progresistă a actelor de unire a Basara-
biei cu Rusia şi eliberarea ţinutului...”20. Oare mai trebuie să amintim că 
o astfel de literatură mai „spală” şi astăzi creierii oamenilor simpli din 
Republica Moldova? Şi mai mare ne este nedumerirea când autorul este 
decorat de elita politică cu „Ordinul Republicii”... E firesc să-ţi doreşti să 
le arunci „operele” la coşul de gunoi al istoriei, iar când accidental se vor 
aprinde, să nu ridici măcar un deget pentru a le salva.

Regimurile totalitare au apropiat fără să-şi fi dorit Republica Mol-
dova şi România – ambele state româneşti – prin soartă, destin şi proce-
se de renaştere naţională. Eliberarea de ideologia comunistă a însemnat 
pentru ambele state revenirea la normalitate, la valorile naţionale fireşti: 
istorie, limbă şi tradiţii seculare româneşti. Încetul cu încetul, sunt pu-
blicate lucrări ale autorilor „interzişi” de regimurile apuse, se pun bazele 
unor generaţii care cunosc limba, originea şi etnogeneza neamului.

În eforturile de stârpire a ideologiei totalitar-comuniste, România 
a cunoscut progrese palpabile. Nu s-a redus doar la îndepărtarea cenzurii 
şi la ridicarea rigorilor impuse de guvernarea comunistă, ci au fost adop-
tate un şir de acte normative care prohibesc participarea foştilor colabo-
ratori ai securităţii la viaţa politică, au fost studiate şi publicate dosarele 
SRI (Serviciul român de informaţie), în care erau prezentate persoanele 
supuse cercetărilor şi persecutărilor – istorici, arheologi, etnografi – Ion 
Nestor, Vladimir Dumitrescu, Constantin Nicolăscu-Plopşor, Ioan Lu-
paş, Virgil Vătăşianu, Aurel Decei, Mihai Berza ş.a.21.

În prezent nimeni, nici persoanele sus-puse şi nici formaţiunile 
politice, nu riscă să limiteze accesul la informaţie, sau să ceară introdu-

20 Andrei Galben, Din „Obiceiul pămîntului” al Moldovei feudale (sec. XVIII – prima ju-
mătate a sec. XIX), Chişinău, Ed. „Ştiinţa”, 1986, p. 10. 
21 Ioan Opriş, Istoricii şi securitatea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2004.
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cerea cenzurii – ar risca să pună în pericol democraţia şi fundamentele 
statului de drept. Astăzi, elementele diversioniste (căci altfel nici nu le 
putem numi) şi-au schimbat „tactica”. În desfăşurarea firească a istoriei 
mai apar ca nişte răbufniri târzii lucrările autorilor aserviţi precum V. 
Ţaranov, care se conduce prioritar de ideologia stalinistă şi încearcă o 
resovietizare a ştiinţei noastre istorice22.

Se urmăreşte o nouă izolare a noastră, a românilor de la est de 
Prut, de restul spaţiului românesc şi o remodelare a conştiinţei noastre 
istorice şi naţionale, a românilor basarabeni după tiparele unei ideologii 
fabricate. Sunt reluate inopţiile staliniste despre existenţa a două popoare 
– român şi moldovean, şi a două limbi distincte – româna şi moldove-
neasca. Iarăşi se recurge la ruşinoase tactici de trunchiere a textelor scrise 
de iluştrii noşti conaţionali, la deformarea şi falsificarea aprecierilor şi 
concluziilor formulate de ei. Pe de o parte, se doreşte atragerea minţilor 
moldovenilor în nişte „teatre ale absurdului”, în care se şterge orice ele-
ment de identitate naţională, pe de altă parte, prin discuţii contradictorii 
inutile şi aberaţii neargumentate aruncate de pseudosavanţi, poporului 
i se creează un dezgust şi o repulsie în afirmarea identităţii naţionale, a 
originii latine, a limbii române.

Istoria este memoria colectivă a unui popor.
Cenzura şi îngrădirea accesului la informaţie lasă o amprentă di-

structivă asupra istoriei, de fapt, o distorsionează. Istoria distorsionată, 
artificială va influenţa în mod inevitabil şi spiritul naţional, dar, oricare 
ar fi intenţiile denaturării şi subiectele implicate, adevărul istoric va ieşi 
la lumină, mai devreme sau mai târziu – ca în cazul Basarabiei – Republi-
ca Moldova – şi atunci spiritul naţional, cu eforturi dublate va recupera 
deceniile şi secolele pierdute. După cum afirma M. Bruchis: „Adevărul, 
fie şi cel exprimat de cele mai multe ori în surdină, ajunge la urechile şi 
inimile tinerei generaţii, şi joacă un rol de mare importanţă în trezirea 
conştiinţei naţionale”23.
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Problema deportărilor din URSS a devenit un subiect actual în is-
toriografia universală, subiectul dat fiind abordat îndeosebi după colap-
sul sovietic. Acest interes a fost fundamentat de publicarea mai multor 
documente cu referire la deportări, surse ce erau în perioada sovietică 
secretizate. Un eveniment de cotitură l-a constituit adoptarea de către 
Sovetul Suprem al URSS din 14 noiembrie 1989 a unei hotărâri ce re-
cunoştea nelegale şi criminale actele de deportare comise de autorităţile 
sovietice [1]. Interesul faţă de problema deportărilor este determinat de 
aria extinsă a crimelor de acest tip ce au fost comise de diverse state pe 
întreg globul pământesc, crime ce s-au comis în urma unor conflicte mi-
litare  pe teritorii încorporate în cadrul unor imperii sau state totalitare. 
În articolul dat ne vom referi la crimele săvârşite de autorităţile sovietice. 
Problema dată ne-a atras atenţia din cauza proporţiilor crimelor date ce 
s-au răsfrânt şi asupra teritoriului RSSM.

DEPORTĂRI  PE PRINCIPII ETNICE 
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Cu toate acestea, subiectul dat nu este complet acoperit documen-
tar, din cauza refuzului unor instituţii de forţă din Federaţia Rusă de 
a permite accesul la arhivele lor. Adăugăm aici şi implicarea factorului 
politic care încearcă să speculeze pe problemele date.

Deportarea populaţiei nu a fost întreprinsă doar de autorităţile so-
vietice, aceleaşi metode de reprimare  au fost practicate în secolul al XIX-
lea de către autorităţile ţariste, ce au strămutat populaţia musulmană din 
Bugeac, Crimeea sau Caucaz [2]. Procesul deportărilor în estul Europei a 
fost cercetat de geograful Pavli Poliani care a demonstrat că Rusia ţaristă 
şi-a creat o ideologie ştiinţifică în problema deportărilor. Această doc-
trină a fost numită ,,Geografia instabilităţii”, unde Rusia era împărţită 
în regiuni locuite de naţiuni favorabile, acestea fiind considerate slavii 
şi teritoriile nefavorabile unde existau comunităţi puternice ale evreilor, 
germanilor, polonezilor, reprezentanţilor popoarelor din Caucaz. Teri-
toriile stabile erau considerate acelea în care populaţia slavă nu era mai 
mică de 50 %. Printre instrumentele utilizate pentru configurarea etnică 
a unor teritorii se practica deportarea elementelor de neîncredere [3].

Anume această practică a fost preluată de autorităţile staliniste, 
fiind îmbogăţită cu elemente ideologice comuniste ce aveau ca scop cre-
area unei noi societăţi fără  diferenţieri sociale sau specific etnice. Depor-
tările întreprinse în URSS le-am împărţit convenţional în două categorii:

 – deportări pe principii de clasă;
 – deportări pe principii etnice.

Dacă e să ne referim la deportările pe principiile de clasă, atunci 
evidenţiem că acest fenomen a  cuprins întregul teritoriu al URSS. Aceste 
crime au fost etichetate ca lupta cu chiaburimea, politică ce s-a răsfânt 
şi asupra RSSM. Promovarea acestor acţiuni era determinată, în primul 
rând, de dorinţa de a încheia procesul de colectivizare. Convingerea bol-
şevicilor că o parte din ţărănime ar fi manifestat rezistenţă faţă de co-
lectivizare, organizarea colhozurilor a fost însoţită de anihilarea acestor 
ţărani. Această teză a fost enunţată pe data de 2 ianuarie 1941 de P. Boro-
din, secretar CC al PC din RSSM: ,,Aceşti duşmani pătrund în colhozuri 
şi îşi vor continua activitatea de subminare a orânduirii colhoznice” [4].

În ceea ce priveşte deportările pe principii etnice, ele s-au răsfrânt 
asupra mai multor etnii cum ar fi  polonezi, germani, ceceni, inguşi, tă-
tari etc. Pentru demararea acestor acţiuni  etniilor date li s-au incriminat:

– dezertarea în masă din Armata Roşie;
– colaborarea cu inamicul;
– organizarea unor acţiuni de sabotaj;
– organizarea detaşamentelor militare ce au luptat împortiva au-

torităţilor sovietice;
Procentul ,,trădătorilor“ urma să depăşească 50-60 % pentru de-
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portarea întregii etnii [5].
Primul val de deportări pe principii etnice a avut loc în anii 1940-

1941, acţiunile date au fost întreprinse pe noile teritorii ocupate care au 
revenit URSS în urma semnării Pactului Ribbentrop-Molotov [6]. Primii 
care au suferit au fost polonezii de pe teritoriile ocupate în septembrie 
1939. În categoria celor deportaţi au intrat prizonierii de război şi toţi lo-
cuitorii de origine poloneză ce locuiau în apropiere de graniţe. Deportă-
rile s-au efectuat în câteva etape: februarie 1940, aprilie 1940, iunie 1940 
şi mai 1941. În total în anul 1940 au fost deportate 275 000 de persoane, 
iar către 1941 numărul se ridică la 321 000 de persoane. Acţiuni similare 
au continuat în Ţările Baltice şi RSSM. De exemplu, pe teritoriul cuprins 
între Prut şi Nistru acţiunile au demarat între 12-13 iunie 1941. Ca ur-
mare, au fost arestate 5479 de persoane, iar 24 360 au fost deportate [7].

Un instrument represiv utilizat de sovietici în Al Doilea Război 
Mondial au fost deportările preventive, această pedeapsă nu se aplica 
pentru trădare direct, ci pentru apartenenţa naţională la unele naţiuni ce 
au invadat URSS în anul 1941. Anume acest fapt demonstrează atitudi-
nea sovieticilor faţă de minorităţile germane, finlandeze, române, unga-
re, bulgare.

A fost supusă represaliilor şi comunitatea germană. În ajunul răz-
boiului Al Doilea Război Mondial, pe teritoriul URSS erau 427 222 et-
nici germani [8]. Cele mai importante deportări au survenit după invazia 
Germaniei asupra URSS la data de 22 iunie 1941. Conform deciziei Sovi-
etului Comisarului Norodnic al URSS din 26.08.1941 privind strămuta-
rea populaţiei germane, etnicii germani au fost transferaţi în următoarele 
regiuni: regiunea Krasnoiarsk (70 de mii), regiunea Altai (91 de mii), 
regiunea Omsk (80 de mii), regiunea Novosibirsk (92 de mii) şi RSS Ka-
zahă (100 de mii). Un nou val de deportări survine după retragerea fron-
tului spre vest, ca urmare la începutul anului 1944 au fost deportaţi 70 de 
mii karaciai, 94 de mii kalmâci şi peste jumătate de milion de ceceni [9].

Este de menţionat că populaţia republicii Ceceno-Inguşetia era de 
705 814 persoane dintre care 450 de mii de ceceni. La 29 ianuarie 1944 
L. Beria, comisarul NKVD al URSS,  a  semnat instrucţiunea  ,,Cu privire 
la modul de executare a strămutării cecenilor şi inguşilor” [10]. În docu-
ment se menţiona că vor fi strămutaţi toţi locuitorii republicii de origine 
etnică cecenă sau inguşă, inclusiv copiii. Trebuiau evacuaţi, de asemenea, 
şi toţi funcţionarii de partid de origine cecenă, indiferent de postul ocu-
pat în administraţia republicii, inclusiv membri ai Partidului Comunist 
şi ai consomolului. De asemenea, din acest document aflăm şi motivele 
acestei deportări: ,,În perioada ofensivei germano-fasciste spre Caucazul 
de Nord cecenii şi inguşii s-au manifestat antisovietic în frontul Armatei 
Roşii” [11]. În acest context observăm că a fost ignorat faptul că 17 000 
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de ceceni şi inguşi au luptat în armata sovietică,  iar 9 ceceni au devenit 
eroi ai URSS.

Cea mai importantă operaţiune de deportare a cecenilor şi ingu-
şilor survine pe data de 23 februarie 1944, când au fost deportate 97 365 
de familii sau 459 486 de ceceni şi inguşi. Pe data de 7 martie 1944 a fost 
semnat decretul privind lichidarea Republicii Ceceno-Inguşetia. Aceeaşi 
soartă au avut-o şi tătarii din Crimeea. Cea mai importantă operaţiune 
de deportare a tătarilor a început pe data de 18 mai 1944 şi a durat trei 
zile. În total au fost deportaţi 191 014 de etnici tătari [12].

În istoriografia sovietică s-a încercat să se îndreptăţească acţiunile 
autorităţilor staliniste, fiind prezentate mai multe argumente ce  încercau 
să demonstreze colaborarea acestor naţionalităţi cu inamicul şi lipsa de 
dorinţă de a susţine autorităţile sovietice. Ca exemplu ne prezentau nu-
mărul luptătorilor de gherilă din Crimeea pentru anul 1943, dintre care 
atestate au fost 262 de persoane, dintre care doar 6 tătari. Iar în ianuarie 
1944 din 3733 insurgenţi numărul tătarilor era de 598, de asemenea, erau 
prezentate şi date statistice privind numărul mare de dezertori, încât în 
ianuarie 1942 rata dezertării ajunse  la 50 %[13]. Menţionând aceste date, 
istoricii sovietici nu reflectă în mod intenţionat poziţia altor etnii, inclu-
siv dezertarea în masă a ucrainenilor şi ruşilor din armata sovietică. Prin 
urmare, toate încercările de a reabilita acest regim nu au sorţi de izbândă 
iar adevărata latură a regimului comunist este cea criminală. Represaliile 
asupra unor popoare mici a servit ca scuză pentru acele eşecuri ce au 
avut loc la începutul războiului.

Să privim însă problema deportării şi sub aspect juridic. Consta-
tăm  că deportările staliniste au fost ilegale, deoarece au încălcat Consti-
tuţia URSS din 1936, precum şi cea a republicilor unionale care consti-
tuiau URSS. A fost încălcat fiecare articol din Capitolul X al Constituţiei 
sovietice, care se referea la drepturile şi obligaţiunile fundamentale ale 
cetăţenilor. Li s-a încălcat dreptul cetăţenilor la ,,odihnă şi concediu“ 
(art.119) ,,întreţinerea  la bătrâneţe şi în caz de boală ori pierdere a ca-
pacităţii de muncă”(art.120), educaţie (art.121), ,,libertatea conştiinţei” 
(art.124), ,,inviolabilitatea persoanei” (art.127), ,,inviolabilitatea locuin-
ţei” (art.128) [14]. În acest context, menţionăm şi ilegalitatea deportărilor 
din RSSM din anii 1941, 1949, 1951. Constituţia din RSSM din februarie 
1941 garanta cetăţenilor un şir de drepturi şi libertăţi, de exemplu, ni-
meni nu putea să fie arestat decât în urma unei hotărâri judecătoreşti 
ori cu sancţiunea procurorului (art.105) sau proprietatea personală era 
apărată prin lege (art.10) [15].

Recunoaşterea acestor ilegalităţi ale autorităţilor sovietice s-a pro-
dus în timpul Congresului al XX-lea al Partidului Comunist PCUS din 
25 februarie 1956. În şirul de crime comise de Stalin au fost incluse şi 
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deportările mai multor etnii: kalmâcilor, cecenilor, inguşilor, balkarilor 
etc. [16].

În acest context ne referim şi la practica internaţională. Un prim 
document după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial este Carta 
Tribunalului Militar Internaţional de la Nuremberg unde deportările au 
fost calificate drept ,,crime de război” şi crime împotriva umanităţii. Este 
de menţionat că în timpul procesului de la Nuremberg transferurile ma-
sive de populaţie înfăptuite de autorităţile germane au fost condamnate 
şi de URSS. De exemplu, pe data de 26 februarie 1946, A.N. Smirnov a 
condamnat expulzarea populaţiei din Polonia, Iugoslavia şi Slovenia ca-
lificându-le drept crime împotriva umanităţii [17].  Considerăm că o rea-
lizare importantă privind condamnarea juridică a unor deportări masive 
de populaţie asemănătoare cu cea stalinistă este semnarea ,,Documentu-
lui Reuniunii CSCE de la Moscova  cu privire la dimensiunea umană” de 
pe data de 4 octombrie 1991, în care statele participante au declarat că 
vor respecta angajamentele luate în domeniul dimensiunii umane [18].

O atitudine faţă de aceste crime a fost luată şi de către Republica 
Moldova în urma obţinerii independenţei. Pe data de 8 decembrie 1992, 
Parlamentul a adoptat „Legea Republicii Moldova privind reabilitarea 
victimelor represiunilor politice săvârşite de către regimul totalitar de 
ocupaţie”, scopul legii adoptate fiind ,,reabilitarea victimelor represiunii 
politice săvârşite pe teritoriul actual al Republicii Moldova, reintegrarea 
lor în drepturi politice, sociale şi civile, precum şi compensarea în mă-
sura posibilităţilor a daunelor materiale pe care le-au suferit precum şi 
lichidarea altor consecinţe provocate de regimul comunist” [19].
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„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 
demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu 
raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte 
unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.1)

Studiind problema exterminării populaţiei evreieşti a Moldovei, 
este necesar de menţionat că această crimă monstruoasă a existat pe par-
cursul diferitor perioade istorice atât anterioare pogromului de la Chi-
şinău din 1903, cât şi ulterioare acestuia, cum ar fi masacrul din 1905, 
precum şi nimicirea în masă a acestei populaţii în 1941-1945.

Astfel, în secolul al XV-lea, evreii-sefardiţi,  negustori, au început 
a folosi regiunea Basarabiei în calitate de traseu comercial între Marea 
Neagră şi Polonia. Evreii s-au statornicit în această regiune provocând 
creşterea numărului de oameni în comunităţi, în partea centrală şi nor-
dică a regiunii date. Comunităţile evreieşti, de asemenea, au fost desco-
perite în partea sudică a Basarabiei în secolul al XVI-lea. Către secolul al 
XVIII-lea, câteva colonii evreieşti s-au statornicit la hotarele oraşelor. În 
secolele XVIII şi XIX, evreii au participat activ la comerţul local, precum 
şi la fabricarea băuturilor alcoolice [6].

În Basarabia locuia comunitatea evreiască constantă, care număra 

POGROMUL DE LA CHIŞINĂU DIN 1903 - UN EXEMPLU ELOCVENT
AL CRIMINALITĂŢII POLITICE

Ghenadie CHIRIŢA, 
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Valentin CHIRIŢA, 
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Summary
Chisinau pogrom of 1903 was held on April 6 to 8 against the Hebrew people. It was 

triggered after the anti-Semitic newspaper in Russian “Bessarabeţ” was reported that in Fe-
bruary of that year, a Christian child of Ukrainian origin, Michael Râbacenko, was found dead 
in Dubasari. During the pogrom were assassinated 49 Jews, about 500 were injured, nearly 
2,000 Jews’ families were left homeless and 1,500 Jews’ shops and houses were ruined. Chisinau 
was at that time part of the Russian Empire.
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în jurul a 20 000 de persoane. Erau 16 şcoli evreieşti cu 2100 de elevi şi 
70 de sinagogi. În anul 1836, populaţia evreiască a crescut până la 94 045 
persoane, iar către anul 1897 deja număra 228 620 de evrei, locuitori ai 
Basarabiei (11,8% din toată populaţia). Către sfârşitul secolului al XIX-
lea, evreii constituiau aproape jumătate din populaţia Chişinăului, în nu-
măr de circa 125 000 oameni. Majoritatea acestor evrei vorbeau limba 
idiş. Unii dintre ei adoptaseră limba rusă [6].

În prima jumătate a sec. al XIX-lea, evreii Basarabiei nu au fost 
supuşi acţiunii decretelor dure ale Rusiei îndreptate împotriva evreilor. 
Către anul 1835, când Basarabia începea treptat să piardă autonomia, 
legile ruseşti îndreptate împotriva evreilor s-au aplicat şi asupra evreilor 
basarabeni. În anii 1869, 1879, şi 1891 au fost emise decrete despre exila-
rea evreilor din diferite oraşe.

În anul 1903, Basarabia se afla în fruntariile Imperiului Ţarist. Ea 
fusese smulsă Moldovei în anul 1812. Imperiul făcea eforturi pentru a o 
rusifica, folosind orice metodă în acest scop, chiar cu preţul învrăjbirii 
între locuitori. Oraşul Chişinău servea drept centru administrativ al aces-
tei provincii marginale a Imperiului Rus. Hotărârile administrative erau 
luate atât de guvernul ţarist de la Sankt Petersburg, cât şi de administraţia 
locală de la Chişinău, în parte rusificată. Populaţia oraşului se compunea 
din basarabeni, ruşi, evrei şi alte naţionalităţi [8].

Pogromul din 1903 de la Chişinău a izbucnit pe fondul campa-
niei antisemite încurajate în ultimii ani în presă, cu sprijinul guverna-
torului guberniei Basarabia, maiorul Von Raaben, al unor comandanţi 
militari şi ai poliţiei locale şi al unor factori din conducerea imperiului, în 
frunte cu ministrul de Interne, contele Veaceslav Von Plehwe [4].

De asemenea, se consideră că autorul moral al pogromului de la 
Chişinău este politicianul de extremă dreaptă Păvălachi A. Cruşevan. 
Acesta era un moldovean rusificat, care de câţiva ani – prin intermediul 
ziarului său Bessarabeţ (Basarabeanul) – susţinea o întreagă campanie 
pentru expulzarea şi extermi narea evreilor din zonă. Cruşevan l-a invitat 
la Chişinău chiar şi pe parlamentarul român ultranaţionalist A.C. Cuza, 
profesor la Universitatea din Iaşi, care a ţinut mai multe conferinţe in-
cendiare, în care şi-a prezentat doctrina antisemită. Ambii au anunţat că 
masacrul va avea loc de sărbătoarea Paştelui, la 6-8 (19-21) aprilie 1903 
[3]. Într-adevăr, ziarul lui Cruşevan a anunţat chiar înaintea Paştelui că 
în târgul Dubăsari, pe malul Nistrului, evreii ar fi comis un omor ritual 
al unui băiat creştin. Simptomatic este faptul că nu au reacţionat masele 
din Dubăsari, ci cele din Chişinău şi din împrejurimi (incitate în preala-
bil), care au năvălit înarmate în cartierele evreieşti. Îngrijorat de cursul 
evenimentelor, marele rabin din Chişinău a cerut episcopului creştin să 
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nege în mod public zvonul absurd. Dar „acest înalt preot, scria un ziarist 
rus, a declarat public că el însuşi crede în povestea că evreii folosesc sân-
ge de creştin în scopuri rituale”. Episcopul a turnat astfel gaz peste focul 
pogromului [7].

Pe uliţele oraşului şi-au făcut apariţia bande care strigau în limba 
rusă „Moarte jidovilor” şi răspândeau manifeste în care era scris că, în 
cinstea sărbătorii de Paşti, ţarul Nicolaie al II-lea în persoană a dat mână 
liberă atacării evreilor [2].

Pogromul de la Chişinău a durat trei zile: 6, 7 şi 8 (19, 20 şi 21) 
aprilie 1903. Erau zilele Paştelui creştin ortodox. Conform calendarului 
ebraic, prima zi corespundea cu ultima zi de Pesach (Paştele evreiesc), 
numită „Acharon shel Pesach”. Pogromul de la Chişinău a atras atenţia 
lumii evreieşti, lumii ruseşti şi întregii lumi civilizate datorită faptului 
că în cadrul său intervenise un element nou: oameni ucişi. Anterior, în 
pogromurile din anii 1881-1882 din sudul Rusiei, elementul specific fu-
sese jaful. De data aceasta însă apare crima, omuciderea, aşa cum nu mai 
avusese loc în pogromuri de circa 250 de ani. În pogromul de la Chişinău 
au fost ucişi 49 de evrei (dintre care 24 femei şi copii), au fost răniţi circa 
300 (dintre care 75 grav) şi au fost distruse, avariate sau jefuite circa 800 
de case de locuit şi prăvălii evreieşti [8].

Deoarece evreii bogaţi, domiciliaţi în zona centrală a oraşului, 
şi-au putut permite să plătească paznici speciali, ei practic nu au fost 
afectaţi. La aceasta a contribuit şi apropierea lor de administraţia cen-
trală şi locală. În schimb, cei afectaţi au fost evreii săraci din periferiile şi 
mahalalele oraşului. Acolo, poliţia şi armata aproape că nu au acţionat. 
Autorităţile au tăcut, manifestând o indiferenţă tacită. Tineri evrei orga-
nizaţi în grupuri s-au autoapărat, dar fără mult succes. Uneori, poliţia a 
intervenit tocmai împotriva acestor grupuri de autoapărare, acuzându-le 
de tulburarea ordinii publice [8].

Istoricii vorbesc despre pogromul de la Chişinău ca despre un fapt 
care a marcat începutul istoriei evreieşti a secolului al XX-lea. Este vorba 
despre câteva aspecte: antisemitism, relaţia între evrei şi creştini, istoria 
evreiască internă, aceasta incluzând ideea autoapărării, a renunţării la 
cererea permanentă de ajutor din partea altora, ideea părăsirii Diasporei. 
Un istoric israelian dintr-o generaţie mai veche, Benzion Dinur, afirma 
acum circa 50 de ani că pogromul de la Chişinău reprezintă „prototipul 
Holocaustului din toate privinţele: din punctul de vedere al organizării 
pogromului, dimensiunilor şi stilului său, precum şi din punctul de vede-
re al antrenării forţelor sociale care acţionează asupra direcţionării situa-
ţiei evreilor din Diaspora si stabilirii destinului lor”. În privinţa pregătirii 
pogromului, istoricul Benzion Dinur accentuează rolul autorităţilor cen-
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trale de la Sankt Petersburg, în special al ministrului de Interne, Plehwe. 
Acest ministru căuta o diversiune care să distragă atenţia maselor de la 
revoluţionarismul tineretului. Era Plehwe antisemit? Se pare că da, dar 
nu este sigur. Totuşi, într-o întâlnire cu notabili evrei bogaţi, el ar fi afir-
mat că are nevoie de ei ca element de dezvoltare economică şi stabilitate 
şi că este prietenul lor. Orientarea lui Plehwe era deci împotriva evreimii 
sărace. Alt istoric israelian, Shmuel Ettinger, afirma acum circa 35 de ani 
că aceasta era nu numai orientarea ministrului de Interne, ci şi a ţarului 
Nicolai al II-lea [8].

Amestecul autorităţii centrale a căpătat un aspect nou. S-a vorbit 
despre o dispoziţie transmisă de ministrul de Interne viceguvernatorului 
Basarabiei, cerându-i să nu intervină cu poliţia şi armata în cazul unor 
tulburări imediate. Ceea ce s-a şi întâmplat. Mai mult, s-a aflat despre 
prezenţa unui funcţionar al poliţiei secrete, Levendal, la Chişinău, acesta 
fiind unul dintre organizatorii pogromului. Politia şi armata au primit 
ordine de la reprezentanţii administraţiei locale de a nu interveni până la 
primirea unui ordin explicit în acest sens, emis de administraţia centra-
lă. Au fost chiar cazuri de solidarizare între pogromişti şi poliţie, bazate 
pe corupţie. De exemplu, poate fi citat un caz de corupere a poliţiştilor: 
pogromişti au furat un număr mare de cizme din prăvălia unui evreu 
şi le-au oferit cadou poliţiştilor. Aceştia le-au primit, dar comandantul 
poliţiei i-a obligat să le înapoieze, fiind obiecte furate [8].

Aspectul social al problemei – participarea masei creştine sau cel 
puţin indiferenţa ei faţă de crimele din pogrom – se reflectă prin prezenţa 
unui număr de „curioşi” pe străzile oraşului, pline cu obiecte sustrase 
din prăvălii sau locuinţe şi aruncate. Aceşti oameni nu numai că nu au 
intervenit în favoarea victimelor, ci şi-au însuşit bunuri furate, ori au 
atras atenţia pogromiştilor asupra unor trecători evrei. Cu toate acestea, 
s-au înregistrat şi cazuri de creştini care au salvat evrei în mod dezintere-
sat, ascunzându-i în casele lor. Ulterior, unii dintre aceşti creştini au fost 
pedepsiţi de autorităţi. Au existat şi creştini care au contribuit financiar 
pentru ajutorarea victimelor. Este interesantă atitudinea unei părţi im-
portante a intelectualităţii ruseşti în favoarea victimelor [8].

Atitudinea lumii evreieşti a fost de solidaritate, de efort pentru aju-
torare şi de îndemn la organizare, la autoapărare şi renunţare la depen-
denţa de alţii.

Mai mulţi scriitori ruşi (Lev Tolstoi, Maksim Gorki, V. Korolenko 
ş.a.) au adoptat o poziţie publică vehementă împotriva celor responsabili 
de producerea pogromului. Poemul Oraşul măcelului, scris imediat după 
pogrom de poetul odesean Chaim Nachman Bialik, nu deplângea nici 
violenţa oamenilor simpli, nici indolenţa autorităţilor, ci pasivitatea şi 
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resemnarea evreilor. „Ce vor aceste umbre pe zid?”, se întreabă Dumne-
zeu în poemul lui Bialik. „De ce îşi întind mâinile către mine? / Nu are 
niciunul un pumn?” (pun între paranteze faptul că scriitorul-reporter 
F. Brunea-Fox a preluat şi el acelaşi titlu, Oraşul măcelului, atunci când 
a scris o carte despre pogromul legionar de la Bucureşti, din ianuarie 
1941) [3].

Poemul Oraşul măcelului a fost publicat prima dată sub titlul Masá 
Nemirov (Profeţia din Nemirov) în ziarul ebraic Hazman (Timpul) al lui 
Ben Tzion Katz la Sankt Petersburg. I s-a schimbat titlul şi câteva versuri 
au fost eliminate pentru ca publicarea să fie permisă de cenzorul evreu 
creştinat Landau. La început Bialik a fost consternat de aceste modificări, 
dar în cele din urmă le-a acceptat, pentru ca poezia să apară. Ea a fost 
tradusă în rusă de Zeev Jabotinski şi în acest fel a ajuns la cunoştinţa pu-
blicului evreiesc necunoscător de ebraică [4].

Pogromul din 1903 din Chişinău a marcat o cotitură în opinia pu-
blică evreiască. În urma lui a avut loc o nouă amplificare a valurilor de 
emigraţie a evreilor din răsăritul Europei spre America, de asemenea, o 
creştere a emigraţiei spre Palestina (Eretz Yisra’el). În SUA a crescut mo-
tivaţia comunităţilor evreieşti locale, o parte bună asimilate, apropiate 
de curentele reformate şi conservative, de a veni în ajutorul evreilor din 
Imperiul Rus şi al emigraţiei acestora, în ciuda diferenţelor de rit reli-
gios şi cultural. În urma pogromului de la Chişinău dr. Theodor Herzl, 
întemeietorul şi conducătorul organizaţiei sioniste, s-a convins de nevo-
ia urgentă de a găsi un teritoriu destinat constituirii unui stat evreiesc, 
la nevoie chiar şi în afara Palestinei, ca de exemplu, după cum suna o 
propunere britanică, în estul Africii – într-o regiune aflată azi pe terito-
riul Ugandei şi Kenyei, ceea ce s-a numit proiectul Uganda, pe care el l-a 
prezentat spre votare la al şaselea congres sionist. Împotrivirea la aban-
donarea, chiar şi temporară, a planului de întoarcere în Palestina a venit 
însă tocmai din partea reprezentanţilor evreilor din Imperiul Rus [4].

Cei care au rămas pe loc au înfiinţat şi organizat unităţi evreieşti 
de autoapărare. A fost un act care a declanşat un proces istoric, de mo-
dificare a mentalităţii de veacuri a evreilor. Un episod dintr-o povestire 
autobiografică Prima dragoste, scrisă prin anii 1920 de prozatorul Isaak 
Babel, este simptomatic în acest sens. În timpul pogromului din 1905, 
desfăşurat la Nikolaev pe Bug, copilul de 11 ani îşi priveşte cu umilinţă 
tatăl târându-se în genunchi şi cerşind milă în noroi, la picioarele calu-
lui unui ofiţer cazac. Bunicul fusese ucis, iar prăvălia tatălui devastată. 
Închizându-şi ochii, copilul se imaginează făcând parte dintr-o grupare 
evreiască de autoapărare, trăgând cu puşca în pogromişti [7].

La doi ani şi jumătate după pogromul din 1903, la 19 octombrie 
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1905 a izbucnit un nou pogrom la Chişinău. În acest pogrom au fost 
omorâţi 29 de evrei, iar zeci de evrei au fost grav răniţi. De data aceasta, 
circa 200 de evrei se organizaseră într-un grup de autoapărare, jumătate 
din ei fiind înarmaţi, au produs pierderi neînsemnate în rândurile po-
gromiştilor [5].
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1. Asigurarea dreptului la viaţă, protejarea integrităţii fizice şi mo-
rale a persoanei ca condiţii indispensabile ale existenţei fiinţei umane şi, 
prin aceasta, a întregii comunităţi constituie o preocupare constantă atât 
a normelor de drept internaţional, cât şi a celor naţionale. 

Dreptul la viaţă este proclamat ca valoare universală şi consemnat 
în mai multe acte legislative internaţionale la care Republica Moldova 
este parte: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţi-
onal cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia Europeană pen-
tru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Con-
venţia internaţională cu privire la drepturile copilului etc. 

În mod incontestabil, dreptul la viaţă apare ca esenţial în sistemul 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale apărate prin actele de vocaţie in-
ternaţională, pentru că fără consacrarea şi protejarea efectivă a acestui 
drept, protecţia celorlalte drepturi ar rămâne fără obiect. Este evident 
că dreptul la viaţă reprezintă condiţia esenţială a posibilităţii exercitării 
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Dreptul la viaţă şi la integritate a persoanei împotriva actelor de 
tortură şi a relelor tratamente sunt considerate ca fiind valori primordia-
le ce sunt protejate cu preeminenţă de către jurisdicţia Curţii Europeane 
a Drepturilor Omului. 

Curtea a statuat că împreună cu interzicerea tratamentelor inu-
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Summary
This article discusses problems about right to life in transnistrian region as essential 

right in the system of human rights and fundamental freedoms. In this way were distinguished 
many serious legislation gabs from transnistrian region which are in evidently contradiction 
with european standards that exist in protection domain of right to life. In conclusion, become 
obvious that in region aren’t respected neither positive nor negative obligations what must ap-
pears as a guarantee of this right.
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mane şi degradante (art. 3 al Convenţiei), art. 2 consacră una dintre va-
lorile fundamentale ale societăţilor democratice care formează Consiliul 
Europei [1, p. 64]; alături de interdicţia torturii şi a tratamentelor inu-
mane sau degradante şi de interdicţia sclaviei şi a muncii forţate, dreptul 
la viaţă este subsumat aşa-numitelor drepturi intangibile, apărate prin 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [1, p. 64].

2. În urma conflictului militar din 1992 pe albia râului Nistru s-a 
instituit de facto un „hotar” administrativ între regiunea transnistriană 
şi restul ţării. Efectele acestei acţiuni ilegale constau în încălcarea mai 
multor drepturi, printre care dreptul la viaţă al persoanei.

În pofida multiplelor standarde europene la care a aderat Republi-
ca Moldova, în legislaţia penală a regiunii transnistrene până în prezent 
este prevăzută pedeapsa capitală cu moartea. 

Singura ţară membră a Consiliului Europei care nu a ratificat Pro-
tocolul nr. 6 este Federaţia Rusă. De facto, Federaţia Rusă aplică un mo-
ratoriu privitor la executarea pedepsei.

Oricare ar fi argumentele în favoarea menţinerii pedepsei capitale, 
în legislaţia penală nu pot fi invocate nici prevederile art. 2 alin. (1) teza 
a II-a din CEDO, potrivit cărora: „Moartea nu poate fi cauzată cuiva în 
mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate 
de un tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu această 
pedeapsă prin lege” [2, p. 139].

 Asta deoarece prevederile art. 2 alin. (2) din CEDO au fost for-
mulate la data semnării şi cea a intrării în vigoare a Convenţiei, 4 noiem-
brie 1950, respectiv 3 septembrie 1953. Pe atunci în majoritatea statelor 
membre ale Consiliului Europei pedeapsa cu moartea era prevăzută în 
legislaţiile penale naţionale. 

Ulterior, evoluţia reglementărilor la nivelul Consiliului Europei, 
care s-a impus statelor membre, a fost în sensul abrogării pedepsei cu 
moartea, cel puţin în timp de pace. Drept urmare, la 28 aprilie 1982 a 
fost semnat, la Strasbourg, Protocolul nr. 6 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, intrat în vigoare la 1 
martie 1985, prin care potrivit art. 1: „Pedeapsa cu moartea este abolită. 
Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat” 
[3].

În acord cu art. 2 al aceluiaşi protocol: „Un stat poate să prevadă în 
legislaţia sa pedeapsa cu moartea pentru acte săvârşite în timp de război 
sau de pericol iminent de război; o asemenea pedeapsă nu va fi aplicată 
decât în cazurile prevăzute de această legislaţie şi conform dispoziţiilor 
sale. Statul respectiv va comunica Secretarului general al Consiliului Eu-
ropei dispoziţiile aferente ale legislaţiei în cauză” [3].

Potrivit art. 19 alin. (2) al Constituţiei autoproclamatei republici 
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transnistriene din 24 decembrie 1995: „Pedeapsa cu moartea, până la 
abolirea ei, poate fi aplicată ca o măsură excepţională pentru infracţiuni 
grave contra vieţii şi doar în baza sentinţei pronunţate de către o instanţă 
de judecată” [4].

În acord cu art. 58 alin. (2) din C. pen. al regiunii transnistriene, 
pedeapsa capitală nu poate fi aplicată faţă de femei, de persoane minore 
cu vârsta de până la 18 ani şi de bărbaţi care până la pronunţarea sentin-
ţei au împlinit vârsta de 65 de ani. De asemenea, în conformitate cu alin. 
(3) al aceluiaşi articol pedeapsa cu moartea poate fi comutată în ordinea 
graţierii fie cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă, fie cu privaţiune de liberate 
de 25 de ani [5].

La 1 ianuarie 1999, în scopul „lustrurii imaginii pe plan extern”, în 
zona separatistă a fost declarat moratoriu asupra pedepsei capitale. Para-
doxal, însă trei ani mai târziu la pedeapsa cu moartea a fost condamnat 
cetăţeanul Fiodor Negrea. 

În general, în regiunea transnistriană pot fi evidenţiate două cazuri 
de condamnare la pedeapsa capitală: Ilie Ilaşcu la data de 9 septembrie 
1993 [6] şi Fiodor Negrea la 15 iulie 2003 [7]. În ambele cazuri, pedeapsa 
cu moartea a fost comutată ulterior cu detenţiunea pe viaţă. 

Nu pretindem să facem o caracterizare detaliată a cauzelor penale 
menţionate, însă, după cum ştim, în ambele situaţii dosarele penale în 
baza cărora persoanele menţionate au fost condamnate la pedeapsa cu 
moartea au avut un substrat politic. 

Din atare considerente se creează o puternică prezumţie că pe-
deapsa cu moartea a fost lăsată la îndemâna autoproclamatelor autori-
tăţi transnistriene în calitate de mijloc represiv ce poate fi aplicat faţă de 
persoane care nu convin regimului. De fapt, studiile care reflectă situa-
ţia drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldo-
va constată lipsa unui mecanism clar de executare a pedepsei capitale, 
susţinându-se că administraţia regiunii ar fi instituit această pedeapsă 
excepţională, inclusiv pentru acte de răzbunare împotriva celor care au 
alte viziuni şi opinii [8].

3. O altă problemă ce se cere a fi evidenţiată în limitele prezentului 
studiu o constituie modul de executare a pedepsei cu moartea în regiu-
nea transnistriană a Republicii Moldova.

În conformitate cu art. 172 din Codul de executare a pedepselor 
penale al zonei din stânga Nistrului, pedeapsa capitală se execută prin 
împuşcare şi nu este publică. Corpul neînsufleţit al condamnatului nu 
poate fi transmis pentru înmormântare rudelor, acestea neavând dreptul 
de a cunoaşte nici locul de înhumare a defunctului [9]. 

De asemenea, potrivit art. 170 al Codului de executare a pedepse-
lor penale, persoana condamnată la pedeapsa capitală este deţinută sin-
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gură în celulă, în condiţiile unei supravegheri şi izolări severe [9]. 
Restricţiile prescrise persoanelor condamnate la moarte sunt dras-

tice şi conduc la violarea drepturilor omului. Detenţia solitară, izolarea 
persoanei de lumea externă, impunerea unui serviciu de pază etc. nu este 
altceva decât o pedeapsă suplimentară.

Or, după cum a statuat CEDO, aplicarea şi executarea unei sen-
tinţe capitale poate pune problema violării art. 3 al Convenţiei, text care 
interzice tratamentele inumane şi degradante. Se ştie că modul în care 
această pedeapsă este pronunţată şi aplicată, precum şi condiţiile de de-
tenţie în aşteptarea execuţiei – este vorba de sindromul „culoarului mor-
ţii” specific închisorilor americane – sunt cuprinse printre elementele de 
natură să atragă aplicarea dispoziţiilor sale tratamentelor sau pedepsei ce 
se aplică unei persoane [1, p. 109].

În speţă CEDO a constatat că reclamantul Ilie Ilaşcu: „...a fost de-
ţinut în închisoarea  nr. 2 din Tiraspol  până la condamnarea sa, la 9 
decembrie 1993. Ulterior, el a fost transferat în închisoarea de la Hlinaia, 
în sectorul celor condamnaţi la moarte, unde s-a aflat până în luna iulie a 
anului 1998. La această dată, el a fost din nou transferat în închisoarea nr. 
2 de la Tiraspol, unde s-a aflat până la eliberarea sa în luna mai a anului 
2001” [6]. 

Prin urmare, Curtea a statuat: „ ...nu este disputat faptul că, după 
ratificarea Convenţiei de către cele două state pârâte, dl Ilaşcu a suferit atât 
datorită condamnării sale la pedeapsa capitală, cât şi a condiţiilor sale de 
detenţie, fiind în tot acest timp ameninţat cu executarea acestei sentinţe. 
(...) Pe parcursul perioadei foarte lungi de timp petrecute pe culoarul mor-
ţii, reclamantul a trăit cu umbra constantă a morţii, cu frica de a fi executat. 
Incapabil să exercite vreun remediu, reclamantul a trăit mulţi ani, inclusiv 
după intrarea în vigoare a Convenţiei, în condiţii de detenţie care păreau 
să-i reamintească  că sentinţa sa putea fi executată” [6].

Într-o altă speţă, Negrea Fiodor, condamnat şi el la moarte de au-
torităţile ilegale după pronunţarea sentinţei „ ...începând cu 26 iulie 2003 
a fost deţinut în regim solitar la Hlinaia. A petrecut 23 ore pe zi în celula 
sa şi o oră afară plimbându-se singur într-o curte mică. Nu a văzut ni-
ciodată alţi prizonieri. O dată la patru luni i se permitea să primească o 
vizită scurtă de patru ore. De fapt, vizitele mamei şi fratelui de obicei nu 
durau mai mult de o oră din cele patru” [7].

4. Lasă loc de interpretări abuzive prevederile referitoare la teme-
iul de executare a pedepsei capitale statuate la art. 170 alin. (3) şi (4) al 
Codului de executare a pedepselor penale din zonă.

Potrivit prevederilor menţionate, temeiul executării pedepsei cu 
moartea îl formează, pe de o parte, sentinţa definită de condamnare a in-
stanţei de judecată, iar pe de altă parte, hotărârea preşedintelui republicii 
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transnistriene despre graţiere. În cazul în care condamnatul nu depune 
o cerere de graţiere, pedeapsa cu moartea este executată în baza hotărârii 
preşedintelui despre neaplicarea graţierii faţă de condamnatul care a re-
fuzat să depună cerere de graţiere.  

Se poate observa că preşedintele regiunii transnistriene constituie 
autoritatea care se poate pronunţa asupra actului final al justiţiei, adică 
a aplicării sau neaplicării pedepsei cu moartea. Or, asemenea prevederi 
duce la o ingerinţă gravă a principiului separaţiei puterii în stat, fără de 
care nu poate fi concepută existenţa unei societăţi în condiţii democra-
tice. 

Prin urmare, se atestă o încălcare vădită a principiul independen-
ţei şi a principiului imparţialităţii instanţei de judecată faţă de organele 
executive, lucru care, fără doar şi poate, este incompatibil cu ideea asigu-
rării legalităţii în domeniul justiţiei penale.

5. În afară de obligaţia primordială negativă de a nu aduce atingere 
dreptului la viaţă prin agenţii autorităţilor publice, cu excepţia situaţiilor 
precizate în cel de al doilea paragraf al art. 2 din Convenţie, statelor con-
tractante le revin şi anumite obligaţii pozitive de a lua toate măsurile care 
se impun pentru protejarea efectivă a dreptului la viaţă.   

Din categoria acestor obligaţii pozitive face parte şi îndatorirea de 
a asigura, atunci când s-a produs decesul unei persoane în circumstan-
ţe de natură a angaja responsabilitatea statului, „o reacţie adecvată”, de 
natură juridică sau de orice altă natură, pentru ca acel cadru legislativ şi 
administrativ, adoptat cu scopul protejării vieţii persoanelor să fie utili-
zat, în aşa fel încât eventualele încălcări ale dreptului la viaţă care s-au 
produs să fie anchetate şi sancţionate.

În acest context, este relevant bine cunoscutul caz de omor al lui 
Vadim Pisari care a fost ucis în dimineaţa zilei de 1 ianuarie 2012 de către 
pacificatorul rus cu numele Veaceslav Cojuhari, cetăţean al Federaţiei 
Ruse. 

În acord cu prevederile art. 12 alin. (2) C. pen. al Federaţiei Ruse, 
Veaceslav Cojuhari a fost deferit jurisdicţiei ruseşti, în privinţa lui inten-
tându-se o cauză penală. Ulterior, la 17 mai 2012, judecătoria militară 
din Breansk a decis încetarea urmării penale a militarului. Decizia in-
stanţei a fost motivată prin faptul că cetăţeanul rus Veaceslav Cojuhari, 
„...în contextul pericolului pentru viaţă a pacificatorilor aflaţi la postul 
nr. 9, a fost nevoit să utilizeze arma” [12].

Procuratura Generală a Republicii Moldova a solicitat Procuraturii 
Generale a Federaţiei Ruse copia ordonanţei prin care a fost încetată ur-
mărirea penală a pacificatorului rus. De asemenea, repetat, a fost formu-
lată către Procuratura Generală din Federaţia Rusă o cerere de comisie 
rogatorie prin care s-a solicitat efectuarea anumitor acţiuni de urmărire 
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penală, transmiterea unui set de acte procedurale şi a obiectelor ridicate 
de la locul crimei, care ar permite procurorilor moldoveni investigarea 
obiectivă şi sub toate aspectele a acestui caz. Deocamdată nu au parvenit 
răspunsuri la solicitările Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

Această atitudine necooperantă a autorităţilor ruseşti ridică cel 
puţin două probleme vizavi de nerespectarea obligaţiilor pozitive prin 
care se asigură protecţia dreptului la viaţă a persoanelor. 

În primul rând, este vorba de nerespectarea obligaţiei de asigurare 
de către autorităţile ruseşti a unei anchete imparţiale şi efective în scopul 
aplicării, dacă este cazul, a unei pedepse penale faţă de persoana, eventu-
al de persoanele care se fac vinovate de uciderea lui Vadim Pisari. În ace-
laşi timp, rămâne de văzut dacă şi autorităţile competente ale Republicii 
Moldova au dat dovadă de o diligenţă şi de o promptitudine exemplară 
la desfăşurarea anchetei proprii spre a determina circumstanţele precise 
în care s-a produs incidentul ce a dus la moartea victimei.

Mai mult decât atât, instanţa europeană a decis că publicului tre-
buie să-i fie recunoscut dreptul de a cunoaşte modul în care s-a desfă-
şurat ancheta într-o asemenea situaţie şi concluziile acesteia, astfel încât 
eventualele responsabilităţi care s-ar angaja în materie să fie eludate. De 
asemenea, se impune asocierea persoanelor apropiate victimei la desfă-
şurarea procedurilor, spre a li se asigura apărarea lor legitimă [1, p. 64].

În al doilea rând, deşi în ordonanţa de încetare a urmăririi penale 
autorităţile ruseşti au menţionat că „arma a fost aplicată în contextul 
evitării unui pericol pentru viaţă a pacificatorilor”, nu au fost aduse argu-
mente clare din care ar fi rezultat existenţa unui asemenea pericol. 

Din această perspectivă, au fost neglijate mai multe standarde pre-
scrise de CEDO, prin care se garantează deopotrivă asigurarea de către 
state a obligaţiei negative de a se abţine de la uciderea ilegală şi a obli-
gaţiei pozitive de a preveni pierderea evitabilă de vieţi omeneşti.  Dintre 
acestea, în mod principal pot fi menţionate următoarele: recurgerea la 
forţă de către stat trebuie să fie strict proporţională cu scopul legitim 
[13]; statul trebuie să demonstreze că utilizarea forţei este necesară [13]; 
forţa este „absolut necesară” doar dacă este „strict proporţională” cu rea-
lizarea unui scop permis [13]; „proporţionalitatea strictă” poate necesita 
avertizare verbală şi împuşcături de avertizare înainte ca să fie folosită o 
forţă potenţial letală etc. [13].

6. Un alt aspect legat de respectarea dreptului la viaţă îl prezintă 
îndeplinirea obligaţiei pozitive de a investiga decesele suspicioase din ca-
drul instituţiilor penitenciare. 

Cu referinţă la regiunea transnistriană, este de menţionat că de 
fapt instituţiile de detenţie din zonă nu fac parte din sistemul peniten-
ciar al Republicii Moldova. Respectiv autorităţile naţionale nu au acces 
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la aceste instituţii pentru monitorizarea nivelului de respectare a drep-
turilor omului. Excepţie o fac anumite misiuni diplomatice şi structuri 
internaţionale, reprezentanţilor cărora li se acordă uneori acces limitat la 
respective instituţii.  

De exemplu, potrivit Raportului „Drepturile omului în regiunea 
transnistriană a Republicii Moldova, retrospectiva anului 2012”, publicat 
de asociaţia PromoLEX, în anul precedent au fost înregistrate mai multe 
cazuri de decese suspicioase, care s-au produs în instituţiile penitenciare 
din zona transnistriană pe parcursul anilor. Într-o speţă, un deţinut din 
închisoarea nr. 2 a decedat în luna aprilie 2012, după 1 lună şi 15 zile de 
grevă a foamei. Pe parcursul acestei perioade condamnatului nu i-au fost 
acordate îngrijiri medicale pe durata acţiunii sale de protest [8]. 

De asemenea, potrivit raportului amintit mai sus, au fost identifi-
cate cazuri în care administraţia închisorilor din regiune, pentru a ascun-
de numărul exact de decese în închisori, a indicat în fişele personale ale 
defuncţilor în loc de „decedat” – „eliberat” [8].

În afară de abuzurile din partea reprezentanţilor autorităţilor pu-
blice, carenţele normative, ce sunt prezente în legislaţia execuţional-pe-
nală din regiune, se înscriu printre factorii determinaţi care condiţionea-
ză ca adevărata cauză a deceselor să nu fie stabilită. De exemplu, Codul 
de executare a pedepselor penale din regiunea transnistriană nu prevede 
modalitatea de constatare a decesului condamnatului, inclusiv obligaţia 
de a investiga cauzele de deces în închisori, după cum o cer standardele 
internaţionale şi naţionale. 

Potrivit standardelor europene, o persoană aflată în custodia for-
ţelor de ordine se consideră a fi într-o poziţie vulnerabilă. Astfel, autori-
tăţile publice au datoria să o protejeze împotriva oricăror imixtiuni care 
ar leza viaţă, sănătatea sau starea fizică a persoanei. 

Regula devine funcţională mai ales în cazurile în care o persoană 
aflată sub contorul organelor statului era sănătoasă, iar apoi decedează. 
În asemenea situaţii statul are obligaţia de a înainta o explicaţie  plauzi-
bilă privitoare la producerea decesului. În lipsa unor explicaţii plauzibile, 
autorităţile sunt responsabile pentru încălcarea dreptului la viaţă prevă-
zut de art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
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Discutarea şi analiza diferitelor aspecte ale criminalităţii politice 
este extrem de importantă şi necesară, dat fiind faptul că moştenim o 
istorie plină de acţiuni extremiste şi represive a unui regim totalitar în-
dreptate împotriva celor mai de preţ valori ale unei societăţi democratice 
căreia îi sunt specifice libertatea, onoarea şi demnitatea umană, societăţi 
în care dreptul la cultură, artă, educaţie, limbă naţională sunt lucruri sa-
cre. Actualitatea abordării subiectului în discuţie, din păcate, este marca-
tă şi de stereotipurile trecutului antidemocratic de care societatea noastră 
încă nu se poate debarasa.

Criminalitatea politică a fost şi este în prezent o ameninţare con-
siderabilă la adresa societăţii, un obstacol serios pentru funcţionarea 
normală a statului, un factor destabilizator major în punerea în aplicare 
a reformelor economice şi sociale, reducând  încrederea cetăţenilor în 
guvernare şi administraţie şi  provocând, totodată, nemulţumiri şi ten-
siuni sociale.  Astfel, menţionăm că prevenirea acestui gen de crime este 
justificată şi corespunde pe deplin intereselor statului şi cetăţenilor care 
respectă legile.

În acelaşi timp, cu părere de rău, constatăm faptul că organele de 
drept sunt în imposibilitatea de a combate în mod eficient aceste infrac-
ţiuni, cauzele şi motivele fiind multiple. Trebuie să menţionăm că nu 
ne-am propus drept scop abordarea întregului spectru de factori care 
favorizează fenomenul în cauză şi, în cele ce urmează, ne vom limita 
doar la evidenţierea unora dintre aceştia ce ţin de latura juridică, mai cu 
seamă, de aspectul  investigativ-operativ şi cel probator. 

ASPECTE JURIDICE PRIVIND INVESTIGAŢIILE SPECIALE ÎN CONTEXTUL 
COMBATERII CRIMINALITĂŢII POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Boris GLAVAN,
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

lector superior al Catedrei „Activitate operativă de investigații” 
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Summary
Crime policy was and still remains a problem for our country, the causes and reasons 

that contribute to this phenomenon: the interest of large Empires to dominate the territory of 
our country, the education of the society in the authoritarian spirit, the desire of the political 
parties to come and to maintain in power at any cost, the inability of political leaders to govern 
the country democratically. This requires the appropriate solutions for searching poignancy to 
exclude or at least lessening this scourge. Below we highlight some deficiencies which contribute 
to crime in the Republic of Moldova.
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Pentru început, considerăm necesar să punctăm conţinutul ter-
menului „criminalitate politică” şi să precizăm ce înţelegem atunci când 
utilizăm acest termen. Făcând abstracţie de elucidarea numeroaselor 
abordări referitoare la definirea „criminalităţii politice” expuse în litera-
tura de specialitate, mai cu seamă în cea din străinătate, menţionăm doar 
faptul că  acest termen, în sens îngust, se referă la infracţiunile săvârşite 
din motive politice, iar în sens larg, cuprinde toate crimele comise în 
sfera politicului, în domeniul administraţiei publice şi sociale.

Prin urmare, putem menţiona că spectrul infracţiunilor politice 
care se comit astăzi în societatea noastră este foarte variat şi în cele mai 
frecvente cazuri îmbracă forma infracţiunilor tradiţionale: fapte de co-
rupţie, abuz de putere sau de serviciu, spălare de bani, trafic de influenţă, 
ingerinţa în actul justiţiei etc. comise în sfera politicului sau în scopuri 
politice. 

Referindu-ne la faptul cât de frecvent au loc astăzi crime politice 
în societatea noastră putem menţiona că, din păcate, nu dispunem de 
o evidenţă statistică în acest sens şi, probabil, nici nu  există  o astfel de 
evidenţă. Acest fapt însă nici pe departe nu înseamnă că frecvenţa in-
fracţiunilor politice în ţara noastră este nesemnificativă. Este suficient să 
reflectăm asupra ştirilor media şi să constatăm faptul că întreaga societa-
te, zilnic, este alimentată cu informaţii despre noi şi noi cazuri de crime 
politice de diferit gen.

Totodată, trebuie să menţionăm faptul că deşi caracterul şi nive-
lul pericolului social al infracţiunilor politice este considerabil mai mare 
decât al infracţiunilor cu componenţe similare, persoanele care le comit 
sunt rareori trase la răspundere penală, iar în cazul în care sunt trase la 
răspundere, lipseşte motivaţia politică din învinuire, şi chiar mai mult, 
nu se indică scopul politic al faptei. Anume lipsa probelor despre im-
plicarea politicului în comiterea infracţiunilor ne permite să afirmăm 
că organele de drept în domeniul combaterii crimei politice practic nu 
funcţionează, iar una din cauze este cadrul juridic defectuos în domeniul 
investigării şi cercetării infracţiunilor.

La finele anului trecut au intrat în vigoare noile prevederi juridi-
ce cu privire la investigaţiile operative, fiind vorba despre Legea nr. 59 
privind activitatea specială de investigaţie şi Legea nr. 66 pentru modifi-
carea şi completarea Codului de procedură penală al RM. Cu siguranţă, 
la baza adoptării acestor acte normative a stat un scop nobil, şi anume, 
racordarea legislaţiei naţionale la standardele europene. Apreciem înalt 
voinţa legiuitorului de a face mai multă claritate în domeniul vizat, însă, 
din păcate, caracterul neconsecvent, interpretabil şi, în anumite privinţe, 
contradictoriu al prevederilor stipulate în aceste două legi compromit 
aproape în totalitate sarcinile de bază ale activităţii speciale de investi-



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe119

gaţie, şi anume: prevenirea şi curmarea infracţiunilor, colectarea de in-
formaţii despre posibile evenimente şi/sau acţiuni ce ar putea pune în 
pericol securitatea statului (art. 2 al Legii nr. 59 din 29.03.2012). 

Mă întreb cum pot fi prevenite infracţiunile, inclusiv cele cu ca-
racter politic, în condiţiile în care majoritatea măsurilor speciale de in-
vestigaţie, fiind şi cele mai eficiente, pot fi realizate doar în cadrul ur-
măririi penale care, după cum este bine ştiut, este iniţiată doar după 
comiterea infracţiunii şi nicidecum înainte (alin. (3) art. 18 al Legii 59 
din 29.03.2012; art. 1323 CPP).

Pot oare fi prevenite actele de terorism, actele de diversiune sau 
alte acţiuni criminale îndreptate împotriva autorităţilor publice sau se-
curităţii de stat doar prin măsuri speciale de investigaţie precum chesti-
onarea sau urmărirea vizuală în condiţiile în care criminalii de astăzi ac-
ţionează la un nivel profesional foarte înalt, camuflându-şi cu precauţie 
planurile diabolice şi folosind cele mai moderne tehnologii antispionaj?

Spre exemplu, cum poate fi prevenit omorul la comandă fie în scop 
politic sau în afara acestuia, fără a intercepta comunicările, fără a verifica 
şi ţine sub control planurile criminale ale celor care pregătesc astfel de 
fapte? 

Potrivit Codului penal, pregătirea de infracţiune în calitate de „in-
fracţiune neconsumată”, care de altfel poate servi drept temei pentru ini-
ţierea urmăririi penale, există doar în cazul în care acţiunile de pregătire 
au fost sistate din cauze independente de voinţa făptuitorului (art. 26, 27 
CP al RM), adică în cazul în care făptuitorul a fost reţinut de organele 
de drept. Dacă însă, în cazul aceluiaşi exemplu, organele de drept nu au 
intervenit în vederea sistării acţiunilor de pregătire a infracţiunii şi nici 
o altă cauză externă nu a determinat făptuitorul să renunţe la realizarea 
planului său criminal, atunci nu putem vorbi despre existenţa infracţi-
unii în forma neconsumată. Prin urmare, nu poate fi pornită urmărirea 
penală şi, respectiv, nu pot fi realizate nici măsuri speciale de investiga-
ţie efective şi pe măsura actului criminal. Faptul că există suspiciuni, fie 
chiar şi rezonabile, că în viitor se va comite o infracţiune nu poate servi 
drept temei pentru pornirea urmăririi penale din simplul fapt că urmări-
rea penală se iniţiază post-factum şi nu ante-factum.

Codul de procedură penală stipulează expres că urmărirea penală 
se porneşte dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de con-
statare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârşită o infracţiune şi nu 
există vreuna din circumstanţele care exclud urmărirea penală. Aşadar, 
atragem atenţia asupra făptuitorului că legiuitorul în acest caz foloseşte 
timpul trecut şi nu prezent sau viitor atunci când se referă la infracţiune 
în temeiul căreia poate fi pornită urmărirea penală (art. 274 CPP).

Din păcate, cele relatate sunt valabile nu doar pentru prevenirea 
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omorului la comandă, ci şi pentru multe alte categorii de infracţiuni care 
urmăresc fie un scop strict politic, fie că acesta concurează  şi cu alte 
scopuri.

În contextul analizei prevederilor juridice cu privire la intercep-
tarea comunicărilor în calitate de instrument, foarte eficient de altfel, 
împotriva criminalităţii în general şi a celei politice în mod special, este 
interesant faptul că noile prevederi interzic aplicarea acestui instrument 
în cazul dezordinilor în masă, însoţite de aplicarea violenţei împotriva 
persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea 
armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum şi de 
opunere de rezistenţă violentă sau armată reprezentanţilor autorităţilor 
(art. 285 CP), or tocmai astfel de acţiuni criminale au la bază interese po-
litice. Interceptarea este interzisă şi în cazul altor infracţiuni care vizea-
ză în mod direct caracterul politic, ca de exemplu coruperea alegătorilor 
(art. 1811 CP). 

Totodată, este de remarcat faptul că actualele prevederi juridice 
la care m-am referit mai sus permit interceptarea comunicărilor în ca-
zul unor componenţe de infracţiuni care nici nu există în Codul penal. 
Potrivit art. 1328 CPP, interceptarea comunicărilor este permisă în cazul 
infracţiunilor prevăzute de alin. (3) şi (4), art. 140 CP, însă astfel de com-
ponenţe de infracţiuni în Codul penal pur şi simplu nu există. 

Vorbind de prevenirea infracţiunilor atragem atenţia şi asupra 
faptului că această sarcină se compromite prin însăşi definiţia activităţii 
speciale de investigaţie expusă diferit în cele două legi menţionate mai 
sus, într-un caz această activitate fiind desemnată ca o totalitate de ac-
ţiuni de urmărire penală (art.1321 CPP), iar în alt caz ca o procedură cu 
caracter public sau secret (art. 1 al Legii 59 din 29.03.2012). Prin urmare, 
apare întrebarea: Care este totuşi natura juridică a măsurilor speciale de 
investigaţie, sunt sau nu acţiuni de urmărire penală? şi care este valoarea 
juridică a informaţiilor obţinute în urma realizării măsurilor speciale de 
investigaţie, au sau nu statut de probă? 

Incertă  este situaţia şi în privinţa organului abilitat cu atribuţii 
în domeniul investigaţiilor speciale, dat fiind faptul că Legea nr. 59 din 
29.03.2012 stipulează expres că activitatea specială de investigaţie se efec-
tuează de către ofiţerii de investigaţie ai subdiviziunilor specializate (art. 
6), iar Legea nr. 66 din 05.04.2012 stabileşte că interceptarea şi înregis-
trarea comunicărilor, precum şi înregistrările de imagini se efectuează nu 
doar de către ofiţerul de investigaţie, ci şi de ofiţerul de urmărire penală. 
Astfel, nu este clar cum poate ofiţerul de urmărire penală să efectueze 
măsuri speciale de investigaţie în condiţiile în care nu este învestit cu 
atribuţii în acest domeniu. Considerăm că pe această cale, prin asuma-
rea de către ofiţerul de urmărire penală a competenţelor din domeniul 
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investigaţiilor speciale, se diminuează considerabil rolul ofiţerului de in-
vestigaţie în combaterea criminalităţii. Este ca şi cum ofiţerul de urmă-
rire penală ar efectua expertizele criminalistice nefiind specialist în acest 
domeniu. 

Tot în acest context menţionăm şi faptul că din momentul intrării 
în vigoare a legilor menţionate mai sus şi până în prezent măsura inter-
ceptării şi înregistrării comunicărilor precum şi înregistrările de imagini 
sunt din punct de vedere legal instrumente juridice paralizate şi care nu 
pot fi aplicate. Potrivit  prevederilor art. 1329 CPP, asigurarea tehnică 
a interceptării comunicărilor se realizează de către autoritatea abilitată 
prin lege cu asemenea atribuţii, utilizându-se mijloace tehnice speciale, 
însă o astfel de autoritate deocamdată nu a fost desemnată prin lege. 
Prin urmare, orice interceptare şi înregistrare a comunicărilor trebuie 
calificată ca fiind ilegală şi în consecinţă materialele acumulate trebuie 
calificate nule.

Există şi alte carenţe legislative care pun în dificultate prevenirea şi 
curmarea infracţiunilor, inclusiv a celor cu caracter politic. Mă voi limita 
însă la cele expuse pentru a nu pierde esenţa problemei în detaliile legilor 
menţionate.

În concluzie, menţionăm: combaterea criminalităţii politice a de-
venit imperativul principal în aspiraţiile societăţii noastre de a deveni cu 
adevărat democratică, imperativ care impune cu necesitate un cadru juri-
dic adecvat pentru curmarea crimelor politice. Pe această cale propunem 
revizuirea cât mai urgentă a cadrului legal în domeniul investigaţiilor 
speciale, astfel încât ofiţerii de investigaţie să poată realiza întregul spec-
tru de măsuri speciale, iar prevenirea infracţiunilor să devină o realitate.  
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Conflictul transnistrian a fost şi rămâne a fi deosebit de celelal-
te conflicte ce au apărut după colapsul sovietic, deoarece, în esenţă, la 
baza lui nu a stat un conflict cu caracter etnic sau religios, iar dezbaterile 
asupra subiectului s-au axat pe explicarea unor procese complicate de 
tranziţie democratică ce au avut şi au loc în Republica Moldova. Con-
fruntările sociopolitice au constat în lupta pentru valori şi pretenţii faţă 
de statut, putere şi resurse, pe parcursul cărora motivaţia contradicţiilor 
deliberate a fost condiţionată de opunerea rezistenţei faţă de valori şi 
norme, interese şi nevoi. 

Circa douăzeci de ani în urmă principalele cauze ale apariţiei con-
flictului între forţele separatiste ale regiunii transnistriene şi autorităţile 
legale ale Republicii Moldova erau tendinţa Centrului Unional de a păs-
tra URSS-ul, iar după destrămarea acestuia, a Federaţiei Ruse de a influ-
enţa noile autorităţi moldoveneşti.

Conflictul armat, sub pretextul lozincilor de protejare a drepturi-
lor minorităţilor naţionale, a fost dezlănţuit de către regimul separatist 
condus de I. Smirnov după puciul din august 1991, în toamna aceluiaşi 
an, cu sprijinul comandamentului trupelor districtului militar Odessa. 
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Summary
Transnistrian conflict is placed in the center of the debate when appears the need to 

explain the complicated processes of democratic transition taking place in Republic of Moldova. 
For many politicians it is the due of the failure of various economical and social reforms carried 
out and for some European bureaucrats its the central factor conditioning the promotion of the 
country’s EU integration.

But this topic has a special connotation for researchers specializing in national security 
issues, especially because of anti-constitutional regime from the eastern region of the country 
which defies the existence and viability of the Republic of Moldova and also because the threats 
and vulnerabilities that are residing from its existence are so serious that undermine Moldova’s 
efforts to implement reforms drafted by the constitutional authorities.
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Atunci sub conducerea ,,organizaţiilor sociale” ale acestora a început dis-
trugerea sistematică a organelor guvernamentale centrale şi a structurilor 
de drept ale Moldovei în raioanele din stânga Nistrului [1].

În aceste condiţii, conducerea puţin experimentată, cu tendinţe 
naţionaliste ale tânărului stat moldovean, a considerat că este de datoria 
sa să prevină divizarea ţării şi a întreprins o serie de măsuri îndreptate 
să restabilească ordinea constituţională şi integritatea teritorială a RM. 
Implicarea în conflict a populaţiei din regiunea transnistriană a avut loc 
sub influenţa propagandei agresive antimoldoveneşti, care permite să ca-
racterizăm conflictul ca pe un conflict politic şi teritorial, cu elemente de 
conflict al identităţii şi elitelor locale.

Transnistria şi-a autoproclamat independenţa la 25 august 1991, 
pe fundalul ,,perestroikăi” şi al mişcării de eliberare naţională din RM. 
În contextul schimbărilor politice din RM, odată ce aceasta şi-a procla-
mat independenţa două zile mai târziu, şi pe fundalul unei crize politice, 
strategice şi operaţionale s-a declanşat conflictul armat de pe Nistru din 
primăvara anului 1992. Din start, acţiunile separatiştilor erau îndrepta-
te spre susţinerea legitimităţii morale a regimului de la Tiraspol, dar şi 
adoptarea unilaterală a actelor juridice de legitimare şi justificare a pro-
priilor activităţi anticonstituţionale cu caracter subversiv.

Din aceste considerente, schimbările politice ce au dus la procla-
marea independenţei Republicii Moldova au provocat, în acelaşi timp, şi 
separatismul din partea de est a ţării. Deşi în anul 2013 se împlinesc deja 
douăzeci şi doi de ani de independenţă a Republicii Moldova, aceasta 
este ştirbită de conflictul din regiunile de est (Transnistria) care, decur-
gând cu intensitate diferită în diferite perioade, rămâne încă nesoluţio-
nat, „îngheţat”. 

Din 1992, procesul de negocieri între părţile aflate în conflict este 
orientat pe două direcţii: 1) determinarea statutului Transnistriei; şi 2) 
luarea unei decizii în privinţa contingentului militar rus aflat în Trans-
nistria. 

În legătură cu aceasta, trebuie menţionat că interesele Federaţiei 
Ruse în această regiune joacă un rol considerabil în evoluţia conflictu-
lui. Ele se manifestă în câteva aspecte: în primul rând, interesele ruse 
sunt de ordin geostrategic. Partea rusă consideră prezenţa sa pe teritoriul 
Republicii Moldova, inclusiv militară, drept o posibilitate de a exercita 
influenţă în Balcani. O astfel de poziţie a fost exprimată în repetate rân-
duri atât de guvernul rus, cât şi de diferite mişcări politice din Rusia [2]. 

În al doilea rând, interesele Rusiei au un caracter politic. Unităţile 
de trupe ruseşti din Transnistria sunt ultimul contingent militar al Fede-
raţiei Ruse dislocat în Europa dincolo de graniţele statului rus. Retrage-
rea acestor trupe ar putea fi considerată ca o cedare în faţa Occidentului 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 28 februarie 2013 124

şi ar lipsi Rusia de anumite pârghii de influenţă în zona dată. 
În consecinţă, interesele geostrategice şi politice pe care le are Ru-

sia în regiunea transnistriană explică suportul politic, economic şi militar 
acordat de această ţară regimului de la Tiraspol. 

Principala problemă rămâne totuşi a fi prezenţa trupelor ruseşti 
ale Armatei a 14-a în Transnistria şi implicarea ei constantă în sprijini-
rea separatismului de la Tiraspol, prin crearea structurilor paramilitare 
ale separatiştilor nistreni, profund subordonată idealurilor de apărare a 
minorităţilor ruse. Din aceste considerente conflictul din Transnistria a 
trecut treptat de la forma clasică la o formă modernă de război a secolu-
lui următor, un conflict încă în curs de desfăşurare, devenind o problemă 
regională şi mondială [3, p. 2].

Problema Transnistriei reprezintă una din cele mai mari dificul-
tăţi cu care se confruntă Republica Moldova. Deşi în raioanele de est ale 
Republicii Moldova nu mai este război, Transnistria reprezintă încă un 
focar de tensiune pe plan intern, precum şi un potenţial de risc pe plan 
mai larg, în special pentru securitatea zonei de sud-est a continentului 
nostru.

Istoria de lungă durată a încercărilor de reglementare a diferen-
dului transnistrean este caracterizată preponderent de căutarea unei for-
mule politice acceptabile pentru soluţionarea problemei. Subiectele dis-
cuţiilor purtate în diverse perioade şi diverse formate se axau în special 
pe problemele viitoarei configurări politice a statului şi pe determinarea 
statutului legal al Transnistriei [4, p. 3].

Abordarea politică a diferendului transnistrean a fost şi rămâne a 
fi dominantă, iar ameninţările provocate de secesionismul din raioanele 
de est ale Republicii Moldova  au avut şi prezintă un impact negativ la 
nivel instituţional în toate cele cinci domenii ale securităţii [5]. În acest 
sens (a) din punct de vedere  politic: existenţa în estul ţării a unei auto-
rităţi separatiste anticonstituţionale, rusofile şi antioccidentale susţinute 
economic, politic şi moral de Federaţia Rusă, pune sub semnul întrebă-
rii autoritatea, suveranitatea, indivizibilitatea, unitatea şi însăşi existenţa 
statului Republica Moldova; (b) în domeniul  militar:  prezenţa ilega-
lă,  abuzivă şi  anticonstituţională în zona de est a Republicii Moldo-
va a  contingentului militar al Armatei a 14-a şi a forţelor paramilitare 
transnistriene, ce deţin un arsenal important de arme ofensive şi defen-
sive, constituie o ameninţare serioasă la adresa statului şi a cetăţenilor şi 
compromite suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova; (c) în 
sectorul economic: deţinerea ilegală de către autoproclamatele şi nere-
cunoscutele autorităţi de la Tiraspol a dreptului la proprietate asupra 
infrastructurii industriale, a terenurilor agricole şi a schimburilor co-
merciale din stânga Nistrului subminează esenţial puterea economică a 
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statului şi contribuie la dezvoltarea unei economii subterane în zonă; 
(d) în domeniul  social: politizarea intenţionată a relaţiilor interetnice, a 
etnonimului de limbă, istorie şi identitate provoacă sciziunea populaţiei 
pe criterii etnice, amplifică cultivarea artificială a urii dintre etnii pe în-
treg teritoriul Republicii Moldova şi conduce la incapacitatea cristalizării  
unei identităţi naţionale; (e) în domeniul  ecologic:  depozitarea ilegală în 
raioanele de est ale Republicii Moldova a unui arsenal important de arme 
învechite şi uzate, a deşeurilor industriale şi menajere în locuri neautori-
zate provoacă poluarea apelor freatice şi a râului Nistru, principala sursă 
de apă potabilă în multe localităţi din ţară.

Consacrată pe plan internaţional ca o zonă unde drepturile civile 
sunt un moft, regiunea secesionistă nu ratează nici o ocazie de a-şi con-
solida poziţia de lider european al nesocotirii prevederilor internaţionale 
[6, p. 5]. Insistând asupra principiului egalităţii subiecţilor în cadrul unui 
,,stat comun”, autorităţile de la Tiraspol încearcă să ,,instituţionalizeze” 
identitatea lor regională drept una distinctivă. Încercările de a folosi în 
acest scop faptul istoric de formare a RASSM în anul 1924 şi al unei pe-
rioade de 16 ani de conlocuire a populaţiei din partea stângă a Nistrului 
într-o autonomie mai mult decât formală, într-un stat sovietic unitar şi 
totalitar foarte rigid, sunt cel puţin neconvingătoare. 

La 21 iulie 1992 a fost semnată Convenţia cu privire la principiile 
reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Repu-
blicii Moldova, cunoscută sub numele „Convenţia Elţin-Snegur”. După 
semnarea Convenţiei, conducerea ţării noastre a solicitat preşedintelui în 
exerciţiu al OSCE ca în Moldova să fie trimisă o misiune care ar urmări 
aplicarea în practică a acestei convenţii. La cererea Moldovei, la sfârşitul 
lunii aprilie 1993, în procesul de negocieri se include OSCE. Recoman-
dările OSCE au însemnat o cotitură în procesul negocierilor privind so-
luţionarea conflictului transnistrian. Misiunea OSCE numai în 1993 a 
întocmit peste 20 de rapoarte şi a elaborat un proiect de statut special al 
raioanelor de est ale Moldovei, care a stat la baza proiectului de statut 
juridic special al republicii nistrene elaborat de Parlamentul Republicii 
Moldova. 

De menţionat că Federaţia Rusă nu şi-a abandonat intenţiile de 
a-şi legaliza prezenţa trupelor în Transnistria prin „Sistemul garanţiilor 
militare”. Moscova a dat şi dă vina pentru nerespectarea angajamentelor 
sale pe liderii separatişti de la Tiraspol, care, chipurile, nu permit eva-
cuarea şi distrugerea echipamentului militar şi a armamentului rusesc. 
Realmente, Rusia trage de timp sperând ca prin presiuni economice şi 
politice să determine regimul de la Chişinău să accepte legalizarea pre-
zenţei militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. 

Acest lucru s-a manifestat deosebit de clar în aşa-numitul „Me-
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morandum Kozak”, document elaborat de către Dmitri Kozak, repre-
zentantul Preşedintelui Federaţiei Ruse, în înţelegerea pe care a avut-o 
Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, şi cu liderul de la 
Tiraspol, Igor Smirnov, plan susţinut de Ucraina. 

Cadrul creat de Misiunea OSCE s-a dovedit a fi util, primul rezultat 
concret al negocierilor fiind convenirea şi semnarea Declaraţiei comune 
din 28 aprilie 1994. Documentul este  şi astăzi disputat şi contestat îndeo-
sebi de forţele politice din dreapta Nistrului, deoarece stabileşte din start 
relaţii ,,juridico-statale” cu caracter federativ între cei doi subiecţi. Însă 
Declaraţia este importantă, întrucât a fixat pentru prima dată într-o în-
ţelegere bilaterală principiul integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. 
În acelaşi timp, a impulsionat avansarea tratativelor cu Federaţia Rusă 
privind retragerea Armatei a 14-a, care a condus la încheierea Acordu-
lui moldo-rus din 21 octombrie 1994. Pe lângă întărirea încrederii între 
părţi, activitatea de mediere a Misiunii OSCE a dus şi la internaţionaliza-
rea problemei transnistrene, şi la monitorizarea procesului de retragere a 
trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

Meritul misiunii în reglementarea conflictului şi în menţinerea 
unui echilibru în negocieri, cu respectarea şi aplicarea principiilor OSCE, 
nu poate fi contestat, dar acesta s-a dovedit a fi insuficient pentru solu-
ţionarea crizei transnistrene, iar argumentele de mai jos sunt pertinente 
în acest sens.

Transnistria a constituit întotdeauna punctul de interes al Mosco-
vei. Aici a fost creată, după anii perestroikăi, o oază de bunăstare, cu chel-
tuieli enorme. Începând cu anul 1993, o mare parte din economia RM a 
fost implantată pe malul stâng al Nistrului, ca şi întreprinderile aşa-nu-
mitului complex militaro-industrial, cuprinse în industria de armament 
sovietică. Moscova a avut în atenţie trei centre: Tiraspol, Tighina şi Râb-
niţa, unde s-au concentrat, până în anul 2000, 17% din populaţia RM şi 
s-a realizat 37% din producţia republicii. Întregul volum al producţiei de 
maşini electrice mari, transformatoare de forţă, maşini de turnătorie, au-
toremorci, laminate, toate ţesăturile din bumbac se realizau la Tiraspol. 
87% din canitatea de energie electrică a republicii se producea aici, în 
timp ce toate importurile RM, curent electric, gaz metan, cărbune, petrol, 
tranzitau Transnistria, aici aflându-se între anii 1993-1997 singura cale 
ferată est-vest care tranzita RM.

Tot în perioada de după declararea independenţei, Republica Mol-
dova dispunea de un mare potenţial energetic, însă acesta nu poate fi uti-
lizat la capacitatea maximă în condiţiile în care 60% din instalaţiile ter-
moelectrice aveau o durată de funcţionare care depăşea 21 ani, iar 40% 
– 26 ani. În plus, 80% din capacităţi erau amplasate în Transnistria, care 
nu se afla sub controlul Chişinăului. Potrivit datelor oficiale, Chişinăul 
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achita Tiraspolului 12 bani pentru fiecare kW/h din cele circa 4 miliar-
de kW importate anual din regiunea transnistreană. Sistemul energetic 
funcţiona de mai multă vreme în regim critic, RM transformându-se din 
exportator de energie electrică în importator [7, p. 178].

Începând cu anul 1992, Armata a 14-a, ca parte componentă a 
armatei ruse, a declanşat sprijinirea făţişă, inclusiv cu arme, a separa-
tismului tiraspolean. S-a concentrat, astfel, la Tiraspol o forţă enormă: 
garda separatistă, cu 8000 de luptători, subordonaţi ,,direcţiei de apăra-
re” a Transnistriei, batalionul ,,Dnestr”, cu 5000 de oameni subordonaţi 
,,direcţiei de interne” a republicii, ,,detaşamente locale de salvare”, cu 
4000 de oameni sub arme, regimente înarmate de muncitori (4000-5000 
de înrolaţi), la care se adăugau 4000 de cazaci cu statut de ,,voluntari” 
mercenari pentru apărarea ,,republicii nistrene”, pe lângă cei 6500 de 
soldaţi oficiali ai Armatei a 14-a, o divizie de infanterie motorizată, can-
tonată la Tiraspol, două regimente de pontonieri, un regiment de rachete 
şi o escadrilă de elicoptere. Întreaga industrie de război a CSI a fost pusă 
la dispoziţia separatiştilor. De exemplu, uzina metalurgică din Râbni-
ţa, subordonată prin contract industriei militare a fostei URSS, al cărei 
succesor a rămas Federaţia Rusă, a produs armament pentru gardişti, 
aruncătoare de mine, rachete Alazan cu putere de distrugere sporită prin 
introducerea explozibilului din bombe de avion. 

Transnistria a devenit, dincolo de ,,statul” militarizat constituit 
prin importul de mercenari şi specialişti în acţiuni subversive de gherilă 
şi dezinformare, un adevărat târg de armament. S-a probat, fără drept de 
apel, aprovizionarea separatiştilor cu armament din depozitele Armatei 
a 14-a. A fost vorba fie despre furturi de armament la care soldaţii ruşi au 
închis ochii, fie despre transferuri de armament, fie chiar despre vânzări 
directe de arme către separatişti. După trecerea Armatei a 14-a în subor-
dinea ministrului rus al Apărării, Igor Smirnov a declanşat o campanie 
de racolări directe în rândul militarilor Armatei a 14-a. Aceştia au trecut, 
cu arme şi bagaje, la trupele paramilitare. Igor Smirnov a oferit salarii 
similare, dreptul de a deţine pământ şi locuinţe imediat după înrolarea 
în ,,armata naţională” a republicii separatiste, oferta fiind făcută în faţa 
corpului de ofiţeri, întâlnire înlesnită de conducerea trupelor ruseşti.

Din anul 1991 şi până acum securitatea persoanei în regiunea 
transnistriană, dar şi pe malul drept al Nistrului, rămâne în continuare 
un motiv de îngrijorare. Cel puţin aşa consideră experţii din jurispru-
denţă. Relaţiile dintre RM şi RMN au rămas la fel de încordate ca şi acum 
20 de ani. Diferenţa constă doar în faptul că atunci eram într-un conflict 
armat, astăzi însă, pe ,,timp de pace”, oamenii continuă să fie reţinuţi, 
judecaţi şi închişi în închisorile din Transnistria.

Republica Moldova îşi pierde controlul asupra acestui teritoriu, 
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iar organele de drept nu sunt în stare să-şi concentreze eforturile pentru 
asigurarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a 
libertăţii şi siguranţei persoanei, chiar dacă familia şi rudele persoanelor 
care îşi ispăşesc pedeapsa, întemniţate în regiunea transnistreană, caută 
dreptate pe malul drept al Nistrului. Puţini dintre ei reuşesc să obţină 
eliberarea celor apropiaţi. Familiile sunt  îngrijorate pentru sănătatea şi 
chiar viaţa lor, deoarece, potrivit acestora, ei sunt torturaţi şi deţinuţi în 
condiţii inumane. Nici persoanele aflate în libertate nu sunt convinse de 
siguranţa lor sau de faptul că mâine nu vor fi şi ele întemniţate. Potrivit 
datelor unor jurnalişti de investigaţie, în Transnistria sunt deschise trei 
închisori, în care se află 2057 de deţinuţi. În partea dreaptă a Nistrului, 
sunt 18 penitenciare, în care îşi ispăşesc pedeapsa 6000 de deţinuţi. Este 
vizibilă diferenţa mare dintre numărul închisorilor şi cel al deţinuţilor, 
de aceea considerăm că o importanţă deosebită le revine autorităţilor 
RM, deoarece caracterul acţiunilor oficialilor din stânga Nistrului este 
,,din start unul ilegal şi abuziv” [8, p .20]. 

Sunt frecvente cazurile de încălcare a dreptului persoanelor de a-şi 
exercita dreptul electoral, iar incidentul din anul 2007 din satul Corjova 
este elocvent în acest sens... În  iulie 2007, au fost detaşaţi la Corjova 
câţiva colaboratori din cadrul MAI, pentru a asigura ordinea publică în 
cadrul alegerilor locale. Ei au fost atacaţi mişeleşte de către forţele de 
drept ale Transnistriei. A fost distrusă secţia de votare. Împotriva parti-
cipanţilor MAI a fost intentat un dosar penal, patru din ei fiind bănuiţi 
de comiterea infracţiunilor de preluare prin forţă a puterii, ceea ce se 
pedepseşte cu privaţiune de libertate de la 10 până la 25 de ani. Bănuiţii 
au fost daţi în urmărire de către separatişti. 

Cazurile de răpire şi predare a persoanelor de către aşa-zisele struc-
turi de forţă din stânga Nistrului încă mai persistă, chiar dacă a fost sem-
nat acel acord moldo-rus de încetare a focului şi transmiterea deplinelor 
împuterniciri structurilor de menţinere a păcii, iar din 2004, prin ordinul 
ministrului Gh. Papuc, s-a denunţat acel acord din 1999 ,,cu privire la 
colaborarea dintre MAI şi aşa-zisul minister de interne de la Tiraspol”. 
Practica respectivă însă există şi, anual, se înregistrează unul-două cazuri 
similare. În realitate însă, sunt mult mai multe cazuri de acest gen, doar 
că victimele se tem să le anunţe.

Specialiştii din domeniul jurisprudenţei consideră că ,,proble-
ma drepturilor omului este una destul de sensibilă când se vorbeşte de 
Transnistria şi în acest sens RM are o obligaţie pozitivă de a asigura o res-
pectare corespunzătoare a acestor drepturi şi libertăţi”. Un rol important 
în contextul dat îi revine Biroului pentru reintegrare care informează 
toate autorităţile care au activitate în zona de securitate despre faptul 
că, în cadrul actualului proces de reglementare politică a conflictului, 
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,,singura modalitate de dialog direct dintre Chişinău şi Tiraspol este cea 
stabilită la nivel de reprezentanţi politici”. Respectiv, în compartimentele 
ce ţin de economie, combaterea criminalităţii, ecologie etc. sunt instituite 
grupuri speciale de experţi, a căror activitate este coordonată de către 
reprezentanţii politici.

Alţii consideră că, în prezent, ,,nu mai există elemente de risc ar-
mat sau risc de izbucnire a unui conflict armat, există probleme şi riscuri 
nemilitare, în care forţele de menţinere a păcii sunt fie incompetente să 
activeze, fie nu au atribuţii de a activa, cum ar fi răpirea poliţiştilor, în-
chiderea şi blocarea accesului în şcoli, ocuparea orfelinatelor, ocuparea şi 
sustragerea bunurilor agenţilor economici etc.”.

Deşi au fost elaborate numeroase publicaţii, investigaţii jurnalis-
tice şi rapoarte de monitorizare a situaţiei din regiunea transnistreană, 
situaţia rămâne gravă în special pentru persoanele incomode. Cazurile 
de intimidare, persecutare, deposedare a proprietăţii, înscenarea unor 
„dosare penale”, „condamnare” ilegală şi suprimare a societăţii civile 
continuă sub privirile neputincioase ale Guvernului constituţional şi ale 
structurilor internaţionale, care tolerează fenomenul în încercarea lor de 
a simula tot felul de procese presupus diplomatice [9].

Victime ale regimului separatist sunt în primul rând locuitorii, 
care nu sunt altceva decât ostatici geopolitici, lor nu li se permite să 
aibă acces la libertăţile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, 
de educaţie în limba lor maternă. Educaţia în limba română este pri-
vită de către cei responsabili de acest regim separatist ca principala lor 
ameninţare. Şi acesta este un motiv, pentru care, de îndată ce organul 
legislativ de la Chişinău a fost înfiinţat, în continuare în interiorul Uni-
unii Sovietice, a adoptat legea limbii în 1989, care a stabilit întoarcerea 
scrisului român oficial, autorităţile sovietice de la Moscova au declanşat 
mişcarea separatistă în regiunea transnistriană. Problema alfabetulului a 
devenit punctul central în mişcarea secesionistă şi s-a dezvoltat într-un 
,,război-şcoală” împotriva instituţiilor de învăţământ care au optat pen-
tru caractere latine. Ca urmare a politicilor de discriminare în domeniul 
educaţiei, majoritatea populaţiei din Transnistria, etnici români, au doar 
88 de şcoli. Acestea sunt autorizate să înveţe în limba maternă, dar numai 
opt au voie să folosească alfabetul latin.

Mai multe şcoli de limba română au făcut titluri în presa interna-
ţională atunci când, în iulie 2004, miliţia de la Tiraspol a confiscat şcoala 
orfelinat din Tighina şi şcoli din Tiraspol, Râbniţa şi Corjova au fost în-
chise. Închiderea acestor şcoli a fost împiedicată doar datorită presiuni-
lor internaţionale. În prezent, situaţia în aceste opt şcoli se înrăutăţeşte. 
Acest lucru se datorează persecuţiei regimului de la Tiraspol şi discrimi-
nării împotriva elevilor, părinţilor şi profesorilor
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Alte 80 de şcoli de limba română din regiunea separatistă con-
tinuă să folosească alfabetul rus-slav în predarea limbii, numită ,,mol-
dovenească” aşa cum a fost impusă de către regimul sovietic cu privire 
la toate şcolile din Basarabia în 1940. Mai mult decât atât, astăzi aceste 
şcoli continuă să utilizeze un curriculum învechit şi manuale de utilizare 
din perioada sovietică. Astfel, dacă rusificarea Republicii Moldova a fost 
în mare măsură oprită prin câştigul independenţei ţării în 1991 ea încă 
înfloreşte în regiunea transnistriană. Suferă cea mai mare parte a popula-
ţiei vorbitoare de limba română, dar politicile de rusificare afectează, de 
asemenea, alte minorităţi, cum ar fi ucraineni, bulgari, evrei sau găgăuzi.

Acest secol XXI al genocidului blând, numit de către OSCE de cu-
răţare lingvistică, în principal împotriva populaţiei de etnie română, a 
dus la reducerea drastică a românilor/ moldovenilor de la 40 la sută în 
1989 la 31,9 la sută în 2004, în timp ce etnicii ruşi au crescut prezenţa lor 
în Transnistria de la 24 la sută în 1989 la 30,4 la sută în anul 2004 (nu-
mărul de etnici ucraineni, al doilea ca mărime după moldoveni, rămâne 
constant), pe baza rezultatelor recensământului.

Şcolile nu sunt singura ţintă a regimului de la Tiraspol. Mass-me-
dia liberă nu poate pătrunde pe malul estic al Nistrului, din cauza bruia-
jului radio şi TV şi interzicerea presei scrise, jurnaliştii locali sunt arestaţi 
şi intimidaţi. Arestarea în 2010 a lui Ernest Vardanian, un jurnalist năs-
cut în Armenia, cetăţean al Republicii Moldova şi rezident la Tiraspol, 
este exemplul cel mai notoriu al stilului de intimidare a presei libere al 
KGB-ului. El a fost acuzat de către serviciile de informaţii din Trans-
nistria, care sunt, de fapt, biroul local al FSB-ului rus, de spionaj pentru 
Moldova, de spionaj pentru ţara sa, în propria sa ţară.

În martie 2010, în Varniţa, un oraş controlat de către autorităţi-
le centrale de la Chişinău, serviciile secrete transnistriene l-au răpit pe 
Ilie Cazac, un angajat al Inspectoratului Fiscal moldovenesc din Tighina 
(Bender). Cazac a fost, de asemenea, acuzat de spionaj. Părinţii lui au 
făcut greva foamei de mai multe ori timp de câteva săptămâni, au pro-
testat în faţa ambasadei Rusiei la Chişinău, în speranţa de a asigura prin 
acţiunile lor eliberarea fiului lor.

Proprietatea privată este o altă ţintă a regimului separatist. Din 
când în când, fermierii locali sunt împiedicati să cultive pământul lor sau 
să aducă acasă cultura de pe domeniile lor.

Asupra acestui fapt s-a expus diplomatul american David Koste-
lancik, care a spus în cadrul consiliului OSCE, pe 21 aprilie 2005, în urma 
unui incident care implica fermieri: ,,Statele Unite sunt tulburate de hăr-
ţuirea continuă, sistematică a fermierilor moldoveni din satul Doroţcaia 
de către autorităţile transnistriene. Aceste terenuri agricole ale sătenilor 
se află într-o zonă aflată sub controlul de facto al autorităţilor transnis-
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triene, care anul trecut au instalat un post de ,,vamă” în zonă. Efectul 
acestei acţiuni a fost de a nega accesul sătenilor la terenurile lor agricole. 
Anul trecut, întreaga recoltă pentru acest sat a fost pierdută din cauza 
restricţiilor transnistriene impuse asupra fermierilor la recoltarea dome-
niilor. În acest an, hărţuirea a continuat cu rapoarte prin care autorităţile 
transnistriene au reţinut tractoare şi fermierii care încercau să semene şi 
să are domeniile lor”.

Din păcate, pentru moment nu există oficial nici o strategie sau 
un plan de acţiune privind reintegrarea malului de est al Nistrului, cu 
toate că în 2003 experţii societăţii civile din Republica Moldova şi de 
peste hotare au propus împreună o astfel de strategie numită 3-D [10] 
(demilitarizarea, democratizarea şi decriminalizarea regiunii transnistre-
ne). Trei experţi care au coautorat, au contribuit la promovarea strategiei 
3-D în Republica Moldova, la Washington, Bruxelles şi Kiev. Formula 
3-D a apărut în vara anului 2003, după ce a devenit clar că ideile formu-
late în studiile Institutului de Politici Publice şi în societate au nevoie 
de un ,,ambalaj”, capabil să concureze cu formula de ,,federalizare”. La 
elaborarea strategiei 3-D s-a ţinut cont de scopul final scontat. Astfel, 
statul reîntregit trebuie să devină unul viabil, democratic, prosper, cu o 
perspectivă sigură de integrare europeană şi cu ,,imunitate” faţă de orice 
recidive ale separatismului. Aşadar, strategia 3-D prevede demontarea 
tuturor obstacolelor în atingerea scopului reintegrării Republicii Mol-
dova, crearea mecanismelor eficiente şi mobilizarea resurselor necesare. 
În acelaşi timp, ea prevede blocarea oricăror posibilităţi de realizare în 
continuare a acelor interese (geopolitice şi ale reţelei internaţionale de 
crimă organizată) care asigură viabilitatea acestui regim. Esenţa ei se re-
duce la atingerea a trei scopuri majore: demilitarizarea RMN (evacuarea 
trupelor Federaţiei Ruse şi demontarea potenţialului militar al RMN), 
decriminalizarea întregii regiuni prin stoparea fluxului de contrabandă şi 
democratizarea Republicii Moldova în ansamblu.

Strategia 3-D ţine cont şi de momentul psihologic, populaţia din 
RMN timp de douăzeci de ani se află într-un spaţiu informaţional abuziv 
de manipulare a opiniei publice, în mentalitatea ei este cultivat cu grijă 
chipul duşmanului de pe malul drept al Nistrului. Demontarea acestor 
stereotipuri va necesita un interval de timp, pe parcursul căruia popula-
ţia din RMN trebuie să fie reorientată spre nişte aşteptări pozitive, legate 
de perspectiva reîntregirii statului, de democratizare a întregii societăţi şi 
de viitorul european al Republicii Moldova.

După cum s-a dovedit, principiile stabilite în Strategia 3-D au fost 
utilizate de către Parlamentul Republicii Moldova în trei rezoluţii referi-
toare la conflictul transnistrian adoptate în iunie 2005 şi, de asemenea, în 
Legea Republicii Moldova cu privire la prevederile de bază ale statutului 
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juridic special din localităţile de pe malul stâng al Nistrului, adoptată în 
iulie 2005. Un alt element al acestei strategii a fost implicarea internaţio-
nală în căutarea de soluţii de decontare.

În decembrie 2005, a fost lansată Misiunea UE de Asistenţă la 
Frontieră pentru frontiera Ucraina-Moldova, ea viza suprimarea traficu-
lui de arme, droguri şi fiinţe umane, precum şi contrabanda comercială 
regulată, aceasta fiind considerată a fi sursă şi rută de tranzit. Începând 
cu luna octombrie 2005, Uniunea Europeană şi Statele Unite s-au ală-
turat Moldovei, MTR, Rusiei, Ucrainei, OSCE  în noul ,,format 5 +2” în 
procesul de soluţionare transnistrian. Dar, aşa cum am arătat anterior, 
aceste negocieri nu au adus nici un rezultat în ceea ce priveşte rezoluţia, 
prin urmare, astăzi, este necesară o nouă abordare care ar trebui să fie 
încorporată într-o nouă strategie sau un plan. Accentul trebuie pus pe 
măsurile de consolidare a încrederii, răspunzând nevoilor locuitorilor de 
pe malul de est. 

Reieşind din aceste premise sistemice care fac dificilă găsirea unui 
consens privind soluţionarea conflictului transnistrian, pentru RM cea 
mai adecvată strategie ar fi cea bazată pe următoarele principii:

a) În primul rând, principiul internaţional de inviolabilitate a 
frontierelor şi respectarea suveranităţii, integritatea teritorială a statelor 
at trebui să rămână una de bază în soluţionarea conflictului politico-teri-
orial transnistrian, principiul asigurării stabilităţii şi securităţii, inclusiv 
la nivel regional. Tentativele arbitrare de a contrapune acestui principiu 
dreptul la autodeterminare a popoarelor şi crearea propriei statalităţi, 
bazate pe ,,identitatea regională”, trebuie examinate ca o acţiune deli-
berată îndreptată împotriva păcii şi liniştii tuturor ţărilor regiunii date.

b) În al doilea rând, metodele şi mijloacele folosite de stat pentru 
restabilirea integrităţii sale teritoriale trebuie să fie îndreptate spre asigu-
rarea securităţii ţării, a sistemului său constituţional, crearea premiselor 
pentru consolidarea suveranităţii statului, dezvoltarea economică, con-
solidarea statutului politic, inclusiv pe arena internaţională.

c) În al treilea rând, este necesar ca procesul de reglementare paş-
nică să fie scos din sfera exclusivă a politicii şi diplomaţiei şi să fie desfă-
şurat lucrul realist şi pragmatic activ în scopul depăşirii înstrăinării, dar 
şi de consolidare a măsurilor de încredere la nivelul societăţii civile.
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Printre cauzele care provoacă cea mai acută reacţie a omului pot 
fi considerate interesele şi conflictele politice. În legătură cu acest fapt, 
în literatura de specialitate a fost reflectată ideea precum că nimic nu 
separă oamenii atât de tranşant ca dezacordurile politice. În majoritatea 
cazurilor, interesele politice sunt legate de lupta pentru putere, în pro-
cesul căreia oponenţii politici folosesc cele mai dure metode şi mijloace. 
Pagini tragice ale istoriei au fost scrise cu sângele oamenilor care a fost 
vărsat de politicieni în scopul atingerii intereselor lor în lupta pentru 
putere. Părinţii îşi omorau copiii şi viceversa, soţiile îşi otrăveau soţii 
sau concurentele, tovarăşii de partid se lichidau unul pe altul obsedaţi 
de invidie, de tendinţa de a ocupa locuri de conducere sau de a-şi afirma 
orientările ideologice, care adesea erau foarte dubioase şi chiar absurde. 
În această „luptă” mureau femei şi copii care nu pretindeau la putere şi 

ACAPARAREA SAU MENŢINEREA ILEGALĂ A PUTERII DE STAT 
– CAUZĂ A DEZORDINILOR DE MASĂ ŞI IMPEDIMENT ÎN REALIZAREA 

DREPTURILOR POLITICE ALE CETĂŢENILOR

Iurie LARII, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

prorector pentru ştiinţă al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
One of the elements of the object of political crime research consists the complex issues 

related to seizure, splitting or illegal maintaining of state power. Often this occurs through vari-
ous well-organized actions by those who tend to arrive at power or by those who are in power 
and don’t want voluntarily to give to those who legally won in the electoral elections. In this 
context, the post-election events in April 2009 that took place in Moldova are an important 
argument which shows that they fall into the phenomenon of political crime. Although the au-
thorities since then of the country have qualified those events as a state coup attempt, however, 
the basic version of politicians and experts in the field lies in the fact that these mass disorders 
were intentionally organized by the country’s leadership itself in order to framed a state coup, 
which subsequently would allowed them to hold absolute control over state power for well in 
advance and to take revenge on political leaders who were in opposition, and also on others 
unfavorable people for the ruling party. At the same time, the investigation of this problem has 
conditioned the disapproval of the statements, such as, that by the protests and mass riots from 
April 2009 was followed the power usurpation, for reasons that have not been elucidated some 
signs that would constitute the composition of the crime in question or for another offence which 
would be aimed at overthrowing state power. Therefore, the present study shows that whenever 
the legislation provisions will not be complied, including those relating to legal ways for obtain-
ing the power or its official maintaining, the citizens will be limited in the ability to effectively 
achieve their political rights, and therefore this will be a major reason for the riots with mass 
character or other disturbances of the public order and security.
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care nu se „atingeau” de cei ce deţineau tronul, precum şi mii de oameni 
bănuiţi de susţinerea adversarilor sau, cel puţin, care gândeau altfel. Iar 
infracţiunile de acest gen nu erau oglindite în statistica criminalităţii şi 
chiar în multe cazuri acestea nu erau calificate (în sens juridic) ca infrac-
ţiuni [8, p. 27]. Istoria condamnă (cu întârziere) asemenea politicieni, cu 
toate că tot ea îi consideră în multe cazuri ca pe nişte eroi şi personalităţi 
remarcabile.

Impactul politicienilor asupra criminalităţii şi conflictelor socia-
le este evident, tot aşa cum sunt evidente programele şi apelurile lor în 
ceea ce priveşte crearea atmosferei psihologice în societate. Discursurile 
şi apelurile surprinzătoare ale acestora constituiau de multe ori cauze ale 
omorurilor în masă, tulburărilor ordinii şi securităţii publice, distrugeri-
lor şi pogromurilor a tot ce cădea în calea mulţimii. Din păcate, lozincile 
şi chemările revoluţionare la distrugere a adversarilor politici erau reflec-
tate şi în faptele criminalilor obişnuiţi.

Criminologii, precum şi alţi savanţi din diferite domenii, ocoleau 
sau abordau problema corelaţiei intereselor politice cu criminalitatea cu 
o precauţie sporită, iar investigaţii complexe cu referire la această temă 
practic lipsesc. Totuşi influenţa conflictelor şi intereselor politice asupra 
criminalităţii este o realitate incontestabilă şi necesită a fi studiată pro-
fund.

Acapararea ilegală a puterii de stat, care are loc, de regulă, prin 
folosirea violenţei, precum şi menţinerea forţată a acesteia prin diferite 
şiretlicuri şi înscenări, au constituit mereu subiecte de discuţie pe tot 
parcursul dezvoltării istorice a omenirii. De interpretarea conţinutului şi 
naturii lor s-au preocupat diferiţi specialişti cu cunoştinţe specifice do-
meniului lor de investigare. Totodată, fiecare din ei nu numai că descria 
în mod deosebit conţinutul fenomenului studiat, dar încerca să dea şi o 
definiţie separată acestuia. 

În momentul de faţă, acapararea ilegală, prin violenţă, a puterii de 
stat este reflectată prin prisma mai multor termeni: „puci” [4, p. 38], „lo-
vitură de stat” [14, p. 14], „revoluţie” [5, p. 64], „răscoală” [5, p. 43] etc. La 
rândul lor, aceşti termeni caracterizează pe deplin fenomenul studiat în 
contextul ştiinţelor umanitare.

În pofida terminologiei diverse existente în literatura de specialitate, 
totuşi, din punct de vedere juridic, acest fenomen este orientat să provoace 
daune intereselor societăţii, încălcând prevederile constituţionale care vizează 
sistemul politic al ţării.

Rebeliunile armate (răscoalele şi revoltele) care au loc în întreaga 
lume, îndreptate împotriva politicii interne şi externe a persoanelor îm-
puternicite cu atribuţii în sfera puterii de stat, au atras atenţia oamenilor 
de ştiinţă din diferite domenii de cercetare încă la începutul secolului al 
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XIX-lea.
Un atare interes al cercetătorilor preocupaţi de această problemă 

se explică printr-o serie de factorii sociali cu un caracter obiectiv pro-
nunţat: 

 – amplificarea revoltelor populaţiei din diferite ţări ale lumii îm-
potriva guvernanţilor aflaţi la conducere;

 – consecinţele sociale, economice, internaţionale şi politice nefaste 
pentru stat şi societate, survenite în urma revoltelor ce au avut loc în diferite 
perioade de timp;

 – aplicarea de către stat, prin intermediul organelor sale specia-
lizate şi al persoanelor cu funcţii de răspundere abilitate, a unor măsuri 
preventive şi sancţionatorii ineficiente pentru contracararea rebeliunilor 
armate şi a dezordinilor de masă ale populaţiei;

 – opunerea de rezistenţă armată de către o parte a populaţiei, care 
apără sistemul politic existent, şi de o altă parte – opoziţia, ca adversari ai 
sistemului respectiv al puterii, în urma căreia are loc divizarea societăţii în 
grupuri sociale, devenind astfel o problemă internaţională în majoritatea 
cazurilor, unde sunt implicaţi diferiţi reprezentanţi ai statelor străine care 
încearcă să găsească soluţia potrivită pentru rezolvarea acesteia [10, p. 27];

 – infiltrarea activă în practica politică a aşa-numitelor revoluţii 
„colore” nonviolente [11, p. 17], inclusiv cele care au avut loc în spaţiul 
ex-sovietic (în Georgia – „revoluţia trandafirilor”, în Ucraina – „revolu-
ţia portocalie”), a revoltelor armate (de exemplu, înlăturarea prin violen-
ţă de la conducerea statului a ex-preşedintelui Kârgâstanului A. Akaev) 
şi a dezordinilor de masă (aici poate fi adus drept exemplu tragicele eve-
nimente postelectorale din Republica Moldova, care au avut loc în luna 
aprilie 2009).

Una din cele mai consistente cercetări privind schimbările orânduirii 
constituţionale în sistemul politic este lucrarea savanţilor italieni C. Lom-
broso şi R. Liaski,  „Criminalitatea politică şi revoluţia în raport cu ştiinţele 
juridice, antropologia criminală şi ştiinţele despre stat” [9], care rămâne a fi 
actuală până în prezent.

În funcţie de schimbările sociale care au loc în sistemul politic al 
societăţii, în majoritatea statelor cu tehnologii politice moderne legate de 
acapararea ilegală a puterii sau menţinerea forţată a acesteia a devenit actu-
ală problema aprecierii din punct de vedere juridic, criminologic şi polito-
logic a unor astfel de intervenţii. Drept rezultat, specialiştii diferitor ramuri 
ale ştiinţelor umanitare au început să conceapă direcţii noi de cercetare, în 
care se încearcă să se explice metodele ilicite de uzurpare sau acaparare a 
puterii de stat, dar şi de schimbare a sistemului politic în general.

În ştiinţele socioumane actuale, în special „kratologia” – ştiinţa 
despre putere, acest domeniu de investigare a fost denumit „conspiro-
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logie” – teoria comploturilor şi metodelor de prevenire a acestora [15, 
p. 182]. Unii autori în domeniul istoriei au propus ca această direcţie de 
cercetare să poarte o denumire specifică: „revoluţiologia” [12]. Totuşi 
o mare parte a politologilor au optat pentru termenul „conspirologie”, 
fiind întâlnite în literatura de specialitate şi lucrări cu astfel de denumiri 
[6]. Despre importanţa problemei privind obţinerea, menţinerea, distri-
buirea şi pierderea puterii la etapa actuală ne vorbesc şi studiile respec-
tive realizate de diferiţi specialişti în domeniul jurisprudenţei, istoriei, 
politologiei, filosofiei, sociologiei etc.

În acelaşi timp, este firesc faptul că problemele privind reacţia asu-
pra proceselor legate de obţinerea, menţinerea, distribuirea şi pierderea 
puterii sunt examinate şi de ştiinţele juridice. Aici au preferinţă norme-
le penale ce se referă la apărarea sistemului politic existent împotriva 
ameninţărilor interne şi externe reale sau potenţiale, precum şi aspectele 
criminologice ale criminalităţii politice care vizează astfel de probleme 
[3, p. 141-163].

Perceperea corectă sub aspect criminologic a proceselor politice 
legate de acapararea ilegală, menţinerea forţată, distribuirea şi pierderea 
puterii s-a produs mult mai târziu, odată cu formarea şi dezvoltarea po-
liticii criminologice internaţionale şi naţionale care studiază legătura şi 
interdependenţa dintre criminalitate şi politică [13, p. 9, 48].

Ţinând seama de importanţa problemei studiate şi răspândirea 
încercărilor ilegale de acaparare sau de menţinere forţată a puterii, este 
necesară studierea ei în continuare în cadrul unui sector politico-crimi-
nologic separat, care ar putea fi denumit „criminalitate politică”, în care 
urmează a fi elucidate legităţile existenţei şi dezvoltării infracţiunilor cu 
aspecte (consecinţe) politice, cauzele şi condiţiile care generează sau fa-
vorizează aceste infracţiuni, personalitatea infractorilor politici, meto-
dele de prevenire şi combatere a fenomenului respectiv etc. Bineînţeles 
că acest tip de criminalitate trebuie să fie în vizorul actualei politici de 
prevenire criminologică.

Totodată, unul din elementele principale ale obiectului de cerceta-
re a criminalităţii politice urmează a fi complexul de probleme generale 
care vizează acapararea, distribuirea sau menţinerea ilegală a puterii de 
stat.  Deseori, aceasta are loc prin diferite acţiuni bine organizate de cei 
care tind să ajungă la putere sau de cei care se află la putere şi nu doresc 
să o cedeze benevol celor care au învins legal sau ar putea învinge în scru-
tinul electoral, acţiuni comise în majoritatea cazurilor pe teritoriul unui 
stat, în scopul încetării activităţii legitime a organelor de stat, acaparării 
puterii ori menţinerii ilicite a acesteia, drept urmare survenind o serie 
de daune materiale şi morale de mari proporţii care afectează societatea, 
statul şi cetăţenii. 
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Un alt element important care formează obiectul de cercetare al cri-
minalităţii politice este etiologia acestui fenomen, care rezidă în studierea 
cauzelor şi condiţiilor ce îi determină apariţia sau îi favorizează existenţa. 

Următorul element cercetat de criminologie este personalitatea in-
fractorului politic, denumit de C. Lombroso şi R. Liaski „revoluţionist” 
[9, p. 34-36, 127]. La acest capitol, un viu interes îl reprezintă constatarea 
particularităţilor specifice personalităţii infractorului politic, clasificarea 
criminologică şi tipologia acestuia.

Din obiectul de studiu al criminalităţii politice face parte şi victima 
acestui fenomen – persoana fizică sau juridică căreia i se provoacă prin 
acţiuni ilegale daune fizice, morale sau materiale, sau i se ştirbeşte imagi-
nea politică ori socială. O atenţie deosebită în astfel de situaţii trebuie să 
se acorde reabilitării victimelor care au suferit consecinţele respective ale 
infracţiunilor cu caracter politic.

Evident că nu mai puţin important este şi elaborarea unui sistem 
de prevenire a criminalităţii politice. Elementele acestui sistem trebuie să 
fie orientate nu numai spre lupta împotriva criminalităţii politice, dar şi 
spre profilaxia criminologică a acestui fenomen, inclusiv prin mijloace 
victimologice.

După clarificarea aspectelor generale ce se referă la criminalitatea 
politică, este important de a reveni la unele probleme, care, de fapt, fac 
parte din fenomenul respectiv. Astfel, evenimentele postelectorale din 
aprilie 2009 care s-au desfăşurat în Republica Moldova constituie un 
argument important care denotă că ele se încadrează în conceptul de 
criminalitate politică. Fiind dat startul unor întruniri şi proteste paşnice 
iniţial, acestea s-au transformat mai târziu în dezordini de masă de mare 
amploare, în consecinţă fiind provocate distrugeri şi pogromuri colosale, 
în care au fost implicaţi criminali de rând eliberaţi recent prin actul de 
amnistie din diferite instituţii penitenciare. Ulterior, au urmat reţinerile 
şi arestările în masă ale multor persoane nevinovate, care s-au folosit de 
dreptul lor legitim la întrunire paşnică, însoţite de alte acţiuni ilegale în 
privinţa acestora, mulţi din ei fiind înjosiţi, maltrataţi, torturaţi, trataţi 
inuman şi degradant, ceea ce reprezintă o dovadă certă de nerespectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor [1].

Chiar de la bun început, autorităţile de atunci ale ţării au calificat 
evenimentele din aprilie 2009 drept tentativă de lovitură de stat [2], adu-
când în favoarea acestei versiuni anumite argumente – ocuparea edificii-
lor de bază ale statului (Parlamentul şi Preşedinţia), arborarea drapelului 
României pe una din respectivele clădiri, după ce a urmat învinuirea de 
implicare în acest eveniment a autorităţilor române etc. 

Totodată, o altă versiune a politicienilor şi a specialiştilor în do-
meniu a constat în faptul că aceste dezordini de masă au fost organiza-
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te intenţionat de către însăşi conducerea ţării, în scopul înscenării unei 
lovituri de stat, care i-ar fi permis ulterior să deţină controlul definitiv 
asupra puterii statului pentru mult timp înainte şi să se răzbune pe liderii 
politici aflaţi atunci în opoziţie, dar şi pe alte persoane nefavorabile par-
tidului de guvernământ.

Ulterior, savanţii, teoreticienii şi practicienii care s-au axat pe cer-
cetarea multiaspectuală a acestei probleme au dezaprobat declaraţiile 
precum că prin protestele şi dezordinile de masă din luna aprilie 2009 s-a 
urmărit uzurparea puterii, din motiv că nu au elucidat anumite semne ce 
ar constitui componenţa de infracţiune respectivă sau o altă infracţiune 
ce ar avea drept scop răsturnarea puterii de stat. Astfel, ocuparea unor 
edificii ale statului sau arborarea drapelului unei ţări străine pe asemenea 
edificii încă nu constituie un temei suficient pentru calificarea acestor 
acţiuni drept tentativă de lovitură de stat. Dacă ne-am conduce de aceste 
principii, atunci simpla arborare a drapelului Uniunii Europene pe una 
din edificiile principale ale statului ar urma să fie calificată ca tentativă de 
lovitură de stat din partea tuturor ţărilor membre ale UE, deşi este clar că 
astfel de finalitate poate surveni doar atunci când are loc încercarea de a 
schimba radical orânduirea politico-statală.

În această ordine de idei, este important de a clarifica care sunt prin-
cipalele trăsături ale loviturii de stat. Deci aceasta presupune situaţia când 
sunt identificaţi şi cunoscuţi liderii care gestionează direct sau indirect 
rebeliunea, sunt blocaţi şi stopaţi în anumite activităţi sau intervenţii în 
derularea unor evenimente reprezentanţii puterii oficiale, sunt ocupate in-
stituţiile principale (nu edificiile) ale statului, mass-media furnizează per-
manent sau periodic informaţii privind schimbările politice care au avut 
loc, armata, poliţia şi celelalte organe de drept trec treptat de partea noii 
puteri, asigurându-i securitatea etc. Prin urmare, nici unul din elementele 
menţionate care se încadrează în conceptul „loviturii de stat” nu a fost 
constatat în evenimentele postelectorale din 7 aprilie 2009.

Deşi se poartă multe discuţii pe marginea acestui fenomen până în 
momentul de faţă, totuşi încă nu există o anchetă finală şi clară în acest 
sens, care ar pune capăt diferitor versiuni şi dezamăgirilor populaţiei, în 
special a celei care a suferit în urma protestelor la care a luat parte. Actu-
almente s-a ajuns la o etapă când se consideră necesară o astfel de clarifi-
care, iar la rândul său, aceasta ar influenţa asupra îndreptăţirii oamenilor 
nevinovaţi şi reparării prejudiciului cauzat victimelor ce au suferit în urma 
unor acţiuni ilegale ale organelor de drept. Prin actul final al acestei inves-
tigaţii, cetăţenilor trebuie să li se ofere răspunsul solicitat la toate întrebă-
rile ce vizează acţiunile tuturor celor implicaţi în evenimentele respective, 
erorile şi inacţiunile care au fost admise de conducătorii forţelor de ordine 
şi impactul acestora asupra consecinţelor prejudiciabile survenite. 
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În concluzie, este necesar de menţionat că ori de câte ori nu se vor 
respecta prevederile legislaţiei, inclusiv cele care se referă la căile legale 
de obţinere a puterii sau de menţinere oficială a acesteia, cetăţenii vor fi 
limitaţi în posibilitatea de a-şi realiza eficient drepturile politice, iar în 
consecinţă, aceasta va constitui o cauză esenţială a dezordinilor cu carac-
ter de masă sau a altor tulburări ale ordinii şi securităţii publice.
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Odată cu obţinerea independenţei, Republica Moldova a trecut 
prin diferite perioade dificile, însoţite de contradicţii dintre cele trei pu-
teri ale statului: legislativă, executivă şi judecătorească, precum şi prin 
procese negative în sfera politică, economică şi socială a vieţii societăţii. 
Radical, oare s-a schimbat situaţia în ultimii ani? Estimările recente ale 
dezvoltării societăţii ne demonstrează că unii factori negativi relataţi nu 
sunt dezrădăcinaţi totalmente. Aceasta se datorează unui mecanism slab 
de control juridic, nepotrivirii actelor normative, nivelului scăzut al acti-
vităţii unor funcţionari publici din diferite autorităţi publice de stat. 

Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani şi eforturile in-
stituţiilor statului şi ale societăţii civile de a-i face faţă într-o manieră 
coerentă şi eficace impune realizarea unei strategii naţionale de prevenire 
şi combatere a criminalităţii. Noile evoluţii contemporane demonstrează 
pericolul criminalităţii pentru dezvoltarea socială, dreptul cetăţenilor de 
a trăi în securitate şi, ca o consecinţă, elaborarea unei noi lupte pe termen 
lung pentru a evita mersul spre o societate terorizată.

Traversăm o perioadă în care, la marile flageluri sociale cunoscute 
– corupţia, sărăcia, şomajul, drogurile, alcoolismul – se adaugă teroris-
mul, crima organizată, criminalitatea politică, precum şi factori subtili ca 
abuzurile, discriminările, absenţa controlului, promovarea violenţei prin 
mass-media. Politica este tot mai mult asociată cu ceva rău, fiind opusă 
binelui comun, ale cărei rădăcini au fost moştenite încă de pe timpurile 
sovietice.

Criminalitatea politică a guvernării comuniste a devenit un feno-
men complex care a afectat şi afectează nu numai ordinea de drept, ci 
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Summary
This article is about the theories and conceptions of the struggle against political op-

ponents through special investigative activities, its particularities, sizes and dangers. The aim is 
defamation political opponents, affecting their image. There is also analyses related of ways to 
limit the political opponents into a democratic country, as Republic of Moldova and sanc-tions 
which are used if it is not respected.
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însăşi siguranţa naţională, care se realizează prin ignorarea şi prin inter-
pretarea falsă a legii, făcându-se o confuzie voită între limitele licitului şi 
ale ilicitului. Pericolul generat de această situaţie este unul major, chiar 
dacă datorită unor interese imediate se încearcă minimalizarea sa.

Concurenţa politică, inspirată încă din timpurile sovietice de uti-
lizarea datelor, informaţiilor în sine, ajunge să fie privită ca o armă foar-
te valoroasă, în mod paradoxal una imaterială, care poate ajuta în mod 
decisiv la impunerea voinţei proprii într-un conflict. Războiul, mai ales 
cel de succes, nu a putut fi purtat niciodată fără o minimă cunoaştere a 
adversarului, şi de aceea spionajul este vechi de când lumea. Statele, in-
stituţiile şi indivizii încearcă să-şi mărească şi protejeze propria bază de 
informaţii paralel cu încercarea de a o limita pe cea a adversarului.

Pe timpul Imperiului Sovietic, scopul partidelor era controlul re-
surselor pentru a alimenta o oligarhie. Din acest considerent sunt impor-
tante posturile-cheie care permit accesul la resurse economice (sectorul 
economic). Controlul instituţiilor de forţă este important, de asemenea, 
dar pentru alte scopuri: pentru lupta politica, cum ar fi accesul la infor-
maţii pentru a şantaja concurenţii în perioade electorale sau pentru a 
utiliza instituţiile de forţă ca bâtă contra oponenţilor politici.

Dacă războiul militar are un început şi un sfârşit, lupta politică, 
precum şi materia, are un început dar este infinită. În era modernă, răz-
boaiele nu se mai poartă şi se câştigă pe frontul clasic de luptă, în plan 
fizic, ci pe planul informaţional. Războiul informaţional vizează structuri 
ale domeniului politic, economic, social sau militar, nu doar pentru a le 
distruge sau paraliza, ci mai ales pentru a le influenţa procesele decizio-
nale. 

Odată cu scandalul Wikileaks, legiunile de hackeri s-au mobilizat, 
demolând site-uri ca PayPal sau Amazon, în numele democraţiei şi li-
bertăţii de expresie. Anonimii din spatele computerelor joacă astăzi un 
rol esenţial în războaiele informatice şi oricine are destule cunoştinţe de 
programare se poate alia cauzelor globale.

Nu şi în ultimul rând „arma” în asemenea război se prezintă acti-
vitatea specială de investigaţii1, experienţa de aplicare a căreia deseori ne 
semnalează nedefinitivarea unor norme aparte din lege, necoordonarea 
acestora cu legislaţia penală, procesual-penală, fapt ce influenţează nega-
tiv rezultatele luptei cu criminalitatea, eficienţa activităţii subdiviziunilor 
operative ale organelor competente şi celor de urmărire penală în direc-
ţia depistării, contracarării, anchetării, descoperirii şi prevenirii infracţi-
unilor, precum şi în căutarea criminalilor. 

În ultimul timp s-a observat o dezvoltare vizibilă a procesului de 

1 În continuare – ASI.
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reglementare a activităţii speciale de investigaţii, de multe ori aceasta este 
făcută spontan, neluându-se în considerare „lecţiile de istorie” şi con-
cluziile privind greşelile şi confundările, pe de o parte, şi performanţele, 
succesele din trecut, pe de altă parte. La începutul secolului XXI, sub 
presiunea progresului tehnico-ştiinţific, activitatea specială de investiga-
ţii foloseşte tot mai activ tehnologiile informaţionale pentru colectarea, 
analiza şi păstrarea informaţiilor confidenţiale despre persoanele şi fap-
tele ce prezintă interes pentru recunoaştere, contrarecunoaştere şi urmă-
rire informativă.

Esenţa activităţii speciale de investigaţii constă în stabilirea ade-
vărului. Cu alte cuvinte, cu ajutorul activităţii speciale de investigaţii, nu 
prin mijloace procesual-penale, ci prin procedee de drept juridice, neîn-
călcându-se drepturile omului, prin metode secrete (ascunse) şi publice 
se stabilesc vinovaţii comiterii faptei ilicite, se reconstituie tabloul eveni-
mentelor criminale, sunt elucidate căile posibile de obţinere a probelor 
acestei infracţiuni.

Conform art. 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
„Orice om are dreptul la libertatea de a avea opinii fără imixtiuni din 
afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspunde la in-
formaţii şi idei prin orice mijloace independent de frontierele de stat”. 
La acest postulat se referă şi prevederile art. 4, alin. (1) al Legii privind 
activitatea specială de investigaţii: „Orice persoană supusă măsurii spe-
ciale de investigaţii are dreptul să fie informată, după efectuarea acesteia, 
de către procuror sau de către judecătorul de instrucţie care a autorizat 
măsura dacă aceasta nu a atras dispunerea unei alte măsuri speciale de 
investigaţii”.

Măsurile speciale de investigaţii reprezintă forma concretă de în-
deplinire a activităţii speciale de investigaţii de către persoanele împu-
ternicite în temeiul şi consecutivitatea prevăzute de legislaţie. Întărirea 
legislativă a măsurilor speciale de investigaţii, stabilirea listei exhaustive2 
a acestora nu numai asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor persoa-
nei în timpul înfăptuirii activităţii speciale de investigaţii, dar şi determi-
nă legalitatea acţiunilor subiecţilor acestei activităţi, deosebeşte acţiunile 
lor de alte fapte pasibile de pedeapsă penală, prin aceasta fiind asigurată 
legalitatea măsurilor speciale de investigaţii.

Respectarea legii este criteriul suprem al democraţiei şi garanţia 
funcţionării ei, iar fiecare acord volitiv al ofiţerilor de investigaţii expri-
mat şi materializat prin realizarea măsurilor speciale de investigaţii ar 
trebui să parcurgă obligatoriu câteva „filtre”, cu alte cuvinte, o măsură 

2 Legea RM nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, art. 18, alin. 
(2).
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specială de investigaţii va avea loc numai în cazurile în care:
 – este înfăptuită în scopul legal (art. 4 alin. (3) Legea privind 

„ASI”);
 – să exercită numai de subiecţi special desemnaţi legislativ (art. 6, 

alin. (2) Legea privind „ASI” ) şi numai în vederea;
 – sunt prezente temeiurile reglementate în mod legislativ (art. 19 

Legea privind „ASI”);
 – se autorizează respectiv (art. 18, Legea privind „ASI”): 1) judecă-

torul de instrucţie, la demersul procurorului; 2) cu autorizarea procuro-
rului; 3) autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate;

 – cu respectarea perioadei de dispunere (art. 20, alin. (7), (8), (9) 
Legea privind „ASI”).

Acestea sunt rigorile legale, dar în realitate procesul exercitării 
acestora uneori este cu totul altul.

Din păcate, suntem cu toţii martori cum ASI s-a focalizat pe preo-
cupările legate de modul în care mediul politic şi criminalitatea afectează 
etica şi justiţia socială, binele cetăţeanului. Dincolo de recomandări foar-
te limitate, ASI implică apelul la o schimbare de mentalităţi. Actualmente 
datele colectate prin intermediul ASI pot schimba, denatura nu numai 
faptele recunoscute ci şi opinia publică, gândirea omenească şi aprecierea 
reală a obiectivitătii fireşti. În schimb, ea funcţionează ca o reţea liberă 
şi informală, care converge atunci când este convenabil şi se angajează 
într-o gamă diversă de activităţi politice defectuoase. Discreditarea ideii 
binelui şi a moralei au conferit ASI rolul de catalizator în practica poli-
tică la care s-au adăugat procedee şi tehnici tot mai sofisticate, pe lângă 
viclenie, forţă sau violenţă.

Interceptările şi înregistrările comunicărilor şi imaginilor, moni-
torizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice, docu-
mentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice şi celelalte măsuri 
speciale de investigaţii moştenite din fosta URSS, pe lângă scopul lor no-
bil – identificarea şi documentarea faptelor infracţionale -, înglobează şi 
nişte scopuri suplimentare cu un efect demoralizator: încălcarea dreptu-
rilor şi libertăţilor constituţionale.

În acest raport dintre aceste două direcţii de aplicare, ASI îşi gă-
seşte într-un fel justificarea prin percepţia raportului dintre scop şi mij-
loace. În acest sens este bine cunoscută afirmaţia lui Nicolo Machiavelli 
potrivit căruia „scopul scuză mijloacele”. Adică apariţia unei informaţii 
criminogene despre faptele unui demnitar de stat, indiferent de sursa de 
provenienţă a lor, creează desigur opinii negative despre „obrazul” ca-
muflat al său. Informaţia în cauză, difuzată în societate, provoacă deranj, 
discordanţă politică, schimbarea încrederii populaţiei în demnitar şi, ca 
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urmare, scoaterea acestui concurent de pe arena politică. Nu degeaba se 
spune că „un concurent mort este cel mai bun concurent”. Dar este şi 
reversul medaliei, care se prezintă într-un alt mod şi creează întrebări 
suplimentare, şi anume:

 – de ce datele culese prin intermediul activităţii speciale de inves-
tigaţii sunt păstrate un timp îndelungat (un an, doi, cinci) şi numai la un 
moment „potrivit” se prezintă publicului?

 – de ce după apariţia acestor „filmuleţe” nimănui nu-i pasă de le-
galitatea provenienţei lor?

 – și de ce informaţia cu caracter criminal despre un concurent po-
litic se prezintă numai atunci când deja ultimul nu este convenabil? Oare 
acest fapt nu se prezintă ca o favorizare a unei activităţi infracţionale şi 
de ce nu tăinuirea unui infractor; ca trafic de influenţă sau chiar abuzul 
de sau excesul de putere.

Tăinuirea oricărei fapte cu un caracter criminal, devenită cunos-
cută organelor de urmărire penală prin exercitarea activităţii speciale de 
investigaţii, înaintează o axiomă care se referă la scopurile legislaţiei na-
ţionale actuale în domeniile procesului penal, judiciar şi, nu în ultimul 
rând, politic, care se prezintă astfel: Republica Moldova este încă marcată 
de consecinţele managementului defectuos al regimului postsovietic şi al 
procesului tranziţiei, care a condus la diminuarea autorităţii şi eficienţei 
instituţiilor statului şi a afectat coeziunea civică şi echilibrul social.

Concluzii 
Evident, politica de pe timpurile sovietice îşi desfăşura propriile 

campanii şi chiar războaie informaţionale reciproce, utilizând în aseme-
nea scopuri şi activitatea organelor de stat în domeniul activităţii speciale 
de investigaţii, factor care determină amploarea campaniilor. În acelaşi 
timp, războaiele informaţionale ale clasei politice au drept pilon de bază 
exploatarea anume a acestui domeniu. Impactul negativ este că în an-
samblu atât partidul de guvernământ, cât şi formaţiunile de opoziţie îi 
sugerează opiniei publice că, de fapt, toată clasa politică din RSSM este 
defectuoasă. Pericolul generat de această situaţie este unul major, chiar 
dacă din cauza unor interese imediate se încearcă actualmente minima-
lizarea sa.

În vederea evitării acestor nereguli pe viitor menirea, ASI ar trebui 
să fie nu căutarea materialului compromiţător contra unui individ, ci 
identificarea faptei comise de acesta care întruneşte semnele constitutive 
ale unei norme juridico-penale prevăzute de partea specială a actualului 
Cod penal al RM. Pornind de la aceste postulate, dorim să venim cu un 
şir de propuneri, care, sperăm, vor fi luate în considerare pentru adopta-
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rea rezoluţiei acestei conferinţe:
 – ASI, după metodologia de exercitare, trebuie să fie una onestă şi 

una corectă, fără atacuri la persoane şi fără tehnici murdare de denigrare 
a oponenţilor politici”;

 – toate măsurile speciale de investigaţii trebuie să respecte drep-
turile fundamentale; 

 – deciziile cu privire la exercitarea măsurilor speciale de investiga-
ţii trebuie susţinute de dovezi materiale clare, trebuie să fie proporţionale 
cu infracţiunea şi luate la nivel local, naţional sau european, după caz.

 – ASI trebuie să rămână o măsură la care să se recurgă doar în 
ultimă instanţă.

„Orice informaţie, orice probă care au fost acumulate cu încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului sunt nule şi se consideră inexistente”3. 
Respectând această axiomă, putem spune că „O societate unde se reîn-
noadă comunicarea, unde constrângerile rămân suple, unde omul este 
luat constant în considerare, va refuza violenţa. Refuzând această sfidare, 
se va naşte o lume nu fără violenţă, dar mai liniştită”4.

3 Art. 4, alin. (3) Legea RM nr. 59 din 29.03.2012 privind ASI.
4 Răspuns violenţei, tomul 1, Presses Pocket, Paris, 1977, p. 222.
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Anul 2009 pentru Republica Moldova stă incontestabil sub semnul 
evenimentelor din 7 aprilie. Evenimentele din 7 aprilie 2009 sunt tratate 
în mod diferit de către diferiţi reprezentanţi ai societăţii civile, mass-
media, exponenţi ai puterii şi ai comunităţii internaţionale. Deosebirile 
dintre modalităţile în care sunt privite şi analizate cele întâmplate acum 
10 luni sunt alimentate de dilema:  reprezintă oare evenimentele în cauză 
o tentativă a loviturii de stat (cum au menţionat reprezentanţii puterii 
oficiale)1, o mişcare populară de stradă compromisă de forţele subver-
sive2, sau o revoluţie3, care se înscrie în valul revoluţiilor „colorate” ce 
s-au derulat în Europa de Est şi în spaţiul postsovietic în ultimele decenii 
anunţând, în viziunea lui S. Huntington, cel de-al treilea val al democra-
tizării?

Meditând asupra dilemei semnalate ni se impune ca necesară ana-
liza conceptuală a termenilor utilizaţi şi încercarea de a decela legitimita-
tea utilizării lor pentru a caracteriza evenimentele menţionate.

Potrivit dicţionarului politic al lui S. Tamaş, lovitura de stat re-
1 Interviul acordat de Vl. Voronin pentru A.Ş.Novosti - Moldova, ziarul „Comunistul”, 
10 aprilie 2009.
2 Articolul „Al treilea Reich al lui Voronin”, ziarul „Timpul”, 9 aprilie 2009.
3 Vezi articolul  „Цветная революция в Молдове: Наталья Морарь вышла на барри-
кады”, în ziarul Комсомольская правда, 7 aprilie 2009.
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Summary
If in the ancient and medieval period state strikes were aimed, in particular, at changing 

the person who is accountable, in the modern and contemporary period, they aim to change the 
internal political regime. As a rule, in the case of state strikes, the leaders which lead directly or 
indirectly to the rebellion are well known and identify. The representatives of the official power 
are either exterminated or exiled, or are under house arrest, their activity and intervention in 
the course of the events being blocked. The key institutions of the country are occupied by the re-
bel forces. In the mass media cyclic are performed transmissions that notify the masses about the 
political changes made, denigrate and dismiss the official power, proclaiming instead the new 
power and extending a series of provisional requirements towards the citizens. The army and 
the police gradually pass into the camp of the new government obeying to the new requirements.
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prezintă o schimbare de guvernare operată în afara procedurii consti-
tuţionale. Supranumită şi „lovitură de forţă”, este o acţiune ce implică 
violenţă şi se realizează rapid contând pe efectul surprizei. Lovitura de 
stat poate fi precedată de o conspiraţie menită să obţină susţinerea arma-
tei sau poliţiei4. Referindu-ne la istoria milenară a umanităţii, constatăm 
ca aceasta abundă în evenimente de acest gen, putând fi uşor rescrisă ca o 
istorie a loviturilor de stat. Analiza loviturilor de stat din punct de vedere 
istoric impune câteva precizări. Scopurile urmărite de loviturile de stat, 
precum şi forţele care contribuie la realizarea lor, pot fi de natură diferită. 
Astfel, dacă în perioada antică şi medievală loviturile de stat urmăreau cu 
precădere schimbarea persoanei care se află la guvernare (vezi asasinarea 
lui Cezar în anul 44 î.Hr.), în epoca modernă şi contemporană loviturile 
de stat urmăresc în special schimbarea regimului politic intern (vezi re-
voluţia rusă din 1917). Loviturile de stat pot fi diferite şi după natura lor. 
Loviturile de stat endogene, realizate de forţele interne dintr-un stat (vezi 
puciul din 19 august 1991 din Rusia) şi lovituri de stat exogene, realizate 
de forţele din exteriorul statului ce urmăresc modificarea politicii interne 
sau externe a unor state, crearea statelor aliate sau marionete (vezi lovi-
tura de stat comunistă din februarie 1948 din Praga).

Este de remarcat faptul că în ultimele decenii sintagma „lovitură 
de stat” a devenit familiară, fiind pe larg utilizată atât în literatura de 
specialitate, în discursurile politicienilor, cât şi în mass-media pentru a 
analiza sau a eticheta anumite evenimente politice controversate din ulti-
mul secol, anterior catalogate şi tratate prin prisma paradigmei revoluţiei 
(vezi analiza revoluţiei ruse din 1917)5.

Încercând să analizăm evenimentele din aprilie prin prisma mode-
lului loviturii de stat, constatăm că trăsăturile fundamentale ale acesteia 
lipsesc. De regulă, în cazul loviturii de stat sunt bine identificaţi şi cunos-
cuţi liderii care conduc direct sau indirect rebeliunea. Reprezentanţii pu-
terii oficiale sunt fie exterminaţi, fie exilaţi, fie se află în arest la domiciliu 
(vezi statutul lui Gorbaciov în timpul puciului din 1991), activitatea şi 
intervenţia lor în mersul evenimentelor fiind blocată. Sunt ocupate insti-
tuţiile-cheie ale ţării de către forţele rebele. În mass-media se realizează 
ciclic transmisiuni care aduc la cunoştinţa maselor schimbările politice 
realizate, denigrează şi destituie puterea oficială, proclamându-se noua 
putere şi înaintându-se un şir de cerinţe provizorii faţă de cetăţenii ţării. 
Armata şi poliţia trec treptat în tabăra noii puteri supunându-se noilor 

4 S. Tamaş, Dicţionar politic, Ed. Şansa, Bucureşti, 1996, p. 149.
5 C. Malaparte, Tehnica loviturii de stat, Ed. Nemira, Bucureşti, 2007.
 Л. Е. Бляхер, Г. Э. Говорухин, «Революция как «блуждающая» метафора: семантика 
и прагматика революционного карнавала», în Полис, № 5(95) 2006, стр. 58-74.  
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cerinţe (în anumite situaţii ele pot interveni pentru a consolida noua 
putere). Câte din puţinele trăsături ale loviturii de stat enunţate au fost 
prezente în aprilie 2009?

Revoluţia, un alt termen utilizat pentru a caracteriza evenimen-
tele în discuţie, cere anumite clarificări. Este de remarcat că nu numai 
paradigma revoluţiei a fost tratată din punct de vedere doctrinar din per-
spective diferite (cel mai bine fiind cunoscut modelul propus de doctrina 
marxist-leninistă), ci şi termenul revoluţie este unul polisemic, cuprin-
zând conotaţii multiaspectuale. Creat în perioada scolastică, termenul 
„revolutio”, de origine latină, avea conotaţie astronomică şi nu una po-
litică. Învestirea termenului cu semnificaţii ştiinţifice, industriale, cultu-
rale şi social-politice s-a realizat în perioada modernă şi contemporană 
în lexicologia franceză, care a contribuit în mare parte, din motive bine 
cunoscute, la crearea lexicului revoluţionar. Deoarece sintagma „lovitură 
de stat” era deja încetăţenită în limbajul ştiinţific şi cel cotidian, Vl. Dal 
în faimosul său Dicţionar explicativ prezintă noţiunea de „revoluţie” în 
calitate de sinonim al sintagmei „lovitură de stat”, ca schimbare a ordinii 
şi relaţiilor sociale existente6.

Literatura de specialitate, bogată şi variată la capitolul revoluţii, 
vine cu o avalanşă de definiţii, explicaţii şi interpretări noţionale şi doc-
trinare. 

Indiferent de perspectivele doctrinare ale abordării, majoritatea 
autorilor menţionează că orice revoluţie implică o schimbare internă, 
rapidă, fundamentală şi violentă, care instituţionalizează o nouă ordine 
politică (adesea economică şi socială)7.

Sugerate de intuiţia lingvistică şi spiritul enciclopedic ale lui Vl. 
Dal, similitudinile semantice dintre termenii în discuţie („revoluţie” şi 
„lovitură de stat”) sunt menţionate şi de politologi, aceştia specificând 
în unanimitate faptul că revoluţia, spre deosebire de lovitura de stat, re-
prezintă un fenomen de masă, care precede sau urmează lovitura de stat.

Au reprezentat oare evenimentele din 7 aprilie 2009 un fenomen 
de masă? Fără îndoială! Însă nu orice fenomen de nemulţumire a maselor 
poate fi catalogat ca revoluţie. Au fost operate schimbări radicale şi vio-
lente ale puterii politice? Devastarea clădirii Parlamentului nu semnifică 
o acţiune revoluţionară, ci mai curând dezlănţuirea reacţiilor distructi-
ve ale gloatei necontrolate. O trăsătură definitorie a oricărei revoluţii o 
constituie aşa-zisul fenomen de „propagare a revoluţiei”, prezent atât în 
revoluţiile din perioada modernă (vezi revoluţia franceză din 1789), cât şi 

6 Вл. Даль, Толковый словарь великорусского языка, том 4, Гос. Издание Иностран-
ных и национальных словарей,  Москва, 1955. стр. 88.
7 Th. Skopol, citat în S. Tamaş, op. cit.,  p. 215. 
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în revoluţiile din ultimele decenii (vezi revoluţia din 22 decembrie 1989, 
România). Acest fenomen presupune faptul că în câteva zile „valul revo-
luţiei” cuprinde întreaga ţară, cetăţenii din cele mai îndepărtate localităţi 
formând comitete revoluţionare şi ocupând sediile puterii locale. În câte 
localităţi ale ţării au avut loc rebeliuni de proporţii similare? Câte sedii 
ale puterii locale au fost devastate? Câţi reprezentanţi legali ai puterii au 
fost înlocuiţi?

Vâltoarea unei revoluţii cuprinde reprezentanţi ai societăţii civile 
de toate vârstele, exponenţi ai tuturor profesiilor şi păturilor sociale ce 
urmăresc acelaşi scop. Manifestările din centrul capitalei au avut ca ac-
tori în special elevii şi studenţii. Este oare acest lucru specific pentru o 
revoluţie, chiar dacă ea este de „catifea”? Comparând componenţa mul-
ţimii din 7 aprilie 2009 şi a reprezentanţilor Marii Adunări Naţionale 
din august 1989, constatăm o diferenţă a mediei de vârstă, apartenenţei 
profesionale şi sociale a participanţilor. Comparaţia operată ne sugerea-
ză faptul că atunci când este în discuţie o problemă de interes naţional, 
când în cadrul societăţii s-au „copt premisele” unei reforme, majoritatea 
reprezentanţilor societăţii civile sunt preocupaţi şi participă nemijlocit la 
eveniment. Deşi forţa motrice a tuturor revoluţiilor „colorate” din ulti-
mele decenii a fost reprezentată de tineret, ulterior la aceştia s-au alipit 
reprezentanţii altor categorii sociale. Faptul că în cazul „7 aprilie” mulţi-
mea a avut o componenţă mai mult sau mai puţin omogenă ca vârstă este 
explicabilă din perspectiva psihologiei vârstelor, tineretul fiind suscepti-
bil la provocările de orice gen.

Desprinsă din mass-media, a treia ipoteză propune analiza eveni-
mentelor din aprilie prin prisma unei eventuale provocări înscenate de 
serviciile secrete. 

Pentru unii puţin şocant, modelul înscenării cu anumite scopuri a 
evenimentelor politice de către serviciile secrete a fost deconspirat după 
dezmembrarea fostei Uniuni Sovietice. Notorii în acest sens sunt aşa-
zisele „revoluţii socialiste” din Europa de Est de după cel de Al Doilea 
Război Mondial, revoluţia de catifea din Praga (1989), căderea Zidului 
de la Berlin (1980), revoluţia din  România (1989) etc.8.

Orice înscenare, fiind premeditată şi organizată, urmăreşte realiza-

8 Vezi J. F. Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
* La 28 februarie 1933, a doua zi după incendierea Reichstagului de către olandezul Ma-
rinius Van der Lubbe la insistenţa lui Hitler, care fusese desemnat cu o lună înainte 
cancelar al Germaniei, preşedintele Hindenburg a semnat un decret privind protecţia 
poporului şi statului german, care ulterior a devenit legea fundamentală al celui de-al 
treilea Reich. Sub pretextul asigurării securităţii naţionale au fost resimţite  efectele ime-
diate ce au vizat suprimarea libertăţilor individuale, a dreptului de reuniune şi asociere, a 
inviolabilităţii domiciliului, secretului corespondenţei personale etc. 
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rea anumitor obiective. Printre eventualele obiective urmărite de forţele 
provocatoare care au compromis manifestaţia paşnică de protest din 7 
aprilie 2009 pot fi enumerate:

 – sustragerea atenţiei cetăţenilor de la problema legitimităţii ale-
gerilor parlamentare şi focusarea ei asupra dezordinilor provocate de 
gloată;

 – denigrarea liderilor din cadrul opoziţiei politice şi subminarea 
autorităţii lor;

 – suprimarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în perioada de 
după tulburările din 7 aprilie (vezi consecinţele din 27 februarie 1933, 
Berlin)*;

 – dezmembrarea electoratului şi asigurarea creşterii numărului de 
simpatizanţi pentru partidul de guvernământ.

Analiza evenimentelor din 7 aprilie 2009 prin prisma mai multor 
paradigme sociale nu asigură claritatea factuală şi morală a celor întâm-
plate. Reconstituirea faptelor de natură socială a fost şi rămâne o proble-
mă dificilă şi anevoioasă, cu atât mai mult în cazul nostru în situaţia în 
care lipsesc încă anumite piese-cheie ce ar permite reîntregirea imaginii 
ca în renumitul joc de „puzzle”. Suntem cu toţii în aşteptarea mărturi-
ilor, cercetărilor şi dovezilor concludente ce se vor realiza de Comisia 
Parlamentară care este împuternicită cu misiunea de a face lumină asu-
pra evenimentelor în cauză şi de a ne ajuta să înţelegem în limitele cărei 
paradigme am putea mai bine plasa evenimentele ce au lăsat urme adânci 
nu doar în istoria, ci şi în sufletul poporului nostru.
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 „Puterea corupe, puterea absolută corupe absolut.”
Lord Acton

Astăzi fenomenul corupţiei se manifestă nu doar în domeniul eco-
nomic, ci şi în cel politic al statelor. Mecanismul unic care uneşte aceste 
tipuri ale corupţiei constă în utilizarea resurselor puterii nu pentru a re-
aliza funcţiile statului în interese şi scopuri sociale, ci a abuza de aceste 
resurse pentru obţinerea unor avantaje ilegale de ordin patrimonial sau 
nepatrimonial, extragerea unui beneficiu personal sau de grup (financiar, 
economic, politic).

Corupţia politică este constituită din acţiuni care sunt motivate 
politic. În sens larg, corupţia politică poate fi definită ca abuzul de putere 
săvârşit în scopuri politice (sau aceste scopuri au prioritate în raport cu 
altele). În calitate de astfel de scopuri sunt recunoscute: a) obţinerea pu-
terii; b) menţinerea, consolidarea şi extinderea atribuţiilor.

Termenul „corupţie politică” pare, la prima vedere, puţin eronat, 
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deoarece fapta de corupţie este legată de abuzurile şi excesul de serviciu 
ale  persoanelor cu funcţii de răspundere. Însăşi noţiunea de „persoană 
cu funcţii de răspundere” în doctrina juridică se leagă de prezenţa la 
aceasta din urmă a unor atribuţii administrative de dispoziţie, care îşi au 
suportul în activitatea de autoritate publică a subiecţilor (funcţionarilor). 

În cele din urmă, includerea în câmpul de vedere al factorului pu-
terii ce creează în percepţia generală a unui clişeu publicistic răspândit 
„puterea este politică”. Astfel,  cercul logic pare să fie închis.

Însă anume sub acest aspect elucidarea corupţiei ne permite să 
dezvăluim esenţa sa profundă,  contradictorialitatea exclusivă şi invaria-
bilitatea modurilor sale de manifestare.

Specificul corupţiei politice constă în faptul că ea reprezintă nive-
lul superior al corupţiei, care se deosebeşte esenţial de cel  inferior. 

La niveluri inferioare ale unor organizaţii sociale (de exemplu, po-
liţia rutieră, funcţionarii de rang inferior, medicii, profesorii etc.) moti-
vele cupidităţii, de regulă, au o exprimare materială concretă: sume de 
bani expres stabilite sau volum concret al serviciilor pretinse. În situaţia 
corupţiei politice, atât mărimea sau cuantumul remunerării, cât şi însuşi 
faptul că ar exista asemenea remunerări, sunt ascunse  de vizorul socie-
tăţii în ansamblu, dar şi de structurile de drept.

Cu alte cuvinte, prejudiciabilitatea acestui fenomen pentru cetă-
ţeanul simplu nu este evidentă. Anume această trăsătură a fenomenului 
vizat a contribuit la diversificarea punctelor de vedere ale cercetători-
lor corupţiei politice. Paradoxul în cauză constă în faptul că fenomenul 
supus cercetării, absolut destructiv, din perspectiva legii, în ochii teo-
reticienilor managmentului politic se transformă într-o piesă originală 
a instrumenarului de administrare, iar caracterul său coroziv este pus, 
deseori, la îndoială.

Despre punctele de vedere existente privind funcţionalitatea şi ine-
vitabilitatea corupţiei politice ne vom expune în continuare. Este necesar 
s-o facem, deoarece, indiferent de consecinţele cu care se soldează faptele 
de corupţie săvârşite la nivelul superior al autorităţilor publice, acest mo-
del comportamental este recunoscut de către cercetători ca fiind deviant 
de la normele existente. Devianţa faptelor de corupţie la nivelul menţionat 
este legată de schimbările principiale în cadrul sistemului „scop-mijloace”. 
Cadrul normativ pe care se bazează relaţiile administrativ-juridice presu-
pune o corelaţie strictă, determinată între mijloacele de administrare şi 
dirijare politică şi obiectivele sale strategice şi tactice. 

Coroziunea acestui proces se manifestă în faptul că prin utilizarea 
de către subiecţii administrării a mijloacelor legale pe care le are la dis-
poziţie urmăresc avantaje sau surse de venit neprevăzute de lege. Anume 
în deformarea motivaţiei angajamentului politic şi în stabilirea obiective-
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lor politice propuse este detectată deviaţia, adică abaterea de la normele 
existente. 

Aici vom insista că aceasta reprezintă anume o deviaţie şi nu o 
„corectare a sarcinilor trasate în conformitate cu cerinţele momentu-
lui”, lucru demonstrat de faptul că scopurile adevărate ale funcţionarilor, 
bine mascate prin lozinci democratice, sunt în esenţă, la o examinare mai 
atentă, generate de cupiditate şi discreditează însăşi ideea de democraţie. 

Ca rezultat, corupţia este definită ca un „comportament care devi-
ază de la obligaţiile oficiale ale unui rol public sub influenţa unor scopuri 
materiale sau statutare private, sau care încalcă unele reguli, ce stabilesc 
interdicţii pentru anumite tipuri de influenţă relativ private.”

De fapt, corupţia politică presupune oferirea de către un funcţi-
onar sie însuşi a unui drept „la greşeală”, a unui „câmp de manevră” 
în alegerea metodelor şi mijloacelor de luare a deciziilor. Acest „câmp 
de manevră” este legat cu acele oportunităţi şi avantaje care se află le-
gal în arsenalul subiectului politic şi care apar în rol de ispită secretă 
sau evidentă pentru acesta. De aceea este foarte răspândită interpretarea 
corupţiei ca „fapta săvârşită cu intenţia de a oferi un avantaj, aflat în 
contradicţie cu atribuţiile oficiale ale funcţionarului, care în mod ilegal 
şi abuziv utilizează poziţia sau statutul pe care îl deţine pentru a extrage 
anumite favoruri sau avantaje pentru sine sau o altă persoană, în scopuri 
„contrare obligaţiilor şi drepturilor unor terţe persoane”.

Cercetătorii care au investigat problema utilizării avantajelor pre-
văzute de statutul oficial al persoanei, oferite acesteia de cadrul legal, au 
atras atenţia asupra faptului că extinderea spectrului de avantaje şi bene-
ficii cuprinse în situaţia de serviciu, mărirea volumului de atribuţii func-
ţionale reprezintă o motivaţie lucrativă. Cu alte cuvinte, pentru corupţia 
politică este caracteristică tinderea subiecţilor spre extinderea şi ampli-
ficarea potenţialului lor administrativ, în aparenţă fără scopul obţinerii 
oricărui beneficiu material.

Astfel, puterea ca resursă politico-administrativă reprezintă o mo-
tivaţie şi un stimulent autosuficient al abaterilor în procesul de alegere a 
rolului său funcţional de către subiectul guvernamental.

În acest fel, are loc sacrificarea interesului public – ca fenomen 
democratic autentic. „Actul corupţiei este distructiv pentru sistemele de 
ordine publică şi socială. Şi deoarece pentru ultimele interesul public este 
mai important decât cel privat, încălcarea sau prejudicierea interesului 
public în scopul extragerii unor beneficii personale reprezintă prin sine 
un act de corupţie.”

În asemenea situaţie este dificil de a decide cine ar trebui să fie 
garda intereselor publice şi să fie garantul acestora. Aparent, garanţiile 
vizate poartă un caracter dublu, sunt de o natură duală: pe de o parte, în 
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calitate de garant, ca atare, ar trebui să apară şeful statului, în atribuţiile 
funcţionale ale căruia intră această obligaţie, pe de altă parte, calitatea de 
garant o are însăşi societatea reprezentată prin organizaţii nonguverna-
mentale, precum şi prin activitatea fiecărui individ în parte.

În calitate de factor determinant incontestabil al corupţiei politice 
poate fi recunoscută şi implicarea statului în viaţa publică şi privată, fapt 
ce duce la devalorizarea mecanismelor reglementatorii de piaţă şi la sub-
stituirea acestora cu o reglementare normativă directă. „Corupţia repre-
zintă consecinţa directă şi inevitabilă a încercărilor statului de a controla 
forţele de piaţă.” 

Cu toate acestea, oricât s-ar părea de straniu, anume dezvoltarea 
relaţiilor de piaţă a introdus ajustări în însuşi faptul percepţiei corupţiei 
în societate.

Mai exact, este vorba despre problematica inevitabilă a instaurării 
mecanismelor de piaţă democratice, iar în legătură cu aceasta, diminua-
rea răspunderii sociale a statului, fapt ce duce în mod automat la căuta-
rea mecanismelor capabile să atenueze şocul de la modernizarea în curs 
de desfăşurare.

Corupţia în astfel de condiţii politico-economice nu mai este perce-
pută ca fiind un factor distructiv şi destabilizator, are loc o transformare a vi-
ziunilor cu referire la corupţia politică în direcţia tolerării evidente a acesteia.

În final, Max Weber a introdus în circuit noţiunea de „funcţionar 
tolerant”, care reprezintă o verigă indispensabilă a birocraţiei raţionale. 
Din punctul său de vedere, apariţia pe olimpul politic a unor astfel de 
funcţionari, învestiţi cu o imensă putere politică şi economică, pe care o 
utilizează în interese proprii, permite de a depăşi tendinţele centrifuge în 
elitele politice şi contribuie la consolidarea acestora. Iar nucleul consoli-
dat al funcţionarilor publici este în stare să depăşească dificultăţile peri-
oadei de tranziţie şi să reacţioneze adecvat la aşteptările sociale. Cu alte 
cuvinte, utilizarea avantajelor situaţiei de serviciu este privită de către 
Weber drept un catalizator al proceselor de modernizare.

Trebuie avut în vedere că în cazul unei astfel de abordări corupţia 
politică nu este justificată fără drept de apel. Este vorba doar de o „dozare” 
optimă a acesteia. Cu alte cuvinte, corupţia joacă rolul unui vaccin specific, 
care ajută organismului social să depăşească perioada de tranziţie. 

Corupţia, acceptată în proporţie permisă, în anumite limite, din 
punctul de vedere al unui şir de cercetători, contribuie la amplificarea 
rezistenţei societăţii, iar ca o consecinţă, la instaurarea instituţiilor par-
lamentarismului şi la dezvoltarea durabilă. În cele din urmă, în cadrul 
acestei concepţii sau modelului dat s-a format o abordare de sine stătă-
toare – o abordare instituţională privitoare la fenomenul corupţiei.

Sensul acestei abordări constă în faptul că corupţia este interpreta-
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tă în calitate de instrument corelativ, inevitabil în condiţiile contradicţii-
lor dintre reglementarea normativă şi practica istorico-politică concretă. 
Specificul realităţii politice a unei societăţi în dezvoltare constă în diver-
sificarea şi complicarea structurii sociale şi evidenţierea în prim-plan a 
unor noi grupuri sociale, economice şi patrimoniale. Practica juridică a 
unui stat democratic nu permite legiferarea avantajelor unor formaţiuni 
sociale care sunt puternice financiar, în detrimentul altora – economic 
insolvabile. Însăşi lipsa armoniei sociale constituie trăsătura obligatorie 
incontestabilă a sistemelor sociale în tranziţie. Doar afacerile corupţiona-
le sunt în stare să niveleze necorespunderea dintre normele juridice rup-
te de realităţile şi condiţiile de viaţă reale şi modelele comportamentale 
instaurate în societate. Astfel, esenţa deviantă a corupţiei este respinsă, 
ea apărând drept rezultatul logic al coliziunilor politico-juridice. După 
cum scria S. Rose -Ackerman, „Scandalurile legate de corupţie constituie 
indicatorul faptului că în ţara în care acestea se declanşează a început a se 
înţelege diferenţa dintre proprietatea obştească şi cea privată”.

Însă procesul de promovare a respingerii sociale a corupţiei politice 
devine dificil din motivul că un şir întreg de fapte corupţionale comise la 
cele mai înalte niveluri ale puterii încetează de a fi percepute ca ilegale sau 
imorale, cu toate că, în esenţă, aşa şi rămân. O atare formă a corupţiei po-
litice, cercetătorul D. Tompson a numit-o „corupţie mediată.” În doctrina 
juridică acesteia i se mai spune „corupţie ascunsă” sau „corupţie gri.” 

Caracterul subteran al corupţiei politice este determinat de mai 
mulţi factori:

 – în primul rând, lipsa esenţei patrimoniale a actului corupţional, 
deoarece remunerarea este utilizată nu în scopuri personale ale funcţio-
narului, ci în alte scopuri politice (de exemplu, susţinerea unui funcţio-
nar de un rang mai înalt în lupta sa cu oponenţii politici);

 – în al doilea rând, are loc condamnarea nu a motivaţiei corupţio-
nale a funcţionarului, ci a metodelor de realizare a acesteia (de exemplu, 
nu poate fi condamnată presiunea politică exercitată de către preşedinte 
sau prim-ministru asupra unor oarecare funcţionari publici, pe când imi-
xiunea directă în competenţele acestora poate fi condamnabilă pe deplin);

 – în al treilea rând, dividendele politice aparent inofensive obţinu-
te, chiar dacă sunt puse la îndoială nu atât din punct de vedere juridico-
penal, cât din cel politic, de pe poziţia prejudiciabilităţii actelor corupţio-
nale pentru ideile conceptuale ale democraţiei şi statului de drept.

„Corupţia mediată”, dacă e să o analizăm minuţios, în calitatea sa 
de fenomen, este încorporată perfect în sistemul valorilor de piaţă, unde 
îşi ocupă un loc separat în procesul de „prestaţie a serviciilor”. Politicia-
nul în calitatea sa de manager politic sau comerciant politic apare drept 
„bussinesman” politic, care are un catalog de preţuri fix, deoarece „preţul 
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chestiunii” este de fiecare dată prestabilit concret.
Unul din cele mai elocvente exemple ale corupţiei politice mediate 

este corupţia electorală.
Anume natura temporară a mandatului parlamentar este cheia 

comportamentului corupţional al deputaţilor. Reprezentanţii organului 
legislativ se confruntă, de fapt, cu o dilemă: să se limiteze doar la susţi-
nerea politică a alegătorilor drept garanţie a realegerii lor în legislativ, 
sau să accepte o remunerare patrimonială din partea unor formaţiuni de 
lobby, însă fără perspective politice clare, în schimb obţinând un câştig 
material de moment.

O condiţie obligatorie în contracararea corupţiei, conform opi-
niei aceleiaşi S. Rose-Ackerman, este accesul cetăţenilor la gestionarea 
informaţiei în combinaţie cu preferinţele clare ale societăţii şi competi-
tivitatea sistemului politic. Cu alte cuvinte, transparenţa, educaţia civică 
şi concurenţa politică apar în calitate de instrumente preventive antico-
rupţionale. Aceasta este foarte actual, deoarece corupţia politică distruge 
procesele democratice fundamentale şi subminează principiile politice 
fundamentale ale autorităţii publice şi credibilitatea puterii publice. Co-
rupţia politică este strâns legată de dreptul constituţional fundamental al 
cetăţeanului fiecărei societăţi civilizate – dreptul de a alege.

Sistemul politic al fiecărui stat civilizat modern este caracterizat 
de mai multe trăsături specifice – un parlament puternic care formează 
şi controlează puterea executivă (Guvernul), partide politice solide care 
îşi desfăşoară activitatea  în condiţiile unei concurenţe politice acerbe, 
sindicate independente, mijloace de comunicare în masă, judecători, 
procuratură, o bază juridică dezvoltată etc. Însă trăsătura de bază, pri-
mordială a oricărui stat civilizat modern este capacitatea sa de a organiza 
şi desfăşura alegeri libere şi oneste, deoarece anume alegerile (în comun 
cu referendumul) constituie mecanismul unic, democratic şi nonviolent 
de corectare a sistemului politic al statului şi de formare a puterii de stat.

În baza rezultatelor alegerilor libere autorităţile înfăptuiesc trans-
formările economice şi sociale necesare în stat, luând în considerare opi-
nia majorităţii alegătorilor, exprimate în procesul alegerilor. Sistemul 
politic format în urma acestor transformări, fiind un element fluctuabil 
şi instabil după natua sa, supus unor modificări, în funcţie de programele 
şi acţiunile formaţiunilor politice care au acces la putere (partide sau co-
aliţii de guvernământ), influenţează nemijlocit baza economică şi dome-
niul social, schimbându-le, conform conjuncturii politice şi preferinţelor 
electoratului, exprimate nemijlocit în procesul votării.

Astfel, alegerile libere şi oneste asigură corecţia cursului social-
economic şi progresul economic al unui stat civilizat modern. În acelaşi 
timp, încălcarea mecanismului electoral duce la consecinţe ireparabile, 
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care din punctul de vedere al formării şi consolidării, dezvoltării sistemu-
lui politic al statului, al economiei şi domeniului social al său, generează 
un fenomen periculos pentru stat şi societate, cum este corupţia politică. 
Acest tip deosebit al corupţiei, care ia naştere în cadrul sistemului politic 
al statului drept rezultat al încălcării procesului electoral, aduce atinge-
re şi deformează toate ramurile puterii şi domeniile statale, modificând 
principial esenţa şi caracterul activităţii tuturor organelor puterii publice. 

Alegerile joacă un rol esenţial, determinant, însă nu pentru schimba-
rea puterii şi corectarea sistemului politic, ci doar pentru menţinerea (uzur-
parea) puterii de către elitele politice şi conservarea cursului politic existent. 

O asemenea schemă a alegerilor, determinată chipurile pentru a 
păstra o „stabilitate politică”, şi-a găsit o răspândire largă, mai cu seamă 
în aşa-zisele „ţări ale lumii a treia”, care au un sistem politic instabil, 
o bază economică nedezvoltată şi fragilă, precum şi un domeniu social 
incert. La baza unui astfel de fenomen stă anume corupţia politică a eli-
telor de conducere în frunte cu lideri permanenţi. O paralelă în acest sens 
poate fi făcută şi cu situaţia existentă în trecutul Uniunii Sovetice, dar şi 
cu cea din Republica Moldova în ultimii ani.

Ca fenomen politic, corupţia politică întruneşte următoarele carac-
teristici: 

 – denaturarea mecanismului procesului electoral, prin falsificarea 
rezultatelor votării, având drept scop menţinerea (uzurparea) puterii şi 
neschimbarea sistemului politic existent al statului;

 – atentarea la dreptul de vot al cetăţenilor prin intermediul lipsirii 
acestora de dreptul de a participa la alegeri liber exprimate şi corecte ale 
organelor puterii de stat, precum şi participarea acestora pentru a-şi ma-
nifesta voinţa în cadrul unor referendumuri;

 – constituirea şi dezvoltarea unor grupări financiar-politice, con-
centrarea în mâinile acestora a resurselor financiare şi de altă natură, în 
cadrul cărora se adoptă hotărâri strategice ce vizează politica statului în 
diverse domenii, fără consultarea prealabilă a acestora cu legislativul şi 
societarea civilă;

 – modificarea nejustificată a cadrului legislativ existent favorabil 
elitei de conducere;

 – lipsa unei concurenţe politice reale, lipsa sau anihilarea unor 
formaţiuni politice (partide, mişcări etc.) care ar avea drept scop accede-
rea la putere prin intermediul luptei politice;

 – formarea organelor puterii executive (Guvern, administraţia 
publică locală) conform unor principii denaturate – nu corespunzător 
profesionalismului, ci conform principiilor devotamentului faţă de lider 
sau interese de partid;

 – susţinerea totală (administrativă, economică, financiară, infor-
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maţională ş.a.) a unui grup (partid) politic în detrimentul altor grupări 
politice sau sociale.

Astfel, corupţia politică reprezintă procesul ilegal şi forţat de men-
ţinere (uzurpare) a puterii de stat de către o singură formaţiune politică 
în scopul accesului nelimitat şi necontrolat la resursele administrative, 
naturale, de producţie, financiar-economice, informaţionale, electorale 
etc. ale statului, cu lipsirea concomitentă de dreptul de a avea acces la 
ultimele a altor grupuri sociale sau politice, prin falsificarea rezultatelor 
votării sau anularea (parţială sau completă) a alegerilor puterii de stat.

Corupţia politică, precum, de altfel, corupţia în general este imposi-
bil de eliminat totalmente. În acelaşi timp, există o metodă care ar permite, 
într-o măsură oarecare, menţinerea nivelului acesteia la nivel acceptabil de 
către societate. Această metodă este cunoscută de mult şi se aplică în ţările 
civilizate (desigur că în fiecare stat ţinând cont de specificul ţării). 

Ea constă în crearea unui sistem politic efectiv, ce ar genera o con-
curenţă politică reală, aceasta din urmă ar asigura, împreună cu alegerile 
libere, constituirea şi activarea pe eşichierul politic a unor partide, coaliţii 
politice viabile şi reale, a unui parlament, guvern etc. compuse din persoa-
ne competente, profesioniste, precum şi a altor organe ale statului cum ar 
fi sindicatele, MIM, judecătorii, procuratura, comisia electorală etc.

În acest caz, sistemul politic se autodezvoltă cel mai intensiv în 
cadrul procesului electoral.
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În studiul „Криминология” autorii N.F. Kuzneţova şi V.V. Lune-
ev subliniază că pentru prima dată în spaţiul postsovietic a apărut pro-
blema criminalizării politice la începutul anilor 1990, ca rezultat al refor-
melor economice ce au avut loc în ţările ce şi-au dobândit independenţa. 

Autorii citaţi subliniază că problema criminalizării politice şi po-
litizării criminalităţii a fost cercetată de unele manuale de criminologie 
editate în Federaţia Rusă (FR) în anul 1993. 

Existenţa acestui fenomen în Federaţia Rusă a fost recunoscută 
chiar şi de fostul ministrul al Afacerilor Interne Boris Grâzlov, la cole-
giul MAI din februarie 2003, specificând că: „în FR are loc în continuare 
criminalizarea politicii şi  politizarea criminalităţii”. În legătură cu acest 
fapt, mass-media a evidenţiat un element caracteristic nou puterii politi-
ce şi economice –  cleptocraţia  [5, p. 99].

Autorul V. Luneev menţionează că criminalitatea în mare parte 
nu este o problemă ideologică, politică, ci o problemă a întregii societăţi. 
Şi totuşi este cunoscut faptul: cartea criminalităţii este jucată în scopuri 
politice, ideologice şi de partid [6, p. 2].

Ţinând cont de faptul că criminalizarea politicii şi politizarea cri-
minalităţii are o legătură directă cu corupţia [1; 5, p. 99], în anul 1998 
manualele de criminologie din Federaţia Rusă evidenţiau cea mai peri-
culoasă formă a criminalităţii – cea de putere a elitelor. Din categoria 
acestora fac parte funcţionarii ce deţin funcţiile prevăzute la lit. a) şi b) 

CRIMINALIZAREA POLITICII ŞI CRIMINALITATEA POLITIZATĂ

Anatolie ANDRONACHE,
şef adjunct al Catedrei „Procedură penală şi criminalistică”

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,

Constantin RUSNAC, 
lector al Catedrei „Procedură penală şi criminalistică”
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, master în drept

Summary
The most dangerous form of crime is the power elite represents a criminalization of 

politics and politicization of crime. Due to corruption and democracy, which opens doors for 
political criminals penetrate into all spheres of activity of a State, the most senior. They are not 
intended aim of achieving prosperity of the country, society and the individual citizen or the 
interests of society as such will not be higher than personal ones. Once there is such a power elite 
society must be ready to chaos, anarchy, their interests are above what any other interests. And 
to achieve these interests is guided by the principle that the end justifies the means if the purpose 
is noble. And its noble purpose is something other than personal enrichment.
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alin.(1) art. 6 al legii cu privire la serviciul de stat în Federaţia Rusă (Об 
основах государственной службы Российской Федерации).

Autorul autohton V. Bujor subliniază că astăzi, în condiţiile politi-
zării criminalităţii şi criminalizării politicii, puterea politică conveţuieşte 
cu cea economică şi financiară. Ca urmare, apare fenomenul pe care îl 
numim convenţional „bucătăria puterii”, având în vedere situaţia când 
în procedura de adaptare a deciziilor de către guvernanţi sunt implicate 
nu numai structurile oficiale, ci şi oamenii de afaceri, banchirii, rudele 
apropiate şi liderii (capii) criminali. Acest fenomen transformă puterea 
în marfă determinând apariţia, alături de piaţa finanţelor, imobilului, re-
surselor tehnologice etc., a pieţei serviciilor puterii. Aşadar, dacă există 
şi astfel de  marfă cum este puterea, trebuie să existe şi un mecanism de 
realizare a acesteia pe piaţa serviciilor şi a bunurilor [1].

Republica Moldova, ca parte componentă a fostei URSS, odată cu 
destrămarea acesteia, a moştenit atât lucruri pozitive, cât şi negative. Din 
categoria ultimelor face parte şi politizarea criminalităţii.

Problema politizării criminalităţii în Republica Moldova pentru 
prima dată a fost pusă în discuţie în anul 1995, când Chişinăul a fost gaz-
da simpozionului internaţional criminologic cu genericul „Situaţia cri-
minogenă şi securitatea societăţii”. Fenomenul dat a fost pus în discuţie 
de I. Glinski, V. Anikin, G. Baciu, V. Tuleakov, D. Şestakov.

În opinia noastră, un element care influenţează direct legalizarea cri-
minalităţii şi politizarea elementelor penale este revoluţia. Schimbarea brus-
că şi de obicei violentă a structurilor sociale, economice şi politice ale unui 
regim dat afectează activitatea statului în domeniul economiei. Fapt confir-
mat de revoluţiile ce au avut loc în secolul XXI: „Revoluţia trandafirilor” din 
Georgia, „Revoluţia portocalie” din Ucraina, revoluţiile din ţările arabe etc.

Criminalizarea politicii şi politizarea criminalităţii pentru socie-
tatea modernă, caracterizate prin sărăcie, pauperism, servilism politic, 
venalitate politică, nu sunt un lucru accidental.

Autorul I. A. Ilinin accentuează că revoluţia birocratizează crimi-
nalitatea (hoţul a devenit funcţionar) şi criminalizează birocraţia (funcţi-
onarul a devenit hoţ). Astfel, statalitatea se îmbibă cu elemente crimina-
le, iar criminalitatea devenite statală [4].

Conform esenţei sale, revoluţia este destinată să încalce şi să distrugă 
orice cadru normativ, deoarece persoanele care conduc o revoluţie trebuie 
să poată a spune minciuni şi să săvârşească alte tipuri de infracţiuni, iar cel 
care nu este în stare să săvârşească astfel de fapte nu este decât un palavragiu.

Revoluţia este, întra-adevăr, o faptă pe care nu poţi să o săvârşeşti 
cu mănuşi albe, dar este nevoie de mâini murdare, inimă de piatră şi 
suflet dur. Cu toate că revoluţia reprezintă o luptă grea şi periculoasă, 
persoana, riscându-şi libertatea, sănătatea şi nu în ultimul rând viaţa şi 
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familia sa, ştie că dacă reuşeşte, obţine onoruri, putere şi bogăţie. În astfel 
de situaţii cariera sa depinde de eficacitatea activităţilor pe care le să-
vârşeşte. Astfel, ea săvârşeşte infracţiuni nu numai pentru a-şi îndeplini 
promisiunile date societăţii, dar şi pentru sine însăşi. Despre astfel de 
persoane se poate de spus că sunt curajoase şi se sacrifică în lupta pentru 
putere, creând iluzia că luptă pentru libertate şi fericire.

În viziunea autorului V.V. Luneev, criminalitatea nu este specifi-
că numai ţărilor din spaţiul postsovietic, dar şi altor ţări dezvoltate. De 
exemplu, în Statele Unite ale Americei criminalizarea societăţii a devenit 
de mult o problemă politică, problemă care de cele mai dese ori este atin-
să şi exploatată în perioada campaniilor electorale [6, p. 2].

Autorul N. Kuzneţova menţionează că la baza criminalităţii secolului 
XXI stau trei piloni: crima organizată, criminalitatea economică şi corupţia. 

Anume aceşti trei factori condiţionează limitele metodicii de investigare 
a acestor tipuri de infracţiuni. Susţinem opinia dată, deoarece criminalitatea 
latentă în mare parte este compusă din infracţiunile de corupţie, din care doar 
un procentaj foarte mic ajunge în instanţele de judecată. Pentru a lupta îm-
potriva corupţiei nu sunt specialişti calificaţi, un cadru normativ bine pus la 
punct, mai este nevoie de societatea civilă, şi anume de colectivele de muncă. 
Acestea care cunosc totul: cine e corupt, cum este corupt, cât ia etc., dar tac. 
Considerăm că toţi păstrează tăcerea pentru că se tem să nu-şi piardă locurile 
de muncă, acceptând astfel corupţia în schimbul supravieţuirii. 

La fel, trebuie să ne pună în gardă şi schimbul generaţiilor. Nimeni 
nu lucrează cu generaţiile secolului XXI, ele se dezvoltă singure, având 
ca principiu „trăieşte rapid şi mori tânăr”. Astfel, generaţia dată se va 
caracteriza printr-o pasivitate şi indiferenţă faţă de tot şi de toţi, lucru 
periculos pentru existenţa unui stat.

Problema politizării criminalităţii şi criminalizării politice iese 
foarte bine în evidenţa din cauza politicii de cadre pe care o practică un 
conducător. Astfel, atunci când un subaltern  al său este prins şi învinuit 
de acte de corupţie, în loc să fie tras la răspundere penală pentru infrac-
ţiunea săvârşită, el este doar concediat. 

Modalitatea dată de evitare a răspunderii penale s-a înrădăcinat şi 
este tot mai des folosită în ţările nedemocratice sau în cele  care se află în 
perioada de tranziţie spre democraţie. În astfel de ţări, combinaţia dintre 
corupţie şi neprofesionalism al  funcţionarilor de stat, care nu înţeleg 
valorile umane, provoacă crize continue şi sărăcie.

Criminalizarea politicii determină schimbarea cadrului normativ. 
Aceste modificări afectează cel mai des sfera economică şi financiară, ast-
fel se adoptă acte normative care facilitează activitatea persoanei sau care 
elimină răspunderea juridică.

Problema politizării criminalităţii are un impact devastator asupra 
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activităţii organelor de drept, transformându-le din organe care veghea-
ză respectarea legii în organ care doar creează o astfel de iluzie, dintr-
un sistem destinat apărării drepturilor şi intereselor cetăţeanului într-un 
mecanism care slujeşte doar conducerii şi care este gata de orice pentru 
a-şi demonstra eficacitatea în lupta cu criminalitatea [6, p. 2].

În opinia noastră, o astfel de politizare a criminalităţii nu lichidea-
ză criminalitatea în realitate, ci doar numai pe hârtie.

În concluzie, putem sublinia că faţa adevărată a revoluţiei a fost ară-
tată în timpul bolşevismului care reprezenta un sistem al criminalităţii des-
chise, o politică josnică unde se riscă  totul pentru putere, onoare şi bogăţie.

În lupta cu criminalitatea trebuie să ştim că politizarea criminali-
tăţii şi criminalizarea politicii nu sunt ultimele două variabile, în masa de 
factori, care determină stabilitatea sistemelor criminogene existente în 
spaţiul postsovietic geopolitic [7, p. 8].

Populaţia Republicii Moldova nu a trăit niciodată într-o libertate po-
litică, a fost permanent în umbra cuiva. După atâta timp de captivitate,  nici 
nu ştim dacă poporul vrea şi va putea să trăiască în condiţiile democraţiei 
şi libertăţii. Există teama că „Moldova pe care am pierdut-o” nu a fost mai 
bună (democratică, civilizată, liberă etc.) decât cea pe care am creat-o.

În societate există mulţi indivizi care fură şi jefuiesc, iar democra-
ţia le deschide uşile în politică.
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Încă în antichitate existau interese politice, administrative, sociale 
care rezultau din formarea unor structuri ce erau preocupate de concen-
trarea puterii de stat şi puterii financiare în mâinile unui clan sau ale unei 
grupări criminale1.

Această problemă, „crima organizată”, ce se dezvoltă într-un stat 
democratic şi afectează viaţa politică, a fost discutată şi în unele doctrine, 
şi anume, în accepţiunea doctrinei germane, crima organizată era definită 
astfel: ,,Comiterea cu intenţie a unor infracţiuni în scopul obţinerii de 
profit şi putere, de două sau mai multe persoane, ce colaborează pentru o 
perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte 
stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de af-
aceri, prin folosirea violenţei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin 
exercitarea unor influenţe asupra politicienilor, administraţiei publice, 
autoritaţilor judiciare sau economice”2.

Tangenţa crimei organizate cu lumea politică au analizat-o mai 
mulţi savanţi, printre ei îi putem nominaliza pe savanţii ruşi A. Volobuev 
şi E. Galkin, care formulează noţiunea de „crimă organizată” mai pe larg. 
Ei consideră că acest fenomen social negativ se caracterizează prin soli-
darizarea mediului criminal în limitele unei regiuni sau ale unei ţări, prin 
existenţa unor niveluri ierarhice, cu lideri care nu iau parte directă la 

1 Veaceslav Untilă, Crima organizată STOP, ediţia a doua revizuită adăugită, Museum 
2000, p.7.
2 Ion Eugen Sandu , Florin Sandu , Gheorghe Iulian Ioniţă, Criminologie, EDITURA 
SYLVI, Bucureşti, 2001.
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săvârşirea unor infracţiuni concrete, ci îndeplinesc funcţii organizatorice 
şi ideologice de dirijare prin coruperea şi atragerea în activităţi criminale 
a unor persoane cu funcţii de răspundere, a unor funcţionari de stat, 
inclusiv din organele de drept, în scopul asigurării securităţii membrilor 
comunităţii criminale, monopolizării şi extinderii sferei de acţiuni ilegale 
şi obţinerii unor profituri solide3.

Evident că şi la noi, într-o societate posttotalitară, în care peste 
noapte au răsărit şi s-au implantat interese politice, economice, strate-
gice, şi-a făcut apariţia şi faţa  neoficială a realităţii - crima organizată. 
Este un proces în plină desfăşurare, un proces în care statul, cu forţe încă 
firave, încearcă  să stăvilească marele val de criminalitate4.

Pe fondul unei reacţii palide a autorităţilor din RM chiar de la 
primii ani de independenţă, începând de la confuzia creată de negarea 
sau recunoaşterea doar pe jumătate a prezenţei şi extinderii structuri-
lor crimei organizate în ţara noastră, care au fost transmise din sistemul 
sovietic, altele au fost create, grupurile infracţionale au exploatat rapid 
slăbiciunile legilor moldoveneşti, terenul liber creat prin golul legislativ 
în anumite domenii. Au apărut grupuri de persoane care, în procesul de 
tranziţie la economia de piaţă, au încurajat şi sprijinit luarea de măsuri 
care au creat grave contradicţii de care au şi profitat.

Complexitatea şi dinamismul fenomenelor marii criminalităţi or-
ganizate, dar mai ales periculozitatea acestora şi agresivitatea cu care ele 
ameninţă structuri fundamentale ale vieţii politice, economice şi sociale, 
au determinat numeroase state să reconsidere, în sensul lărgirii, însuşi 
conceptul siguranţei naţionale.

Iată deci în ce constă pericolul crimei organizate, atât la nivel naţional, 
cât şi pe plan mondial. Anume de aceea statele preocupate de asigurarea unui 
viitor cât mai stabil au întreprins de mult măsuri hotărâte în vederea comba-
terii crimei organizate. Ca exemplu, în 1970 în SUA a fost fondat Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Crimei Organizate. În acelaşi an a fost adoptată 
o lege privind controlul asupra crimei organizate, în al cărui preambul se 
menţiona că activitatea crimei organizate în SUA ameninţă securitatea in-
ternă a statului şi periclitează bunăstarea naţiunii şi a cetăţenilor ei5. Această 
lege a avut menirea de a consolida bazele juridice ale unei lupte mai eficiente 
împotriva crimei organizate decât o permiteau normele existente6.

3 A. Волобуев, Е. Галкин, Организованная преступность и её сущность, Сов. юсти-
ция, 1989, nr. 21, p. 9.
4 Veaceslav Untilă, Crima organizată STOP, ediţia a doua revizuită şi adăugită, Museum, 
2000, p. 7.
5 В. Лаптеакру, E. Мартынчик, Организованная преступность: исторический 
аспект, социальная база и тенденции, Ştiinţa, 1995, nr. 1, p. 11.
6 В. Геворгян, Организованная преступность. М., Юрид. лит., 1980; А. Никифоров, 
Гангстеризм в США: сущность и эволюция. М., Юрид. лит., 1991.
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În acelaşi timp, prin corupţia la nivel înalt pe care o practică, marile 
grupări criminale naţionale pot submina întregi instituţii de stat, împie-
dicându-le să-şi exercite eficient atribuţiile pentru care au fost create, 
îndeosebi pe cele de bază în activitatea statului.

Vicierea sistemului politic şi a celui judiciar în favoarea infractori-
lor şi în defavoarea oamenilor cinstiţi erodează foarte serios încrederea 
cetăţenilor în instituţiile statului de drept, diminuând puterea acestuia 
de control asupra bunului mers al vieţii sociale. Mai mult, exemplul pe 
care îl oferă extinderea corupţiei şi a crimei la nivel oficial atrage chiar 
populaţia spre infracţiune, percepută ca singurul mijloc de a reuşi în via-
ţă. Discreditarea structurilor de elaborare şi aplicare a legii determină 
populaţia să recurgă, pentru a-şi asigura protecţia, la mită, la organizaţii 
de pază şi securitate, ba chiar la infractori.

Toate noile democraţii în formare se confruntă, pe plan intern, cu 
o triplă transformare: de la economia centralizată la cea de piaţă; de la 
regimul politic anterior la cel democratic; de la un sistem centralizat de 
securitate la un sistem naţional de securitate independent. Unele ţări au 
dezvoltat sistemele de securitate naţionale existente, altele au pornit de 
la zero. Fiecare dintre ele se află în stadii diferite, tranziţia făcându-se în 
moduri diferite7.

Procesul de democratizare din RM a dat noi oportunităţi crimina-
lilor. De fapt, oportunităţile pentru criminalitate au crescut ca urmare a 
apariţiei libertăţilor democratice, a deschiderii şi liberalizării pieţelor. În 
momentul declanşării procesului existau puţine structuri care să fie ca-
pabile să reacţioneze la aceste schimbări rapide, în special la schimbările 
politice şi economice.

Capacitatea crimei organizate de a facilita obţinerea de bunuri a 
intoxicat cu uşurinţă opinia publică, în contextul greutăţilor economice 
pe care populaţia le-a avut şi le are de înfruntat în perioada de tranziţie 
către economia de piaţă. Ordinea civilă s-a deteriorat. Inflaţia a înregis-
trat un salt extraordinar. Criminalitatea a crescut. Piaţa neagră domină 
viaţa zilnică. 

Totodată, deschiderea frontierelor a facilitat mişcarea persoanelor şi 
a mărfurilor şi a impulsionat piaţa liberă, dar şi criminalitatea. Republica 
Moldova ca stat în formare a avut la dispoziţie puţine reglementări pentru 
a administra şi gestiona corect şi just tranzacţiile economice, astfel că in-
fractorii şi-au putut desfăşura aproape nestingherit activităţile economice 
ilicite, cum sunt fraudele bancare, extorcarea, delapidarea, comerţul ilicit 
pe piaţa neagră. „Capitalul necontrolat” a devenit dominant.

7 Petru Albu, Crima organizată în perioada de tranziţie – o ameninţare majoră la adre-
sa securităţii internaţionale, Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
2007.
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Se pare că privatizarea a fost benefică pentru lumea crimei orga-
nizate care controla capitalul de pornire, spre deosebire de cetăţenii de 
rând ale căror economii au fost înghiţite rapid de inflaţie, care au pierdut 
sume enorme de bani odată cu implementarea procesului de schimbare 
a banilor într-o perioada scurtă de timp şi care aveau rareori acces la 
credite bancare.

Organizaţiile criminale promovate din sistemul vechi de guvernare, 
similare cu cele din Columbia, Italia şi din alte zone, şi-au convertit, cu 
succes, bunăstarea materială în influenţă politică pe plan local şi chiar na-
ţional. Corupţia a deposedat de calitate reforma eficientă în administraţie, 
conducând la  obrăznicie în rândul structurilor sociale, respectiv parla-
ment, guvern, administraţie publică locală, afacerişti.

Începând cu deceniul nouă, mai multe structuri de stat, politicieni 
au căutat pârghii şi mecanisme de control din domeniul vieţii economi-
ce, politice şi sociale, ceea ce a condus la apariţia unei serii de factori care 
au favorizat şi mai mult sporirea fenomenului crimei organizate.

Actualmente, în RM există un complex de factori socioeconomici 
care stimulează creşterea criminalităţii organizate, dintre care menţio-
năm:

a) persistenţa problemelor de natură economică, financiară şi so-
cială, generate de prelungirea tranziţiei şi întârzierea reformelor struc-
turale;

b) declinul moralităţii şi solidarităţii publice, schimbarea concep-
ţiilor ideologice;

c) lipsa unei legislaţii adecvate pe domenii de activitate şi numărul 
insuficient de mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte 
(ex. acţiunile rider la bănci, privatizări nejustificate etc);

d) omniprezenţa birocratismului, favoritismului, nepotismului, de 
natură a favoriza extinderea fenomenului de corupţie la nivelul tuturor 
categoriilor de funcţionari publici;

e) creşterea în intensitate a procesului de „interconectare” a aface-
rilor legale cu tranzacţiile ilegale, astfel încât resursele financiare obţinute 
dintr-o tranzacţie ilicită pot fi investite în afaceri legale, aspect ce poate fi 
identificat, dovedit şi controlat din ce în ce mai greu;

f) poziţia geopolitică a RM între Est şi Vest;
g) ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuţii 

pe linie de combatere a criminalităţii, dotarea necorespunzătoare a aces-
tora cu aparatură tehnică şi personal de specialitate calificat.

Mai înainte crima organizată avea drept scop suprem doar obţine-
rea unor profituri imense, în prezent ea tinde şi spre acapararea puterii 
politice, aceasta fiind o particularitate caracteristică şi pentru ţările din 
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spaţiul CSI8. Evoluţia ascendentă a criminalităţii organizate în RM este 
deopotrivă o consecinţă a impactului problemelor politice, economico-
sociale grave, caracteristice perioadei de tranziţie la economia de piaţă, a 
interpretării greşite a libertăţilor democratice de către anumite persoane, 
precum şi a tendinţei elementelor infractoare de a-şi internaţionaliza ac-
tivitatea criminală prin crearea de legături în alte ţări.

Prin urmare, procesul de tranziţie care are loc în ţara noastră către 
o democraţie reală produce, aşa cum se întâmplă în orice societate aflată 
în perioadă de criză, fenomene secundare cu consecinţe grave. Factorilor 
interni li se circumscrie un cumul de riscuri şi ameninţări care afectează, 
în egală măsură, atât siguranţa naţională, cât şi ordinea publică.

Economia continuă să fie afectată de unele acţiuni criminale, fe-
nomene de natură să lezeze capitalul naţional. În esenţă, este vorba de 
faptul că unii factori nocivi identificaţi în anii trecuţi au persistat şi au 
avut un impact important asupra principalilor parametri eficienţi, asu-
pra oricărui tip de economie şi asupra dinamicii în ansamblu. În catego-
ria acestor factori intră:

• accentuarea crizei economice şi instabilitatea politică socială, 
soldate cu scăderea substanţială a nivelului de trai al majorităţii popu-
laţiei, inclusiv creşterea numărului de şomeri, cu deosebire în rândul ti-
neretului;

• accentuarea fenomenelor de corupţie şi de administrare defectu-
oasă a resurselor publice, care produce adâncirea inechităţilor sociale şi 
proliferarea economiei subterane;

• favorizarea, din partea factorilor abilitaţi de către lege, a accesu-
lui ilegal şi ocult la date confidenţiale şi secrete din diferite domenii de 
stat (economic, social);

• instituţionalizarea, în perioadele anterioare, actuale a unor pro-
grame economice păgubitoare în domeniul privatizării şi restructurării 
sectoarelor industriale (industria zahărului, vinului), precum şi neurmă-
rirea, neonorarea programelor postprivatizare;

• organizarea necorespunzătoare a cadrului normativ privind evi-
denţierea şi colectarea la bugetele locale şi centrale a taxelor şi impozi-
telor;

• absenţa sau insuficienţa măsurilor de protecţie a proprietăţii in-
dustriale şi comerciale;

• funcţionarea păgubitoare a fondurilor de investiţii financiare şi 
a pieţei de capital;

• inexistenţa unor norme clare care să sancţioneze explicit concu-
8 În ediţiile periodice ale statelor CSI s-a atras de mult atenţia asupra faptului că are loc 
joncţiunea structurilor politice cu lumea criminală, atunci când este vorba de reprimarea 
opoziţiei politice, A. Азамова, «Угoловники как политическая сила» , Московские но-
вости, 1992, nr. 38, p. 9.
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renţa neloială, posibilă ca urmare a manifestărilor din sfera criminalităţii 
organizate şi nu numai, furtul disimulat de patrimoniu, apariţia şi dez-
voltarea firmelor „fantome”;

• acte de dezinteres în gestionarea unor capacităţi, situaţii ce au 
determinat în mare măsură şi continuă să favorizeze marile fraude din 
sectoarele prelucrării şi comercializării produselor, strugurilor, legume-
lor, fructelor, alcoolului, tutunului etc.;

• nerepatrierea valutei din activitatea de export;
• funcţionarea defectuoasă a sistemului financiar-bancar, ceea ce a 

generat falimente bancare;
• creşterea şi menţinerea la un nivel ridicat a infracţiunilor econo-

mico-financiare prin care se alimentează economia subterană şi se spală 
banii murdari.

În domeniul social
• ignorarea de către unii factori cu responsabilitate în domeniul 

protecţiei sociale a surselor de tensiune, aplicarea unor metode eronate 
de rezolvare a conflictelor apărute sau lipsa de promptitudine cu care se 
acţionează;

• numărul mare de abuzuri şi ilegalităţi săvârşite de reprezentanţi 
ai administraţiei şi justiţiei;

• reconversia, extrem de scăzută, a forţei de muncă către sectoarele 
productive sau a serviciilor;

• menţinerea la un nivel ridicat a muncii la ‚‚negru’’;
• insecuritatea socială generată de amploarea sărăciei şi mizeriei, 

polarizarea populaţiei în bogaţi şi săraci;
• emigrarea specialiştilor din diferite domenii de vârf, fenomen ce 

afectează potenţialul de dezvoltare a societăţii;
• omniprezenţa birocratismului, favoritismului, nepotismului, de 

natură a înlesni extinderea fenomenului de corupţie la nivelul tuturor 
categoriilor de funcţionari publici.

În sfera politicului
• inconsecvenţa în stabilirea obiectivelor economice prioritare, stra-

tegia neperformantă pentru crearea unui sistem financiar adaptat la eco-
nomia de piaţă;

• interesul politic în acapararea unor domenii economice profita-
bile;

• protejarea unor interese de grup prin îngrădirea activităţilor eco-
nomice faţă de grupurile economice adverse;

• încheierea unor convenţii prin care s-au acceptat facilităţi vama-
le şi de import faţă de unele mărfuri, în detrimentul produselor moldo-
veneşti;

• promovarea unor politici economice conjuncturale (deoarece 
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suntem o ţară agricolă), fără a se urmări identificarea şi punerea în prac-
tică a unor programe economice reale şi viabile, cum ar fi cele legate de 
agricultură etc.;

• abrogarea în pripă sau cu rea intenţie a unor acte normative, 
care au favorizat multiplicarea corupţiei, anularea unor fraude comise, 
devalizarea patrimoniului cultural naţional;

• neratificarea sau ratificarea cu mari întârzieri a unor acorduri şi 
protocoale internaţionale în domeniile de bază din stat, care îngreunează 
în mod vădit procesul de cooperare.

Din analiza infracţiunilor înregistrate în RM începând cu anul 
1990, rezultă că agresarea economiei publice în ansamblul său, prin sus-
tragerile de mari proporţii, abuzuri şi alte ilegalităţi, este însoţită în cea 
mai mare parte de acte de corupţie.

Deşi vânzările de active propuse de către stat în diferite sectoare in-
dustriale, economice ar fi trebuit să dinamizeze pârghiile şi instrumentele 
economico-financiare ale sistemului industrial naţional, în realitate, prin nu-
meroase acte de corupţie, unele persoane de rang înalt din stat nu au făcut 
altceva decât să se implice în controlarea lor şi chiar să le gestioneze într-o 
manieră proprie, ceea ce a adus imense prejudicii acelor întreprinderi.

Deşi poliţia s-a opus în mod repetat, după 1990 s-a renunţat la 
controlul financiar intern şi de gestiune în aproape toate întreprinderile, 
ceea ce a determinat în cea mai mare măsură agresiunea ce s-a exercitat 
asupra patrimoniului public, precum şi apariţia şi dezvoltarea unei co-
rupţii aproape generalizate în relaţiile dintre agenţii economici. În ulti-
mii ani s-a revenit la normal.

Ritmul lent în care organele puterii, dar şi cele ale administraţiei de 
stat au acţionat pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi pentru com-
baterea actelor ilegale a favorizat agresarea făţişă a economiei Moldovei.

Sub patronajul unor personaje cu înalte funcţii de conducere, de-a 
lungul ultimilor ani, au fost distruse fabrici, uzine, ferme prin metode de 
închiriere ori vândute la modul iresponsabil, astfel încât cele mai multe 
au fost desfiinţate practic prin vânzări dezastruoase către firme anonime 
ori fantome.

În domeniul produselor agricole, politica promovată de diferite 
grupuri de interese, de la un an la altul, a dezavantajat producţia internă 
şi exportul produselor autohtone în lume, ţăranului neoferindu-i-se nici 
o şansă de a supravieţui în economia de tranziţie. Toate acele scheme 
frauduloase au dus la importul ori exportul unor produse străine unde 
au avut de câştigat anumite persoane şi au demolat agricultura naţională.

Până acum, sistemul bancar a fost expus de unele persoane cu 
funcţii de conducere la o agresiune masivă prin oferirea unor credite 
imense fără garanţiile imobiliare ori mobiliare necesare. Cea mai mare 
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parte a fondurilor a fost folosită în alte scopuri decât destinaţia iniţială, 
sume importante revenind persoanelor din anturajul lor ori chiar condu-
cerii băncii drept remunerare pentru „generozitatea” dovedită ca factori 
de decizie. De asemenea, în spatele secretului bancar se ascund interese 
obscure, operaţiuni de spălare a banilor murdari obţinuţi din activităţi 
ilicite (operaţiuni rider, zone ofshore).

O altă problemă ce a dus la proliferarea crimei organizate în RM 
sunt cazinourile şi jocurile de noroc care, după cum vedem, au apărut în 
Chişinău şi chiar şi în unele centre raionale ca ciupercile. Ultimele con-
troale efectuate în capitală au demonstrat că aceste cazinouri, jocuri de 
noroc sunt deschise de cetăţeni străini, permit o evaziune fiscală masivă şi 
rularea unor sume mari de provenienţă dubioasă. Ca urmare, multe au fost 
închise de poliţie, determinând declanşarea unor presiuni serioase pentru 
aprobarea redeschiderii lor, inclusiv din partea unor oameni politici.

În sfera publicităţii şi a mass-mediei s-a investit destul de mult, 
dar provenienţa sumelor şi identitatea investitorilor este un mister. Presa 
este folosită, de multe ori, de către cei care au intrat în posesia unor sume 
mari de bani, într-un mod mai mult sau mai puţin legal, pentru declan-
şarea unor atacuri înverşunate împotriva adversarilor şi concurenţilor. 
Iar în alte cazuri presa este folosită pentru a sustrage opinia publică de 
la o problemă cu o rezonanţă enormă la nivel local, naţional, precum şi 
internaţional la altă problemă mai puţin importantă.

În RM sunt şi unele grupuri de interese contemporane ce îşi fac 
simţită prezenţa şi în cadrul investiţiilor publice. De altfel, fără legătu-
ra cu unele persoane cu influenţă în principalele instituţii ale statului, 
elementele infractoare, unite prin interese de grup în anumite domenii, 
nu şi-ar putea finaliza intenţiile de fraudare a legii şi realizare a unor 
câştiguri ilicite.

Grupurile de interese sunt alcătuite şi conduse de:
a) Partide politice. Fiecare partid politic sau alianţă de partide, 

pentru a-şi putea desfăşura activitatea, a-şi extinde sfera de influenţă asu-
pra unor categorii cât mai diverse de cetăţeni, trebuie să întreprindă ac-
ţiuni propagandistice, să deplaseze oameni şi mijloace. Totul se măsoară 
în bani, în mărimea fondurilor de care dispun şi pe care le dau, în afara 
argumentelor politice şi putere de penetrare în diverse locuri şi medii. 
Statistica a demonstrat că toate partidele politice din lume au sprijinit 
prin mijloace mai mult sau mai puţin legale diverse domenii, anumite 
grupuri de interese, asigurându-şi resursele financiare necesare luptei 
politice. Nici partidele politice din ţara noastră nu fac excepţie.

b) Persoane influente de până la declararea independenţei. Aceste 
persoane dispuneau deja, la începutul anilor 1990, de un sistem de relaţii 
bine puse la punct şi de resurse financiare conservate discret, care le-au 
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permis să se implice în afaceri care au exploatat la maxim lacunele legis-
lative create în perioada de început a democraţiei.

c) Grupuri de cetăţeni străini care cunoşteau RM  înainte de anul 
1989. Chiar şi în timpul perioadei politice de până la 1990, numeroşi 
cetăţeni străini au cunoscut specificul economiei moldoveneşti, între-
prinderile ce realizau produse de un anumit grad de competitivitate pe 
plan internaţional (ex. întreprinderile de zahăr, fabricile de vinuri, pomi-
cultura etc.). Cu sume relativ mici în valută şi cunoscând reglementările 
naţionale în materie, inclusiv lacunele legislative, terenul fertil pentru 
afaceri apărut după 1989, aceştia au realizat câştiguri importante pe care 
le-au repatriat adesea ilegal.

Dacă se continuă în acest ritm,  pot apărea nişte factori de risc di-
recţi  la adresa siguranţei naţionale ce decurg şi din afectarea gravă a echi-
librelor macroeconomice şi sociale, precum şi din pierderea controlului 
intern şi punerea sub dependenţă străină a unor sectoare de activitate prin:

• extinderea fenomenului corupţiei la niveluri tot mai ridicate ale 
funcţionarilor din administraţia publică centrală şi cea locală; 

• punerea sub control sau dependenţă străină a unor sectoare de 
importanţă strategică din sfera productivă, comercială ori bancară pe ca-
lea subminării directe, prin concurarea lor neloială, sau prin influenţarea 
factorilor de decizie în scopul de a acţiona pentru deturnarea actului de 
conducere potrivit intereselor grupărilor criminale.

Pentru ca lupta împotriva criminalităţii de anvergură să fie eficien-
tă, factorii politici trebuie să stabilească obiective prioritare şi resursele 
disponibile. Întrucât este imposibil de combătut cu aceeaşi intensitate în-
treaga paletă a formelor de criminalitate care se manifestă la un moment 
dat într-o societate, este necesar să se stabilească priorităţile, respectiv 
cele mai grave şi mai periculoase dintre acestea şi, în funcţie de resurse, 
să se concentreze eforturile în vederea eradicării ori diminuării lor.

Crima organizată şi cea neorganizată au atins proporţii atât de 
mari încât, consideră experţii, constituie o ameninţare pentru înseşi ba-
zele societăţii şi statului9. În acest context, în care crima organizată se 
globalizează, pătrunzând în aproape toate domeniile vieţii politice, eco-
nomico-sociale, este de aşteptat şi o amplificare a gradului de intelectua-
lizare a acesteia, prin absorbţia în interiorul grupărilor criminale a unor 
persoane care ocupă posturi oficiale cheie în domeniul administraţiei, 
finanţelor, băncilor, comerţului, justiţiei etc., dar şi a unor specialişti de 
marcă, între care avocaţi cu reputaţie, economişti de prestigiu, ingineri 
şi tehnicieni în domeniul logisticii, al telecomunicaţiilor şi computerelor, 
experţi în materie de protecţie şi autoapărare etc.

9 В. Лаптеакру, E. Мартынчик, „Коррупция: Мнение работников право охра ни-
тельных органов”, în Legea şi viaţa, 1997, nr. 5, p. 12, 13.
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Pericolul prezentat de crima organizată este acutizat de fuziunea 
dintre aceasta şi lumea politică, proces ce se adânceşte tot mai puternic, 
prin dezvoltarea fără precedent a traficării funcţiilor publice, a relaţiilor 
politice şi de afaceri. Această stare de fapt este determinată şi întreţinută 
de imensele fonduri obţinute în urma afacerilor de tip mafiot, între care 
se detaşează marea contrabandă şi evaziunea fiscală, şantajul şi percepe-
rea taxelor de protecţie, obţinerea unor fonduri care, prin corupţie, sunt 
injectate în organisme politice şi administrative, pentru ca acestea să se 
menţină la putere şi să garanteze grupărilor criminale succesul şi protec-
ţia necesară derulării multiplelor şi complexelor lor afaceri ilegale.

Ceea ce ar trebui să atragă atenţia autorităţilor competente şi res-
ponsabile din ţara noastră este faptul că unii au ajuns deja la etapa în 
care afişează în mod deschis un comportament tipic mafiot, materializat 
în supraabundenţă şi lux exorbitant, în vile pompoase şi autoturisme de 
ultimul tip, în conturi cu depozite substanţiale în bănci.

Ameninţarea cea mai serioasă constă în faptul că ţinta principală a 
unei grupări criminale este aceea de a face inoperante, ineficiente şi chiar 
de a paraliza structurile statului abilitate să efectueze controlul social şi 
să lupte împotriva lor, scop pe care îl atinge prin coruperea sau subor-
donarea unor înalţi funcţionari publici din administraţie, finanţe, bănci, 
prin intermediul cărora influenţează sau determină luarea, neluarea ori 
modificarea deciziilor economice, juridice şi chiar, sau mai ales, politice.
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Evenimentele din 7 aprilie 2009, soldate cu acţiuni de violenţă, 
inclusiv ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, victime umane, 
vandalizarea clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei Republicii Moldova, 
au constituit cel mai proeminent fenomen din ultimii ani şi poate unul 
dintre cele mai rare şi memorabile din întreaga perioadă de independen-
ţă a ţării noastre.

În fapt, la 7 aprilie 2009, zeci de mii de tineri, nemulţumiţi de re-
zultatele scrutinului parlamentar din 5 aprilie, au ieşit la acţiuni de pro-
test paşnice.

Concomitent, în mulţime se evidenţia şi un grup bine organizat de 
persoane suspecte (ulterior apreciaţi drept provocatori), care au detur-
nat mitingul de protest paşnic şi au îndreptat protestatarii spre edificiile 
Preşedinţiei şi Parlamentului. 

Aceştia se aflau în grupuri compacte şi în mijlocul mulţimii, co-
municând prin gesturi specifice, unii având şi echipamente speciale de 
comunicare. 

Comportamentul acestora din start era agresiv, instigând protes-
tatarii la violenţă.

Ulterior, reprezentanţii partidelor de opoziţie, au susţinut că acţiu-

LACUNELE ADMISE DE CĂTRE FORŢELE DE ORDINE (INCLUSIV MAI) 
ÎN PERIOADA EVENIMENTELOR POSTELECTORALE DIN APRILIE 2009 

CARE AU AVUT LOC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mihai CEBOTARU,
colonel de poliție în rezervă

Summary
The political parties involved in the protests during the days of 6-7 April 2009 claim 

that they did not have a spontaneous character and represented a reaction of the youth against 
parliamentary election fraud. However, these protests were used by the groups of well-trained 
people who incited the crowd to attack state institutions and vandalize them.

The manner in which these actions have been taken and the behavior of law enforce-
ment bodies has proved eloquently that behind these violent events are special services, and 
the actions occurred under well ranking scenarios. All this has prompted many representatives 
of civil society and international organizations to adjudicate for prosecution of all those who 
violated the legal norms and international human rights, such as the right to participate in 
meetings, freedom of speech, freedom of movement, the right to personal security etc.

In fact, these actions and unsociable position of the MAI former leadership have caused 
an even greater hostility towards the police in society.
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nile organelor de forţă au fost inadecvate, fiind dirijate pentru a amplifica 
tensiunea în mediul protestatarilor. 

Mai mult ca atât, se susţinea că organele de pază au facilitat pă-
trunderea în edificii a acestor provocatori şi arborarea în comun a dra-
pelelor UE şi României, iar forţele speciale nu au intervenit nici după 
pătrunderea protestatarilor în clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei.

Pe de altă parte, autorităţile au susţinut că nu s-a intervenit în forţă 
şi s-a permis vandalizarea sediilor pentru a se evita vărsări de sânge în 
rândul protestatarilor.

Totuşi mass-media a scris că, în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, 
forţele poliţiei au descins în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi au arestat 
tineri aflaţi la acea oră, iar în perioada 8-12 aprilie au fost arestaţi circa 
700 de cetăţeni. Judecătorii s-au deplasat în comisariatele de poliţie şi au 
emis hotărâri chiar în incinta acestora.

Ex-Preşedintele Republicii Moldova a declarat în cadrul unei adre-
sări către populaţie că a apelat la organele de drept cu indicaţia de sistare 
a tuturor formelor de urmărire a participanţilor la acţiunile de protest 
stradal, cităm: „Reprezentanţii lumii interlope şi recidiviştii care au pro-
fitat de situaţia politică complicată vor rămâne în locurile de detenţie. 
Pentru toţi ceilalţi participanţi la evenimentele din 7 aprilie, cer organe-
lor abilitate iniţierea amnistiei totale şi solicit sistarea tuturor formelor de 
urmărire a participanţilor la acţiunile de protest stradal”.

Dar totuşi, urmare a tulburărilor violente din Chişinău, a fost por-
nită urmărirea penala în cazul mai multor protestatari, care au fost cer-
cetaţi pentru tentativa de lovitură de stat, finanţarea protestelor, instigare 
la dezordine în masă sau a distrugerii bunurilor.

Respectiv, la 8 aprilie, autorităţile moldovene au declarat că Româ-
nia (ţara vecină) a fost implicată direct în dezordinile din 7 aprilie şi au 
expulzat ambasadorul român la Chişinău, introducând şi regimul de vize 
pentru cetăţenii români.

La rândul său, şi ex-ministrul Afacerilor Interne, în cadrul unei 
şedinţe operative, a menţionat „că nu s-a cunoscut că în ţară au pătruns 
persoane din statul vecin cu o pregătire specială în organizarea şi desfă-
şurarea dezordinilor în masă, îndreptate spre destabilizarea situaţiei şi 
acapararea puterii în stat. Iată din ce cauză au fost impuse restricţii pen-
tru intrarea în RM a cetăţenilor români, prin stabilirea regimului de vize. 
Această restricţie va asigura obţinerea rezultatelor pozitive la comparti-
mentul combaterii migraţiei ilegale”.

Mai târziu însă, Procurorul General de atunci, Valeriu Gurbulea, 
a precizat că probele prezentate au dovedit faptul că România, în calitate 
de stat, nu are nimic comun cu ceea ce s-a întâmplat la Chişinău după 
alegerile parlamentare din aprilie.
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În societate, au fost înaintate mai multe versiuni cu referire la cele 
întâmplate. 

Astfel, unul din ex-directorii serviciilor speciale din R. Moldova 
(A. Plugaru) a declarat „că evenimentele au arătat că cineva din exterior 
vrea să ne domine în mai mare măsură decât până acum. Nu Bucureştiul, 
nici Washingtonul, nici Moscova. Să-i căutăm printre cei care fac bani pe 
seama prostiei cetăţenilor (moldovenilor)”.

Partidele politice implicate în acţiunile de protest din zilele de 
6–7 aprilie curent susţin că acestea nu au avut un caracter spontan şi 
au reprezentat o reacţie a tineretului faţă de fraudarea alegerilor parla-
mentare. Totodată, de aceste proteste s-au folosit grupuri de persoane 
bine instruite, care au instigat mulţimea la atacarea instituţiilor statului 
şi vandalizarea lor. 

Maniera în care au fost dirijate aceste acţiuni şi comportamentul 
structurilor de forţă a demonstrat elocvent că în spatele acestor manifes-
tări violente stau servicii speciale, iar acţiunile s-au produs în baza unor 
scenarii bine regizate. 

Acest lucru este confirmat şi de faptul că majoritatea protestatari-
lor au manifestat paşnic în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi nu au răs-
puns provocărilor.

De remarcat că în urma evenimentelor din 7 aprilie, la Procuratura 
Generală au fost depuse peste 101 plângeri în cazuri de maltratare de că-
tre poliţişti a persoanelor reţinute şi deţinute în comisariatele de poliţie, 
fiind ulterior intentate cauze penale.

Potrivit datelor neoficiale şi surselor media, în urma protestelor 
au fost maltrataţi peste 300 de tineri, iar trei dintre aceştia şi-au pierdut 
viaţa (Valeriu Boboc, în vârstă de 23 ani, Ion Ţâbuleac, în vârstă de 22 
ani, şi Eugen Ţapu, în vârstă de 26 ani).

Listele publicate la 12 aprilie de către Ministerul Afacerilor Interne 
denotă că până la 11 aprilie au fost arestate doar 129 de persoane, dintre 
care 88 au fost condamnate la detenţie administrativă de la 2 la 15 zile, 
22 au fost amendate, 4 au fost eliberate şi nu exista nicio informaţie cu 
privire la situaţia celorlalte 15 persoane. 

Societatea şi sursele media însă aduceau diverse dovezi pentru a 
afirma faptul că listele publicate cu numele celor reţinuţi sunt incomplete 
şi includ un număr de persoane locul aflării cărora nu a fost comunicat 
rudelor la timpul cuvenit.

Toate acestea au determinat mai mulţi reprezentanţi ai societăţii 
civile şi ai organismelor internaţionale să se pronunţe pentru tragerea la 
răspundere a tuturor celor care au încălcat normele legale şi internaţi-
onale privind drepturile omului, precum ar fi dreptul de participare la 
întruniri, dreptul la libera exprimare, dreptul la libera circulaţie, dreptul 
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la securitatea personală etc.
În fond, aceste acţiuni şi poziţia nesociabilă a fostei conduceri a 

MAI au provocat o ostilitate şi mai mare faţă de forţele de ordine în 
societate.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că orice per-
soană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.

Reieşind din art. 21 din Pactul Internaţional cu privire la Drep-
turile Civile şi Politice, dreptul la întrunire paşnică este recunoscut. Re-
spectiv, exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricţiilor 
conforme cu legea şi necesare într-o societate democratică, în interesul 
securităţii naţionale, al securităţii publice, al ordinii publice ori pentru a 
ocroti sănătatea sau moralitatea publică ori drepturile şi libertăţile altora.

Art. 11 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului stipulează că 
orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică. 

Exercitarea acestui drept nu poate face obiectul altor restrângeri 
decât acelea prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o 
societate democratică, pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 
apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a 
moralei sau pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.

De asemenea, Carta de la Paris pentru o nouă Europă statuează că 
orice individ, fără discriminare, are dreptul la libertatea de asociere şi de 
întrunire paşnică.

Libertatea fundamentală a întrunirilor paşnice este, de asemenea, 
deseori asociată cu libertatea exprimării, care este protejată prin art.10 al 
CEDO, în care se prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de 
exprimare. 

Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi 
sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice 
şi fără a ţine seama de frontiere. 

Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabi-
lităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni 
prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate demo-
cratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa 
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii 
sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora pentru a îm-
piedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta auto-
ritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

Potrivit art.1 alin.(3) al Constituţiei Republicii Moldova, demnita-
tea omului, drepturile şi libertăţile lui reprezintă valori supreme. Dreptu-
rile şi libertăţile omului determina sensul, conţinutul şi aplicarea legilor, 
activitatea puterilor legislativă şi executivă, administraţiei publice cen-
trale şi locale, ele sunt asigurate de justiţie şi statuate de art.6 şi art.16 al 
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Constituţiei.
Art.40 şi 41 ale Constituţiei stipulează dreptul cetăţenilor Republi-

cii Moldova la libertatea întrunirilor şi la asocierea liberă.
În baza art.16 al Legii Republicii Moldova privind întrunirile, aces-

tea se desfăşoară numai în mod paşnic.
Ministerul Afacerilor Interne este acel organ central de specialitate 

al statului, menit în baza respectării stricte a acestor legi să apere viaţa, 
integritatea corporală, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, toate formele 
de proprietate, interesele societăţii şi ale statului contra atentatelor crimi-
nale şi altor acţiuni ilegale, să menţină ordinea de drept şi securitatea pu-
blică, precum şi să exercite supravegherea de stat în domeniul protecţiei 
civile şi asigurării apărării împotriva incendiilor pe întreg teritoriul ţării.

La rândul său, Poliţia Republicii Moldova este un organ armat de 
drept al autorităţilor publice, aflat în componenţa Ministerului Aface-
rilor Interne, chemat să apere, pe baza respectării stricte a legilor, viaţa, 
sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului îm-
potriva atentatelor criminale şi a altor atacuri nelegitime.

Aceste prevederi obligă organul de poliţie:
 – să ia măsuri pentru apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii 

şi averii cetăţenilor în cazurile în care ei sunt ameninţaţi de acţiuni nele-
gitime, de alt pericol;

 – să controleze respectarea ordinii publice pe străzi, pieţe, artere 
rutiere şi în alte locuri publice pentru a asigura securitatea personală şi 
publică;

 – să reacţioneze prompt la sesizările şi comunicările despre infrac-
ţiuni; să aducă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice respecti-
ve evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol secu-
ritatea personală, socială şi a statului şi cer oprirea lor promptă;

 – să ia măsuri de investigare operativă şi alte măsuri necesare, pre-
văzute de legislaţie, pentru stabilirea, prevenirea, curmarea infracţiuni-
lor, pentru identificarea şi punerea sub urmărire a persoanelor care le-au 
săvârşit.

Responsabilitatea pentru realizarea acestor sarcini conform H.G. 
nr. 844 din 30.07.1998, actuală la acel moment, era atribuită direct mi-
nistrului Afacerilor Interne, care conducea întreaga activitate a MAI şi 
subdiviziunilor subordonate, precum şi viceminiştrilor pe domeniile de 
activitate.

Respectiv, cu atribuţii de dirijare, coordonare, supraveghere şi 
control al activităţii subdiviziunilor de ordine publică, este abilitată Di-
recţia generală poliţie ordine publică, care asigură:

 – realizarea politicii de stat privind apărarea drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţenilor împotriva atentatelor criminale, a ordinii şi liniştii pu-
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blice;
 – urmărirea necontenită a situaţiei operative, precum şi a procese-

lor sociale, în scopul reacţiei adecvate şi oportune la fenomenul infracţi-
onal, al preîntâmpinării posibilelor complicaţii ale ordinii de drept;

 – efectuarea măsurilor de profilaxie generală la lichidarea condiţi-
ilor ce favorizează infracţiunile şi alte fenomene sociale periculoase;

 – organizarea menţinerii ordinii publice în timpul desfăşurării în-
trunirilor în masă şi în cadrul intervenţiilor speciale, în scopul restabilirii 
ordinii publice în cazul tulburărilor în masă.

În materie de supraveghere operativă, competenţele sunt atribuite 
Departamentului serviciilor operative, care:

asigură politica unică în activitatea operativ-investigativă a subdi-
viziunilor orientată spre apărarea intereselor statului, integrităţii terito-
riale, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, a 
tuturor formelor de proprietate de atentate criminale, stabilizarea situa-
ţiei criminogene, lichidarea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează creşte-
rea criminalităţii;

 – aprecierea şi reacţia operativă la schimbările infracţionale nega-
tive din societate;

 – organizarea interacţiunii subdiviziunilor teritoriale cu alte orga-
ne de drept;

 – îndeplinirea măsurilor operative de investigaţii, orientate atât 
spre descoperirea infracţiunilor cu caracter prejudiciabil sporit, cît şi a 
contravenţiilor administrative etc.

În complex, competenţele de exercitare a măsurilor preventiv-
profilactice pentru reducerea riscului declanşării încălcărilor în masă a 
ordinii publice, iar în cazul declanşării acestora, pentru asigurarea secu-
rităţii publice, protecţiei vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, organizarea şi des-
făşurarea măsurilor de lichidare a consecinţelor survenite revine Statu-
lui-major operativ (SMO), care este un organ mobil de dirijare a forţelor 
şi mijloacelor MAI.

Cronologia evenimentelor care s-au desfăşurat pe parcurs şi ne-
mijlocit în ziua de 7 aprilie denotă că iniţial, în primele ore, măsura de 
protest se evidenţia doar prin numărul major al participanţilor şi care era 
în ascendenţă sporită.

Acest fapt impunea deja factorilor responsabili de menţinerea or-
dinii şi liniştii publice, respectiv SMO (sub dirijarea ex-viceministrului), 
DSO, DGPOP şi CGP al mun. Chişinău, să întreprindă acţiuni de rigoare 
ce se impun conform actelor normative menţionate şi prevederilor art. 
195 - 197 ale ord. MAI nr. 157 din 26.07.1994, pentru a anticipa mă-
surile preventive referitoare la asigurarea securităţii circulaţiei rutiere, 
stării antiincendiare, examinarea edificiilor, recognoscenţa teritoriului, 
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numărul de forţe ce necesită a fi antrenate, superiorii de grupe, ordinea 
de lucru a grupelor de investigaţii şi operative etc.

Cu atât mai mult cu cât, anterior, în diverse surse mass-media erau 
previzibile măsuri în masă pe marginea rezultatelor alegerilor parlamen-
tare.

Sub acest aspect, nu s-a luat în considerare faptul că deja în seară 
zilei de 6 aprilie a fost desfăşurat un marş de proporţii, care a blocat arte-
ra principală a capitalei mai bine de o oră, iar participanţii au intenţionat 
să devieze unităţi de transport public.

De altfel, Statul-major operativ, sub dirijarea ex-viceministrului, 
conform competenţelor, urma să organizeze:

 – menţinerea capacităţii de intervenţie a structurilor de conducere 
cu organele de poliţie, gradul de pregătire a forţelor şi mijloacelor nece-
sare, folosirea şi aplicarea legală şi eficacitatea lor;

 – dirijarea activităţii de prevenire şi reacţionare operativă la de-
clanşarea încălcărilor în masă a ordinii de drept, în scopul reducerii pe-
ricolului asupra securităţii publice;

 – orientarea şi dirijarea forţelor şi mijloacelor subdiviziunilor afa-
cerilor interne implicate în menţinerea ordinii publice, asigurarea secu-
rităţii vieţii şi sănătăţii cetăţenilor şi integrităţii patrimoniului în procesul 
încălcărilor în masă a ordinii de drept.

Concomitent, Statul-major operativ trebuia să creeze sistemul de 
prevenire a încălcărilor în masă ale ordinii publice, cu menţinerea în 
stare de pregătire a forţelor şi mijloacelor şi să analizeze cauzele care 
pot genera încălcări în masă ale ordinii publice, eficacitatea măsurilor 
preventive premergătoare, acţiunile de protecţie a securităţii publice şi 
prioritar ale obiectivelor strategice, să alerteze imediat efectivul subdivi-
ziunilor Garnizoanei Chişinău şi comisariatelor raionale, conform sche-
mei stabilite.

În pofida celor menţionate, în cadrul chestionării persoanelor im-
plicate şi examinării materialelor acumulate pe marginea anchetei de ser-
viciu, nu au fost stabilite activităţi planificate şi desfăşurate de către aceşti 
conducători, iar cele desfăşurate au fost efectuate cu mare întârziere. Mai 
mult ca atât, grupele analitice şi de asigurare informaţională în genere nu 
au activat, la fel ca şi şedinţele de lucru ale Statului-major operativ, care 
nu au fost convocate niciodată.

În explicaţia sa, unul din viceminiştrii Afacerilor Interne confirmă 
drept neajuns că: „În cadrul măsurilor de asigurare a ordinii publice, nu 
s-a ţinut cont de ordinul special (nr. 01 din 09.02.2009), la repartizarea 
forţelor şi mijloacelor, destinate pentru paza Parlamentului şi Preşedin-
ţiei, numărul insuficient de forţe şi repartizarea lor incorectă. Cu întâr-
ziere au fost alertate restul subdiviziunilor responsabile, inclusiv trupele 
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de carabinieri, comanda fiind primită deja când protestatarii se aflau în 
preajma sediilor menţionate. După ce forţele au fost dislocate conform 
misiunilor puse, s-a simţit lipsa legăturii eficiente în conducerea subdi-
viziunilor implicate... În cadrul manifestărilor în masă din 07 aprilie cu-
rent între mulţimea de protestatari se observau grupări de tineret, fiind 
dispuse la acţiuni violente”.

La fel, dumnealui menţionează că „forma acţiunilor a fost pasivă, 
iar caracterul inovensiv”.

Aceste confirmări au fost susţinute de majoritatea conducătorilor 
şi colaboratorilor implicaţi.

La rândul său, Departamentul serviciilor operative trebuia să asi-
gure acoperirea operativă a teritoriului, prioritar a instituţiilor de învăţă-
mânt, să culeagă şi să posede informaţia despre intenţiile manifestanţilor, 
organizatorilor, prezenţa instigatorilor cu identificarea lor etc.

În cadrul chestionărilor după caz, conducătorii serviciilor operati-
ve au declarat că nu posedau informaţii operative privitoare la organiza-
rea manifestărilor în masă, prima informaţie fiind primită prin interme-
diul portalului de ştiri www.unimedia.md, precum că în seara zilei de 6 
aprilie, un grup de tineri de iniţiativă se adună la monumentul lui Ştefan 
cel Mare.

Astfel, contrar prevederilor actelor normative (pct. 7, lit. d), f), i) 
anexa 1 şi pct. 6, lit. k) anexa 2 ale ord. MAI nr. 153 din 18.05.2006), ser-
viciile operative nu au dispus de informaţii vizavi de manifestările pre-
conizate, care au fost condiţionate la rândul lor de activitatea informa-
ţională insuficientă, conlucrarea neadecvată şi schimbul informaţional 
reciproc între organele abilitate (inclusiv: Serviciul Informaţii şi Secu-
ritate, Procuratura Generală, Serviciul Grăniceri, Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale etc.).

În selectarea informaţiilor despre intenţiile cetăţenilor nu au fost 
implicate nici comisariatele teritoriale de poliţie, care urmau să între-
prindă acţiuni cu caracter preventiv-profilactic.

De altfel, acţiunile ulterioare zilei scrutinului electoral, contrar 
atribuţiilor şi competenţelor încredinţate, atât de către Departamentul 
serviciilor operative, cât şi de către Comisariatul general de poliţie al 
mun. Chişinău, au fost prognozate şi intuite greşit, precum că vor avea 
un caracter demonstrativ, fiind exteriorizate prin mitinguri şi acţiuni de 
protest cu caracter paşnic, axate şi limitate în exclusivitate doar pe decla-
raţiile publice ale liderilor formaţiunilor politice, fără a se lua în calcul 
acţiunile instigatorilor încă de la 06 aprilie, ceea ce denotă o inactivitate 
şi din partea Statului-major operativ al MAI.

În aceste circumstanţe, s-a creat un vacuum în acumularea şi pose-
darea informaţiei despre intenţiile manifestanţilor şi instigatorilor, după 
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care acţiunea paşnică preconizată a fost ulterior transformată foarte 
brusc în una cu caracter violent şi dezordini în masă.

În acest context, a fost evidenţiat şi aspectul redus al măsurilor 
preventiv-profilactice ce urmau a fi desfăşurate, anterior zilei de 7 aprilie, 
de către Direcţia generală poliţie ordine publică (conform dispoziţiilor 
punctelor 18 şi 30 ale ord. MAI nr. 302 din 17.08.2006).

S-a constatat şi conlucrarea insuficientă cu Ministerul Educaţiei, 
ţinând cont de faptul că marea majoritate a manifestanţilor a fost consti-
tuită din elevi şi studenţi.

Aceste inactivităţi (contrar subpct. 7 şi 11, ale pct. 12 al ord. MAI 
nr. 292 din 31.07.2003) au fost constatate şi în activitatea CGP mun. Chi-
şinău, care prin intermediul serviciilor operative şi celor de ordine publi-
că urma să monitorizeze, începând cu ziua de 06 aprilie, toate tendinţele 
ce atestau organizarea unor măsuri de proporţii, atmosfera din cadrul 
mediilor studenţeşti şi altor grupuri de persoane care aveau intenţia de a 
provoca dezordini şi tulburări în masă.

În fond, Statul-major operativ şi Direcţia generală poliţie ordine 
publică erau obligaţi să treacă la realizarea măsurilor profilactice şi de 
prevenire a încălcărilor în masă a ordinii publice, să efectueze calculul 
de forţe, mijloace posibile şi recognoscenţa teritoriului, însă evident că 
acestea nu au fost realizate din motivul lacunelor menţionate, care au 
fost admise în complex de conducătorii serviciilor responsabile.

În pofida competenţelor atribuite Statului-major operativ, con-
form ordinului MAI nr. 01 din 09.02.2009, la ora 0930, a fost mobilizat 
doar efectivul RPS „Scut”, 100 colaboratori în uniformă cu veste lumine-
scente, pe parcurs fiind repartizaţi la cele trei obiective strategice, inclu-
siv: Preşedinţie – 40 (în pofida necesarului prevăzut de 50 colaboratori 
dotaţi cu mijloace speciale), Parlament – 30 (necesarul 50) şi Guvern – 30 
(necesarul 50).

Totodată, conform planului era necesară plasarea BPDS „Fulger” 
şi a trupelor de carabinieri, respectiv câte 150 la fiecare obiectiv strategic 
(conform variantei I a ordinului), precum şi alertarea întreg efectivului 
CGP mun. Chişinău şi comisariatelor de poliţie raionale, conform vari-
antelor speciale de acţiuni în situaţii specifice.

De fapt, acţiunile desfăşurate de către Statul-major operativ al 
MAI evoluau concomitent cu manifestările protestatarilor, iar în majori-
tatea cazurilor – cu întârziere.

Respectiv, ridicarea în regim de alarmă a efectivului trupelor de 
carabinieri a fost efectuată abia către 10.20, iar la 10.50, fiind plasaţi în 
sediul Preşedinţiei (109 militari în termen) şi în faţa Parlamentului (210 
militari în termen).

Paralel, la 10.20, a fost ridicat pe alarmă şi echipat efectivul Brigăzii 
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de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger”, iar la 11.00  fără instrucţiuni 
iniţiale a fost plasat pe poziţii chiar în faţa Preşedinţiei (100 colabora-
tori) şi Parlamentului (100 colaboratori), fapt apreciat de protestatari ca 
o provocare.

Mai mult ca atât, contrar pregătirii şi destinaţiei de bază, s-a im-
plicat în lanţ şi Detaşamentul lupte speciale, care este antrenat prioritar 
pentru eliberarea ostaticilor, neutralizarea şi capturarea infractorilor de-
osebit de periculoşi etc., aceştia din start intrând în confruntări deschise 
cu protestatarii.

În aceste împrejurări, situaţia a fost tensionată din ambele părţi, 
fiindcă deja în faţa Preşedinţiei şi Parlamentului se aflau circa 8000 de 
protestatari, iar tacticile ce prevăd implicarea iniţială a grupului expli-
cativ (mediatori) din partea Statului-major operativ şi responsabilii de 
obiective nu au fost folosite.

Astfel, contrar prevederilor alin. (6), (7) ale ordinului MAI nr. 
01 din 09.02.2009, responsabilii din cadrul Statului-major operativ (sub 
dirijarea nemijlocită a viceministrului), Direcţiei generale poliţie ordi-
ne publică şi CGP al mun. Chişinău, prin inacţiunile lor nu au asigurat 
preventiv lucrul explicativ în mediul participanţilor la întrunire, cu exa-
minarea cerinţelor acestora şi sesizarea despre consecinţele posibile la 
întreprinderea măsurilor de restabilire a ordinii de drept.

De asemenea, nu s-a asigurat nici conlucrarea cu liderii prezenţi la 
aceste măsuri de protest, astfel încălcându-se prevederile art. 19 - 23 din 
Legea nr. 26-XVI din 22.02.2008.

Un alt aspect constatat a fost manevrarea redusă, dislocarea, redis-
locarea, intervenţia haotică şi coordonarea activităţilor comune dintre 
Statul-major operativ şi conducătorii responsabili, în situaţiile când co-
laboratorii de poliţie erau implicaţi în altercaţii şi confruntări directe cu 
protestatarii, fapt ce a dus la traumatisme din ambele părţi.

Drept provocare a servit şi intervenţia, contrar Regulamentului, a 
autospecialei serviciului pompieri (ca tun de apă), fără a se lua în con-
siderare faptul că efectivul acestei unităţi este destinat doar pentru stin-
gerea incendiilor şi nu a fost pregătit şi instruit referitor la acţiunile în 
astfel de situaţii. 

La fel, nu s-a asigurat securitatea acestora, fapt care ulterior a pro-
vocat agresivitate în rândul manifestanţilor şi pericol pentru membrii 
echipajului.

Pe parcurs, inacţiunile şi pasivitatea persoanelor responsabile a 
dus la altercaţii majore între forţele de ordine şi protestatari, care au în-
ceput a arunca în colaboratorii de poliţie aflaţi la uşile Preşedinţiei cu 
sticle din plastic, umplute cu pământ şi apă, iar cu începere de la orele 
11.30 – cu pietre, care erau scoase din pavajul din preajma Preşedinţiei.
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Protestatarii, instigaţi de persoane pregătite (după analiza secven-
ţelor video), au început a arunca cu pietre în geamurile sediului Preşe-
dinţiei, deteriorându-le şi în acelaşi timp făcând tentative de a pătrunde 
cu forţa în Preşedinţie prin uşă centrală.

La ora 13.30, forţelor din faţa Parlamentului, fără coordonare cu 
cele din faţa Preşedinţiei, li s-a dat comanda de intervenţie, practic mul-
ţimea a fost dispersată, însă iarăşi, din cauza acţiunilor necoordonate cu 
cele din faţa Preşedinţiei şi agresivităţii în creştere a mulţimii, lanţurile 
de dispersare şi forţele dislocate în faţa Parlamentului au fost nevoite să 
se retragă.

În pofida acestui fapt (ora 13.30), nu s-a luat în considerare că în 
spatele Parlamentului era deja amplasat efectivul Academiei MAI, care 
a fost alertat doar către orele 13.02 (255 cursanţi), însă, acesta nu primi-
se ordinul de acţiune din partea şefului Statului-major operativ, ceea ce 
demonstrează suplimentar faptul lipsei de interacţiune şi coordonare cu 
forţele şi mijloacele disponibile.

În această situaţie, nu s-au întreprins nici măsuri oportune de eva-
cuare a documentelor de importanţă statală (declaraţia de independenţă, 
constituţia), a surselor financiare şi a altor bunuri materiale.

Nu este clar faptul şi conţinutul purtării tratativelor cu acei insti-
gatori care au arborat drapelul UE şi României, ca semn de capitulare a 
forţelor de ordine şi încurajarea la devastări şi acţiuni de violenţă. Anu-
me atunci a început retragerea răzleţită şi sine stătătoare a forţelor de 
ordine şi vandalizarea edificiilor.

Ex-ministrul Afacerilor Interne, în toiul acestor evenimente, a or-
donat aplicarea mijloacelor speciale de apărare activă, însă acestea au fost 
aduse şi puse la dispoziţia forţelor de ordine abia peste o oră.

Pe parcurs, în intervalul orelor 13.50- 16.30, s-au efectuat atacuri 
violente asupra Parlamentului soldate cu devastări.

Către orele 16.15, protestatarii au înconjurat complet sediul Par-
lamentului, recurgând la acte de violenţă în spatele lui, exprimate prin 
atacarea colaboratorilor de poliţie, incendierea a  trei automobile ale for-
ţelor de ordine şi deteriorarea celui de-al patrulea.

Ulterior, odată cu reducerea minimă a protestatarilor şi în pofida 
faptului că autospecialele serviciului pompieri se aflau în preajma sedii-
lor, nu s-a ordonat întreprinderea măsurilor de localizare a incendiilor, 
fapt confirmat şi de companiile de televiziune, care în acel moment mo-
nitorizau în direct situaţia (ProTV).

Deja la 22.30, ex-ministrul Afacerilor Interne a ordonat mobili-
zarea şi echiparea efectivului BPDS „Fulger”, care sub dirijarea coman-
dantului, în intervalul de timp 00.30 - 03.30, a declanşat măsurile de aşa-
zisa „restabilire a ordinii de drept” care ulterior a fost transmisă de către 
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majoritatea surselor mass-media, cu argumentări vizavi de reţinerile şi 
arestările demonstranţilor paşnici şi a unor persoane care se aflau în adi-
acentul PMAN doar din curiozitate, în calitate de spectatori.

Pe parcurs, după cum s-a menţionat, fosta conducere a MAI a luat 
o poziţie conservată şi nesociabilă în reflectarea obiectivă a activităţilor 
din 7 aprilie, mai mult ca atât, 275 colaboratori de poliţie au avut de su-
ferit în urma altercaţiilor, care s-au ales cu diferite traume (inclusiv frac-
turi, traumatisme cranio-cerebrale şi comoţii, plăgi contuze şi rupturi ale 
ţesuturilor etc.).

Urmare a faptelor constatate de către comisia Ministerului Aface-
rilor Interne, ex-ministrul Afacerilor Interne şi Statul-major operativ sub 
dirijarea ex-viceministrului coordonator, nu au întreprins măsurile ce se 
impun conform actelor normative ce reglementează activităţile în astfel 
de situaţii şi care au condiţionat violenţele şi tulburările în masă, creând 
pericol pentru viaţa şi sănătatea atât în mediul protestatarilor, cât şi în cel 
al colaboratorilor de poliţie.

Aceleaşi inacţiuni au fost stabilite şi în exercitarea atribuţiilor res-
ponsabililor de obiective (anexa nr. 5 a ord. MAI nr. 01 din 09.02.2009), 
inclusiv la sediile Preşedinţiei, Parlamentului, fiind admisă o discrepanţă 
în dirijarea unică a forţelor antrenate, între factorii de decizie şi subdivi-
ziunile implicate.

Aceste lacune au fost admise în mare parte din motivul că, până 
la 07 aprilie curent, contrar prevederilor ordinului MAI nr. 01 din 
09.02.2009, în cadrul MAI nu a fost organizată nici o aplicaţie de co-
mandament şi de stat-major privind consolidarea interacţiunii în cazul 
tulburărilor în masă.

În astfel de situaţii, majoritatea comandanţilor nu erau pregătiţi 
şi nu se aflau în mediul colaboratorilor implicaţi, care activau haotic şi 
dispersat, în cadrul altercaţiilor cedau poziţiile şi echipamentul de luptă, 
care ulterior era preluat de protestatari.

Ulterior, urmare a disensiunilor în societate pe marginea acţiuni-
lor poliţiei la 07 aprilie, în cadrul unei şedinţe a Colegiului MAI au fost 
date aprecieri unor conducători responsabili cu aplicarea sancţiunilor 
disciplinare.

De fapt, şedinţa Colegiului MAI a avut un aspect mai mult formal 
decât o examinare obiectivă a lacunelor admise, dat fiind că doar peste 9 
zile, la 12.06.2009, prin ordinul MAI nr. 268 ef., aceste sancţiuni au fost 
anulate.

În cazul ex-viceminiştrilor şi şefului SPC şi SE, s-a intervenit pe 
lângă Guvern privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, însă până în 
momentul de faţă, decizii în acest sens nu au fost luate.

Este de menţionat faptul că imediat după ridicarea sancţiunilor 
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disciplinare, toţi aceşti conducători au fost menţionaţi în repetate rân-
duri de fosta conducere a MAI, inclusiv cu acordarea gradelor de „gene-
ral”, „colonel”, „premii băneşti” şi alte distincţii.

Lacune observate şi deduse
Reieşind din explicaţiile conducătorilor subdiviziunilor MAI şi co-

laboratorilor de poliţie implicaţi în măsurile de după 05 aprilie curent, 
analiza secvenţelor agenţiilor mass-media (Moldova 1, Pro-tv, Nit, Ome-
ga, TV-7, N-4, TVC-21, presa periodică), materialelor video ale grupe-
lor de documentare, precum şi altor participanţi la manifestările din 6-7 
aprilie, comisia MAI a constatat că:

 – unele instituţii speciale ale statului (SIS) au ştiut din timp (cu 
două săptămâni până la 07.04.09) despre manifestările preconizate, însă 
nu a fost clară poziţia autorităţilor vizavi de inacţiunile manifestate în 
asigurarea securităţii edificiilor de stat;

 – totodată, contrar competenţelor atribuite, organele afacerilor 
interne nu au dispus de informaţii despre evenimentele ce trebuiau să 
aibă loc, fie că nu au reacţionat adecvat, în cazul deţinerii informaţiei;

 – nu s-a făcut văzut rolul conducerii MAI, serviciilor operative, 
celor de ordine publică, CGP al mun. Chişinău şi altor forţe participante 
la prevenirea şi curmarea manifestărilor în masă desfăşurate (mai ales în 
timpul devastării şi incendierii clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei);

 – conducerea MAI nu a întreprins măsuri eficiente de conlucra-
re cu liderii opoziţiei şi alţi lideri politici, membri partidelor politice şi 
altor forţe pentru a opri sau reorienta forţele distructive participante la 
evenimentele;

 – subdiviziunile implicate (funcţionarii poliţiei, efectivul trupelor 
de carabinieri şi studenţii Academiei) activau dispersat şi nu se observa 
conducerea unică, strategică a efectivului;

 – în multe cazuri forţele poliţieneşti implicate activau unilateral, 
ceea ce permitea manifestanţilor şi instigatorilor să-i deposedeze pe poli-
ţişti de scuturi, bastoane de cauciuc, să le provoace leziuni corporale etc.;

 – unii conducători (din explicaţiile depuse) au recunoscut că ei şi 
subalternii lor activau fără a cunoaşte forţele poliţieneşti vecine impli-
cate, fără a conlucra cu ele, nu cunoşteau dispoziţiile conducerii MAI şi 
superiorilor pe obiectivele strategice;

 – din convorbirile avute cu conducătorii forţelor implicate în cur-
marea dezordinilor în masă, s-a constatat că majoritatea forţelor OAI 
au fost prost instruite, fără a cunoaşte situaţia operativă reală, concretă, 
creată la moment; au fost implicate în menţinerea ordinii publice cu în-
târziere, când deja nu se mai putea face nimic;

 – majoritatea conducătorilor MAI, CGP, CPS au venit în haine 
civile şi apoi s-au retras fie în spatele subalternilor, fie în adiacent;
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 – colaboratorii de poliţie şi trupelor de carabinieri nu puteau să 
mânuiască scuturile (inclusiv pentru a se apăra);

 – o greşeală strategică a fost admiterea arborării drapelelor Uniu-
nii Europene şi României pe clădirile de bază. Dacă s-a ajuns la concluzia 
de a arbora drapelele, consultaţiile (dialogul) au fost organizate cu doi 
tineri pe care nimeni nu-i ştia (nici MAI, nici liderii „opoziţiei”);

 – când a început să ardă incinta Parlamentului şi au apărut pom-
pierii, nimeni din poliţişti sau alte forţe nu a întreprins măsuri de pro-
tecţie a automobilelor pompierilor, pentru ca ultimii să localizeze şi să 
stingă focurile din faţa Parlamentului şi birourilor (etajele) care erau în 
flăcări;

 – din secvenţele demonstrate de toate canalele de televiziune s-a 
observat clar acţiunile colaboratorilor de poliţie după orele 24.00, ceea 
ce a confirmat versiunile despre aplicarea ilegală a forţei şi a persoanele 
decedate;

 – lipsa de conlucrare cu societatea civilă, mass-media şi alte or-
ganisme referitoare la redarea situaţiei în fapt, a persoanelor reţinute şi 
arestate, care ulterior au declarat că faţă de ei a fost aplicată forţa fizică în 
incinta comisariatelor de poliţie (din declaraţiile persoanelor reţinute);

 – admiterea desfăşurării proceselor de judecată pe cazurile per-
soanelor reţinute, direct în incintele comisariatelor de poliţie, care a pre-
judiciat grav imaginea MAI.

Acţiunile şi măsurile provocatoare care au tensionat situaţia în so-
cietate

În perioada preelectorală şi în campania electorală propriu-zisă a 
alegerilor parlamentare din 2009, MAI a întreprins un şir de măsuri care 
nu au confirmat competenţele atribuite şi au dus la încălcarea principii-
lor constituţionale privind asigurarea drepturilor şi libertăţilor universa-
le ale omului, democraţiei şi pluralismului politic, egalităţii cetăţenilor în 
faţa legii şi autorităţilor publice, prezumţiei de nevinovăţie ş.a.

Astfel, au fost îngrădite drepturile cetăţenilor de a-şi exprima liber 
opiniile, fiind cunoscute zeci de cazuri când la indicaţia conducerii MAI 
un şir de persoane erau hărţuite deschis şi tratate ca criminali în faţa so-
cietăţii fără sentinţa definitivă a instanţei de judecată, precum şi  interzi-
se manifestările paşnice prin obstrucţionarea şi intimidarea alegătorilor 
care participau la mitingurile opoziţiei etc. 

Deplasarea cetăţenilor spre capitală şi spre centrele raionale pen-
tru a participa la întruniri era frecvent blocată sub diverse pretexte, iar 
transportatorii şi agenţii economici erau impuşi forţat să-şi suspende ac-
tivitatea pentru acele zile.

Practic, aceste indicaţii erau trasate direct sau indirect pe întreg 
parcursul anului de către conducerea MAI în cadrul şedinţelor operative.
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Pentru opţiuni, contrar politicilor guvernării, faţă de unii lideri de 
opoziţie erau pornite dosare penale, trataţi ca criminali.

Totodată, acţiunile ilegale ale unor reprezentanţi ai puterii nu erau 
cercetate, iar persoanele vinovate de comiterea lor nu erau trase la răs-
pundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

MAI dispunea de multiple materiale concrete vizând abuzurile ad-
mise de unii demnitari de stat şi funcţionari publici ai fostei guvernări, 
în privinţa cărora nu au fost pornite cauze penale, iar organele de drept 
nu se autosesizau, cu toate că mass-media şi societatea civilă  informau 
despre aceste ilegalităţi.

Concomitent, sub pretextul unor informaţii neverificate, conduce-
rea MAI organiza conferinţe de presă, unde se aduceau învinuiri publice 
unor lideri politici de opoziţie sub pretextul comiterii diferitor infracţi-
uni inexistente, fără respectarea prezumţiei de nevinovăţie.

Contrar prevederilor legale, în cadrul MAI a fost creat al doilea 
staf electoral, care monitoriza şi sistematiza zi de zi mersul procesului 
electoral, iar în baza analizelor efectuate înaintau propuneri de influenţă 
electorală în favoarea PCRM, precum şi acţiuni de intimidare a opoziţiei 
şi a unor confesiuni religioase.

Mai mult ca atât, a fost întocmită o listă unică, listă care includea 
membrii Guvernului, liderii PCRM, conducătorii aparatului central, co-
misarii de poliţie, care acţionau după un program complex de măsuri 
comune în teritoriu în sprijinul PCRM.

Prin aceste activităţi, societatea a fost divizată în susţinători ai 
PCRM şi ai opoziţiei şi polarizată la maximum, întrucât rezultatele pre-
alabile ale alegerilor au dus la o revoltă enormă, îndeosebi din partea 
tineretului.

Anume politizarea excesivă a efectivului MAI şi implicarea directă 
în acţiuni ilegale (Chişinău, Orhei, Cahul, Bălţi etc.) în favoarea parti-
dului de guvernare au condus la ştirbirea imaginii poliţiei în societate 
şi la sporirea gradului de neîncredere, mai cu seamă din partea tinerei 
generaţii, fapt care a dus la concentrarea tinerilor la 6 aprilie în PMAN.

În acel moment, MAI nu a întreprins măsuri ca manifestările să fie 
localizate cu excluderea provocărilor la dezordini şi tulburări în masă, cu 
toate că în rândul manifestanţilor erau clar evidenţiate persoane turbu-
lente care chemau direct la aplicarea violenţei.

Aceste inacţiuni au condiţionat în mare măsură concentrarea tine-
retului în Piaţa Marii Adunări Naţionale deja la 06 aprilie.

Anume aceste circumstanţe dictau clar şi din timp necesitatea con-
vocării Consiliului Suprem de Securitate al Statului (care anterior era 
întrunit deseori pentru probleme lipsite de importanţă), cu implicarea 
tuturor organelor statale, neguvernamentale, societăţii civile, liderii for-
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maţiunilor politice care aveau acces la mulţime, în scopul evitării unor 
acţiuni destabilizatoare.

Chiar şi în condiţiile când acest lucru nu s-a întâmplat, Ministerul 
Afacerilor Interne nu a ţinut cont de practicile precedente acumulate în 
perioada 1990 - 2005 şi prevederile actelor normative, care stipulau clar 
întreprinderea unui complex de măsuri ce se impun privind caracterul 
măsurii, numărul de participanţi, intenţiile, acţiunile preventiv-profilac-
tice ulterioare, acoperirea operativă a teritoriului etc.

La fel, urmau a fi identificate şi izolate persoanele deosebit de sus-
pecte care chemau la dezordini şi aveau un comportament agresiv, care, 
de altfel, erau cunoscute de către MAI.

Studiile efectuate în domeniul administrării  situaţiilor de după 05 
aprilie 2009 şi perioadei premergătoare demonstrează vădit faptul că fos-
ta conducere a MAI, prin acţiunile şi inacţiunile sale neadecvate, a admis 
neglijenţe, manifestate prin ignorarea competenţelor atribuite de actele 
legislativ-normative, ceea ce a dus la devastarea edificiilor de stat, la tole-
rarea aplicării în masă a torturii, acţiunilor degradante faţă de cetăţeni şi 
la traumatizarea efectivului subordonat.

Prejudiciul cauzat statului urmare a distrugerilor edificiilor Preşe-
dinţiei şi Parlamentului, evaluat de două comisii formate din câte 25 de 
experţi, se estimează a fi de peste 120 mln lei.

Concomitent, pentru moment nu este estimat prejudiciul moral 
adus societăţii civile şi angajaţilor MAI.

Sperăm că distinşii oaspeţi şi personalităţile notorii în domeniul 
jurisprudenţei se vor expune pe marginea corectitudinii acţiunilor or-
ganelor afacerilor interne, cu recomandări în organizarea activităţilor de 
asigurare a ordinii şi securităţii publice bazate pe respectarea valorilor 
democratice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
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„Cel mai potrivit obiect de studiu 
al fiinţei umane este însăşi fiinţa umană.”

(Henry K. Beecher)

Războiul constituie nu altceva decât un procedeu de exprimare şi 
materializare prin intermediul unor mijloace violente ale politicii, con-
stituind în cele din urmă o cale directă de deblocare a unei situaţii inter-
naţionale complexe şi o modalitate categorică, intempestivă şi imediată 
de impunere a voinţei.

Fenomenul războiului a preocupat minţile savanţilor nu doar spre 
a-l defini şi spre a-l comenta, dar şi pentru a-i stabili anumite legităţi, a 
găsi argumente de combatere şi de reducere a conflagraţiilor [5, p. 8].

Secolul XXI, caracterizat prin globalizarea relaţiilor internaţionale 
impune obiectiv necesitatea coordonării eforturilor tuturor statelor uni-
te pentru atingerea intereselor supreme ale comunităţii internaţionale: 
asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, prevenirea şi combaterea 
terorismului, apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, combaterea 
sărăciei etc. [4, p. 3].

Unul dintre scopurile de bază inerente politicii sec. al XX-lea şi al 
XXI-lea îl constituie neproliferarea armelor de distrugere în masă, ce re-
prezintă categorii de arme a căror întrebuinţare poate provoca distrugeri 
masive, în timp scurt şi simultan, personalului forţelor armate, popula-

METODE ŞI MIJLOACE INTERZISE DE PURTARE A RĂZBOIULUI 
CA FORME DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII POLITICE

Ghenadie CHIRIŢA, 
prorector pentru instruirea combatantă 
al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,

Sofia CHIRIŢA,
lector asistent al Catedrei „Drept civil” 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, master în drept

Summary
Over millenniums, in conflicts or wars, people have used various toxic substances or 

poisons obtained from plants or minerals with, which at the beginning arrows or swords were 
anointed of bringing death, and later used them as load various devices and equipment for 
combat or toxic substances synthesized in the laboratory which were used as charge bombs and 
rockets in armed conflicts in nineteenth and twentieth centuries.
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ţiei şi obiectivelor politice, economice, administrative şi militare dispuse 
pe suprafeţe variabile de teren.

Până în sec. al XIX-lea, libertatea în alegerea metodelor şi mijloa-
celor de luptă era apreciată ca fiind nelimitată. Însă istoria demonstrează 
existenţa unor încercări de limitare a acestora în funcţie de efectele lor 
distructive, de persoanele împotriva cărora sunt îndreptate, de locurile şi 
de bunurile vizate.

O contribuţie considerabilă în vederea interzicerii producerii ar-
melor de distrugere în masă a fost adusă prin adoptarea numeroaselor 
documente internaţionale, printre care evidenţiem următoarele:

 – Acordul de la Strasbourg, semnat în anul 1675, care a constituit 
primul tratat internaţional, semnat de Franţa şi Germania, care interzi-
cea folosirea gloanţelor otrăvite [6];

 – Convenţia de la Bruxelles din anul 1874, care a interzis utiliza-
rea otrevei sau a armelor, proiectilelor sau altor materiale purtătoare de 
otravă, cauzatoare de suferinţe inutile [6];

 – Conferinţa de la Haga din anul 1899, care interzicea folosirea 
armelor cu încărcătură otrăvitoare, asfixiantă sau dăunătoare [6];

 – Protocolul de la Geneva din anul 1925, care interzicea utilizarea 
armelor chimice şi bacteriologice, dar nu a interzis dezvoltarea (cercetarea) 
acestora [6];

 – Convenţia privind interzicerea perfecţionării, producerii şi sto-
cării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi asupra distrugerii lor, 
semnată la 17 iunie 1925;

 – Convenţia de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune-
le nucleare, adoptată la 21 mai 1963, în vigoare din 12 noiembrie 1977 
[1];

 – Convenţia privind securitatea nucleară, adoptată la 17 iunie 
1994 la lucrările Conferinţei diplomatice convocate de către Agenţia In-
ternaţională pentru Energie Atomică [2];

 – Convenţia internaţională privind suprimarea actelor de tero-
rism nuclear din 14 septembrie 2005 etc. [3].

De-a lungul mileniilor, în cadrul conflictelor sau războaielor, oa-
menii au folosit diverse substanţe toxice, fie otrăvuri obţinute din plante 
sau minerale cu care la început şi-au uns săgeţile sau săbiile aducătoare de 
moarte, iar mai târziu le-au folosit ca încărcătură pentru diverse dispozi-
tive şi echipamente de luptă, fie substanţe toxice sintetizate în laborator 
care au constituit încărcătura bombelor şi rachetelor folosite în conflictele 
armate din sec. al XIX-lea şi al XX-lea [6].

În continuare propunem să trecem în revistă câteva cazuri de re-
zonanţă păstrate în paginile de istorie referitoare la utilizarea armelor de 
distrugere în masă, în special:
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– otrăvirea fântânilor şi a apelor curgătoare cu diverse otrăvuri 
obţinute din plante (de ex.: cornul secarei, plante din familia liliacee) în 
sec. VI-IV î. Ch. în Persia, Grecia etc.;

– folosirea diverselor obiecte incendiare, gaze sulfuroase şi soluţii 
caustice la asediul cetăţilor în timpul războiului peloponesiac (anii 428-
424 î. Ch.) şi în timpul bătăliilor purtate de armatele romane (sec. II-I î. 
Ch. şi I-II d.Ch.);

– folosirea „focului grecesc” – amestec inflamabil de nitraţi, ţiţei, 
sulf şi bitum, folosit timp de secole în bătălii navale şi considerat arma 
secretă a Bizanţului;

– folosirea de arabi în sec. XI-XII a vaporilor toxici şi substanţelor 
somnifere;

– utilizarea unor butoaie cu substanţe incendiare catapultate peste 
zidurile cetăţilor sau asupra vaselor inamice, în sec. XII-XIV;

– folosirea în bătălia de la Belgrad din anul 1456 a bombelor, gre-
nadelor şi a diverselor materiale inflamabile cu arsenic;

– folosirea în bătălii şi asedii din sec. XIV-XV, fie de către ata-
catori, fie de către cei atacaţi a diverselor dispozitive ce conţineau sulf, 
mercur, azotaţi, terebentină;

– folosirea de către indienii amazonieni până în sec. al XX-lea a 
unor săgeţi otrăvite cu curara sau alte substanţe;

– fabricarea unor dispozitive perfecţionate ce conţineau compuşi 
pe bază de sulf, mercur, plumb, arsenic şi care conţineau diverse sub-
stanţe ca beladona, brucina, spânzul, substanţele cu efect halucinogen 
sau somnifer etc. [6].

Precursoare ale armelor chimice (fumuri toxice, focul grecesc, 
otrăvirea apei din fântâni şi a alimentelor etc.) au fost utilizate în acţi-
unile beligerante încă în antichitate, dar muniţia chimică în adevăratul 
sens al cuvântului a fost întrebuinţată în Primul Război Mondial, în data 
de 22 aprilie 1915, pe câmpul de luptă din apropiere de Ypres, în Belgia. 
Folosind avantajul condiţiilor meteo, trupele germane au realizat un nor 
de clor (aproximativ 160 tone, din circa 6000 cilindri sub presiune), care 
a fost transportat de către vântul favorabil direct în tranşeele forţelor 
Antantei. Rezultatul a fost dezastruos, trupele aliate înregistrând în jur 
de 5000 de morţi. Realizând efectele surpriză ale noilor tipuri de muni-
ţii, ambele tabere beligerante au folosit până la sfârşitul Primului Război 
Mondial clorul, fosgenul, iperita şi alte substanţe toxice, care au provocat 
peste un milion de victime [7].

După Primul Război Mondial, guvernele multor naţiuni au hotărât 
impunerea unor tratate internaţionale în scopul interzicerii folosirii mu-
niţiilor chimice în conflictele militare. La 4 mai-17 iunie 1925 în cadrul 
unei conferinţe ce a avut loc la Geneva, a fost semnat Protocolul pentru 
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interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice şi a altor gaze, 
precum şi a muniţiei bacteriologice de către Liga Naţiunilor Unite [7].

Protocolul nu prevede interzicerea producerii şi ameninţării cu fo-
losirea armelor chimice. De asemenea, este destul de ambiguu când se re-
feră la „alte gaze” şi nu impune sancţiuni împotriva ţărilor care folosesc 
aceste mijloace de luptă. Efectul protocolului şi mai ales teama repercu-
siunilor au făcut ca, în cel de Al Doilea Război Mondial, nici unul dintre 
beligeranţi să nu întrebuinţeze muniţia chimică, cu toate că depozitele 
acestora erau pline, iar industria producea muniţie chimică la capacitate 
maximă [7].

Abordând problematica utilizării armelor de distrugere în masă, 
ţinem să menţionăm că majoritatea statelor lumii şi-au concentrat for-
ţele asupra producerii unor diverse forme de arme chimice, nucleare, 
biologice (bacteriologice), electromagnetice, neuro-electromagnetice etc.

În această ordine de idei, considerăm a fi oportun de a realiza un 
studiu comparativ privind utilizarea armelor de distrugere în masă în 
fosta URSS şi SUA.

URSS a demarat programul de înarmare chimică şi biologică în anul 
1920, la cererea expresă a lui Lenin. Principala unitate de cercetare şi pro-
ducţie, denumită „Biopreparat”, ajunsese de-a lungul anilor la o dezvoltare 
fantastică în ceea ce priveşte producţia de medicamente şi vaccinuri. Însă, 
pe lângă acestea, erau fabricate şi cantităţi enorme de produse halucinan-
te, cei mai cunoscuţi agenţi patogeni fiind următorii: ciuma, tularemia, 
antraxul, variola şi encefalita cabalină din Venezuela. Tot aici, se efectuau 
cercetări asupra modalităţilor de înmagazinare şi lansare a acestor viruşi, 
cu rachete purtătoare. Principala problemă era căldura intensă emanată la 
impact şi explozia ce ar fi distrus încărcătura de germeni; problemă care, 
după specialiştii SUA, ar fi fost depăşită la sfîrşitul anilor 1980, prin crea-
rea unui dispozitiv special de răcire [8].

De asemenea, sovieticii, ulterior ruşii, după anul 1990, au creat o 
variantă extrem de letală a virusului Marburg, denumit „Varianta U”, cu 
care intenţionau să echipeze rachetele MIRV (fiecare rachetă urma să aibă 
câte 10 focoase orientate în direcţii diferite). Fiecare focos era înzestrat cu 
un dispozitiv special de răcire, pentru a păstra în siguranţă viruşii, împie-
dicând astfel sterilizarea şi distrugerea lor prin foc şi căldura care ar fi fost 
eliberate la impact sau atunci când racheta ar fi reintrat în atmosferă. În 
urma exploziei rachetei la impact rezultau bombe mici, acestea deschizân-
du-se, împrăştiau în atmosferă şi pe sol germenii. Această „creaţie” aparţi-
ne „Biopreparatului”, fiind definitivată la Stepnogorsk [8].

Prima bombă nucleară cu numele de cod „Первая молния – Primul 
fulger” a fost testată de către URSS la 29 august 1949, abia după patru ani 
de la bombardamentele nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki. „Părinţii” 
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bombei nucleare sovietice sunt consideraţi savanţii Igor Kurceatov, Andrei 
Saharov şi Piotr Kapiţa. Ulterior s-a dovedit că proiectul atomic sovietic a 
primit numeroase informaţii datorate spionajului asupra proiectului ato-
mic american – proiectul Manhattan din timpul războiului, prima bombă 
sovietică fiind în mare parte o copie a bombei americane „Fat Man” [9].

Începând cu sfârşitul deceniului al VI-lea al sec. al XX-lea, armata 
sovietică şi-a concentrat forţele în scopul câştigării parităţii cu americanii 
în domeniul armelor nucleare. În pofida faptului că sovieticii au propus 
mai multe planuri pentru dezarmarea nucleară, ei nu au încetat nici pe 
o clipă procesul de dezvoltare şi amplasare a noi arme atomice. Abia în 
deceniul al VII-lea al sec. al XX-lea, SUA şi URSS au ajuns la un acord 
comun referitor la stoparea amplasării de arme nucleare în Antarctica 
şi oprirea testării armelor nucleare în atmosferă, spaţiul cosmic şi cel 
subacvatic.

Alături de armele chimice, biologice şi cele nucleare în URSS ca-
pătă o dezvoltare destul de fructuoasă şi armele psihotronice, capabile să 
distrugă moralul şi psihicul unor ţări întregi, transformându-le cetăţenii 
în personaje fără voinţă sau discernământ de tip zombie. Specificul ar-
melor respective constă în posibilitatea acestora de a exercita controlul 
asupra comportamentului populaţiei, alterând serios funcţiile psihicului 
şi chiar silind oamenii să comită sinucideri în masă.

URSS lucrează asupra armei psihotronice începând cu anii 1920-
1930, iar până la mijlocul anilor 1980 în toate marile oraşe ale defunctei 
URSS existau centre secrete deţinute de fostul KGB şi destinate experi-
mentării impactului generatoarelor psihotronice asupra populaţiei. Deşi 
în mod oficial aceste laboratoare secrete au fost închise după destrămarea 
URSS, mii de cercetători au rămas să lucreze în continuare la dezvolta-
rea noilor prototipuri de arme care acţionează asupra psihicului uman. 
În aceeaşi ordine de idei menţionăm că este cunoscut şi faptul că mulţi 
cercetători precum academicienii Victor Kandiba şi fiul său continuau 
cercetările în această direcţie în cadrul unor centre din Sankt Petersburg, 
iar academicianul Vlail Kaznaceev lucrează la proiecte similare în oraşul 
Novosibirsk [10].

Savanţii sovietici au reuşit prin rezultatele lor să convingă liderii 
militari că arma psihică poate câştiga războaie. Astfel, au fost alocate de 
către URSS fonduri uriaşe pentru întreprinderea cercetărilor secrete în 
acest domeniu. Anume din acest considerent ruşii erau întotdeauna con-
sideraţi plasaţi cu o treaptă mai sus faţă de concurenţii lor americani în 
studiul războiului paranormal. Aceasta nu include numai spionajul psi-
hic, dar şi abilitatea de a intra în minţile personalului inamic şi scanarea 
creierelor acestora în vederea obţinerii informaţiilor necesare.

Personalul operativ al KGB-ului era însărcinat cu depistarea per-
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soanelor cu abilităţi paranormale pentru a fi utilizate în proiectele vaste 
de cercetări parapsihologice. În nord-estul oraşului Leningrad exista o 
bază uriaşă secretă unde se întreprindeau astfel de cercetări. Acest fapt 
a fost dezvăluit ulterior în anul 1996 într-un articol ştiinţific publicat în 
revista Fortean Times [11].

Cercetările privind războiul psihic au fost realizate în mai mult de 
20 de institute conduse de comunitatea ştiinţifică din Siberia, mai precis 
din Novosibirsk. Aceste cercetări au continuat până în anul 1991. An-
dropov a comandat cercetătorilor să uite consideraţiile morale, să ne-
glijeze subiecţii care şi-au pierdut viaţa sau au suferit mari chinuri şi să 
acţioneze cât mai eficient în cursa pentru perfectarea armei paranormale. 
Peste 500 de milioane de ruble ruseşti au fost investite în acest proiect de 
Comisia Militaro-Industrială şi de KGB [12].

Reieşind din afirmaţiile lui Martin Ebon, comentator american al 
războiului PSI, conchidem că în primii ani după anul 1980 peste o ju-
mătate de miliard de dolari a fost cheltuit de către sovietici în scopul 
promovării războiului psihotronic. Bugetul alocat pentru dezvoltarea şi 
producerea armelor psihotronice a fost depăşit numai de cel alocat pen-
tru perfecţionarea armamentului nuclear.

Anii următori s-au evidenţiat prin realizarea unui număr impu-
nător de experimente asupra psihicului uman şi încercări de a crea un 
dispozitiv pentru manipularea oamenilor. Proiectul inginerului electro-
nist rus Bernard Kajinski privind crearea unui dispozitiv ce ar manipula 
oamenii a fost preluat de cercetători mult mai puţin scrupuloşi, realizân-
du-se ulterior o serie de experimente de-a dreptul monstruoase. Din pri-
mele decenii ale sec. al XX-lea, oamenii de ştiinţă ruşi, la ordinul expres 
al liderilor vremii, s-au străduit să creeze un „super-soldat”, cu puteri 
supraomeneşti, invincibil, care să nu simtă durerea şi oboseala. Astfel, 
o echipă de savanţi condusă de medicii chirurgi Serghei Briuhonenko şi 
Nicolai Terebinski propuneau o idee şocantă ce consta în următoarele: 
subiectului să i se programeze moartea clinică, creierul să-i fie spălat, 
toate amintirile şterse şi apoi, după anumite procedee, să fie reînviat. In-
dividul devenea astfel altcineva, un om cu o nouă identitate, cu alte obi-
ceiuri, cu abilităţi fenomenale, care răspundea numai la ordinele directe 
ale „stăpânului” său [13].

Pentru desăvîrşirea acestei idei, savanţii şi-au început cercetările 
şi experimentele medicale pe câini. Înainte de toate trebuia demonstrat 
că un creier poate funcţiona, independent de trup, la comenzi trimise 
prin intermediul unui aparat. Astfel, a fost creat un dispozitiv care imita 
funcţiile inimii, capabil să menţină în viaţă capul unui câine, separat de 
trupul acestuia. Instrumentul a fost prezentat în premieră la Congresul 
internaţional de fiziologie de la Moscova, în anul 1940. Un cap de câine, 
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despărţit de trup, a fost adus pe o măsuţă, şi profesorul Serghei Briuho-
nenko a demonstrat oamenilor de ştiinţă cum acesta poate răspunde la 
stimuli. Medicul a lovit masa cu un ciocănel şi capul patrupedului a tre-
sărit. Apoi i-a îndreptat spre ochi o sursă puternică de lumină şi câinele 
a clipit. În faţa tuturor, capul animalului a fost chiar hrănit cu o bucăţică 
de carne. Câinele a înghiţit de îndată delicatesa care a ţâşnit afară prin-
tr-un tub conectat la cap. Experimentul a şocat întreaga comunitate a 
oamenilor de ştiinţă [14].

După această demonstraţie, proiectul celor doi chirurgi a fost anu-
lat. Conform declaraţiilor oficiale, motivul era costul mult prea ridicat. 
Dar, la scurt timp după spectaculosul experiment, medicul Nicolai Te-
rebinski a suferit un accident straniu, în urma căruia şi-a pierdut viaţa, 
iar profesorul Serghei Briuhonenko a fost internat într-un spital de boli 
psihice. Nu există dovezi în legătură cu finalizarea proiectului „super-
soldat”, totuşi nu putem să nu ne întrebăm dacă, în laboratoarele secrete, 
teribilul experiment nu a fost continuat şi pe subiecţi umani. Deşi pare o 
idee desprinsă din cărţile ştiinţifico-fantastice, planul lui Stalin de a crea 
o armată de zombi, o armată de „super-soldaţi” manipulaţi printr-un 
dispozitiv psihotronic, avea toate premisele să poată fi pus în aplicare 
[15].

Aşadar, dacă proiectul a continuat sau nu, probabil nu vom afla ni-
ciodată. Cert rămâne unicul fapt că după destrămarea URSS, când marea 
parte din dosarele experimentelor ştiinţifice top-secret au fost desecreti-
zate, publicul a aflat şi despre experimentele realizate de către medicul 
Nicolai Terebinski şi profesorul Serghei Briuhonenko.

În ceea ce priveşte SUA, constatăm că întregul complex militaro-
industrial al Statelor Unite, pe lângă armele chimice, biologice şi cele 
nucleare, cuprindea şi un arsenal destul de bogat de arme electromagne-
tice pe care le putea utiliza atât pe câmpurile de luptă, cât şi împotriva 
cetăţenilor, ca mijloc de control social contrar drepturilor omului.

Undele electromagnetice pot avea influenţe nocive asupra creie-
rului (psihicului) uman, cu efecte vizibile în ceea ce priveşte comporta-
mentul individului afectat. Astfel, s-a susţinut că armele ce folosesc EMR 
(electromagnetic radiation) sunt la fel de periculoase ca bomba atomică. 
Prin folosirea lor, s-a menţionat că Al Treilea Război Mondial poate fi 
câştigat fără a se şti că acesta s-a purtat. Şi aceasta pentru că armele ce 
folosesc EMR sunt silenţioase, nedetectabile sau foarte greu detectabile 
şi nu lasă „urme” prin care să poată fi incriminate. Cu ajutorul acestora, 
libertatea de gândire, conştiinţă şi voinţă pot fi foarte grav viciate şi chiar 
înlăturate [16].

Deşi SUA afirmă că aceste arme produc doar efecte termice „hea-
ting effects” asupra organismului uman şi că, în concluzie, acestea nu 
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sunt nocive pentru sănătatea umană, în anul 1990 a fost demonstrat, cu 
documente guvernamentale ale SUA, faptul că asemenea arme s-au folo-
sit şi pentru „mind control” [17].

Spectrul electromagnetic a oferit armatei americane o varietate de 
arme operaţionale atât în domeniul militar, cât şi în cel privat:

Proiectilele cu impulsuri de energie (PIE), ce paralizează victima 
prin durere. Plasma care se extinde afectează celulele nervoase, dar efec-
tele pe termen lung rămân un mister. Un articol din anul 2001 al revistei 
Times menţiona că tehnologia PIE „Supraîncălzeşte suprafaţa umedă din 
jurul victimei atât de repede încât practic explodează, producînd un flash 
şi o bubuitură puternică. Efectul este asemănător cu cel al unei grenade 
paralizante, dar, spre deosebire de grenadă, PIE pot doborî o ţintă aflată 
la 2 km distanţă”.

Dispozitivele de direcţionare a mesajelor către creier sunt arme neuro-
electromagnetice şi non-letale care controlează sunetele din interiorul cutiei 
craniene. O tehnologie similară, cunoscută sub numele de „sunete hiperso-
nice”, e utilizată în acelaşi scop. Conform inventatorului Elwood Noris, de la 
American Technology Corporation, prin intermediul unui emiţător portabil 
se pot focaliza unde sonore direct către o anumită persoană, fără ca altcineva 
să audă sunetul. Tehnologia e testată de corporaţii ca McDonald’s şi Wal-
Mart pentru a induce reclame în mintea consumatorilor.

Dispozitivul acustic cu rază mare de acţiune (LRAD) este utilizat 
de armată pentru controlul maselor, lansarea de avertismente în masă şi 
izolarea perimetrului. De exemplu, o mulţime nu poate auzi avertizările 
prin vechile tehnologii acustice, iar agenţii de pază se pot expune unor 
vătămări corporale când se apropie de protestatari pentru a-i avertiza. 
Această tehnologie poate, de asemenea, provoca vătămări corporale, ma-
nipulări emoţionale şi chiar moartea [18].

În fine, ca urmare a unor ample investigaţii efectuate în materia 
cercetării tipurilor de arme de distrugere în masă utilizate de către URSS 
şi SUA, se impune concluzia că invenţiile diabolice ale minţii umane 
– armele de distrugere în masă – sunt dispozitive de luptă destinate dis-
trugerii unei forţe superioare a inamicului cu muniţie cât mai puţină 
din partea agresorului. Fără excepţie, aceste arme de distrugere în masă 
afectează uneori ireversibil mediul înconjurător, ducând la grave deze-
chilibre ecologice.

De-a lungul timpului, comunitatea internaţională, sesizând poten-
ţialul de distrugere al acestor arme, a încercat să ia măsuri de limitare 
şi interzicere a acestora, drept urmare, au fost ratificate şi încheiate un 
şir de convenţii, tratate şi acorduri internaţionale privind neproliferarea 
armelor de distrugere în masă, contribuind enorm la menţinerea unui 
echilibru uman şi ecologic.
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Populaţia din regiunea de est a Moldovei se află într-o stare de 
incertitudine, fiind obligată să se conformeze unor acte normative emise 
şi aprobate de către autorităţile separatiste ale aşa-numitei R.M. Nistrene 
nerecunoscute pe plan internaţional. Totuşi populaţia regiunii şi respec-
tiv populaţia care vizitează şi tranzitează regiunea sunt afectate în cea 
mai mare măsură în cazul existenţei impedimentelor la realizarea drep-
tului persoanei la libera circulaţie.

Dreptul persoanei la libera circulaţie este un drept natural al omu-
lui, o vocaţie a individului de a hotărî individual asupra faptului când, pe 
ce traseu, cu sau fără mijloc de transport, să circule, desigur, cu respecta-
rea tuturor regulilor de circulaţie şi a altor prevederi stabilite de legislaţie. 

Dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Transnistriei este garantat 
de legislaţia naţională atât a Republicii Moldova, cât şi a Federaţiei Ruse. 
Astfel, în conformitate cu prevederile Acordului privind principiile so-
luţionării paşnice a conflictului armat din regiunea transnistriană a Mol-
dovei, „părţile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea unor sancţiuni 
sau blocade. În acest context vor fi prompt înlăturate orice obstacole din 
calea circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi persoanelor...” [1, art. 5]. De fac-
to, constatăm că nu este creat mecanismul de implementare a acestor 
prevederi. Mai mult ca atât, situaţia pentru moment este de aşa natură 
încât, graţie acestui acord, a şi fost efectuată delimitarea sferelor de in-
fluenţă dintre organele constituţionale şi cele autoproclamate, susţinute 
de Federaţia Rusă. 

În conformitate cu prevederile Tratatului de la Roma din 25 martie 
1957, la care Republica Moldova tinde a se alinia, dreptul la libera circu-
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laţie este privit prin prisma a patru aspecte importante, care se referă la:
 – libera circulaţie a persoanelor;
 – libera circulaţie a mărfurilor;
 – libera circulaţie a serviciilor;
 – libera circulaţie a capitalului [2, art. 3].

Aceste libertăţi aveau drept scop o apropiere treptată a politicilor 
economice între statele membre pentru o dezvoltare armonioasă a acti-
vităţilor economice, o creştere durabilă şi echilibrată, o stabilitate cres-
cândă, o creştere accelerată a nivelului de trai şi relaţii mai strânse între 
ele. Mai mult ca atât, aceste standarde funcţionează eficient şi rezolvă 
problemele ce ţin de respectarea liberei circulaţii între diverse state din 
Europa, şi acest exemplu pozitiv ar putea fi preluat de R. Moldova pentru 
a soluţiona problema liberei circulaţii în interiorul ţării. 

Aceleaşi scopuri, în plan intern, sunt urmărite şi de către părţile 
semnatare ale Acordului din 1992, cu toate că în prezent prevederile pri-
vind libera circulaţie rămân a fi mai mult declarative [3, p. 7].

Deşi regiunea separatistă se află de jure în componenţa Republi-
cii Moldova, autorităţile separatiste controlează acea parte din teritoriul 
aflată la est de râul Nistru, dar şi şase comune, precum şi municipiul 
Tighina situate la vest de Nistru [4].

Transnistria este privită la nivel internaţional şi de guvernul Repu-
blicii Moldova ca o regiune autonomă a Moldovei, denumită „Unitatea 
teritorială din stânga Nistrului, UTSG”, dar în fapt şi-a declarat indepen-
denţa, sub numele de „Republica Moldovenească Nistreană”, cu capitala 
la Tiraspol şi în realitate Republica Moldova nu controlează teritoriul 
din stânga Nistrului. Mai mult ca atât, majoritatea problemelor apar în 
legătură cu existenţa şi funcţionarea a două sisteme de drept diferite în 
aceste teritorii.

Un aspect important ce ţine de libertatea de circulaţie în regiunea 
transnistriană a Republicii Moldova l-a constituit aplicarea unor taxe 
pentru persoanele care vizitează sau tranzitează această regiune. În mod 
special, aplicarea acestor taxe afecta persoanele cu domiciliul în partea 
dreaptă a râului Nistru, dar care activau pe malul stâng sau erau nevoite 
din alte considerente să traverseze această „frontieră” pentru a ajunge în 
regiune.

Pentru prima dată taxa de migraţie a fost instituită la data de 15 
aprilie 2003, concomitent cu crearea în cadrul Ministerului de Interne 
din Transnistria a serviciului de migraţie [5]. Taxa de migraţie constitu-
ie echivalentul unui salariu minim convenţional şi constituie circa 0,63 
dolari SUA, aproximativ 8 lei. Categoriile de persoane scutite de achi-
tarea acestei taxe erau specificate în legea bugetului local pentru fiecare 
an în parte. Taxa de migraţie a fost anulată cu începere de la 01.01.2008, 
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prin legea bugetului pentru anul respectiv. Drept temei pentru anularea 
acestei taxe a servit motivul formal precum că activitatea serviciului de 
migraţie era finanţat în proporţie de 100 % în baza încasărilor. Informa-
ţii reale privitoare la venitul obţinut de la încasarea taxei de migraţie nu 
există. Cu toate acestea, în urma aprobării acestor modificări la legislaţia 
locală, reprezentanţii ministerului de interne al RMN au comunicat că 
vor avea nevoie de un supliment de circa 1,2 mln dolari SUA pentru a 
acoperi diferenţa de finanţare.

Iniţial, aceste taxe erau încasate de la toate persoanele care nu 
aveau viză de reşedinţă permanentă pe teritoriul regiunii transnistriene, 
care vizitau sau traversau regiunea. Între timp în anul 2006 prin art. 19 
al „legii” bugetului de achitarea acestei taxe au fost scutite mai multe ca-
tegorii de persoane, şi anume locuitorii satelor care conform constituţiei 
RMN intră în componenţa acesteia. Este vorba de satele Molovata Nouă, 
Hagimus, Cocieri, Vasilievca, Doroţcaia, Pârâta, Coşniţa, Pohrebea şi 
Copanca. Mai mult ca atât, de achitarea taxei de migraţie au fost scutiţi 
şi locuitorii satelor amplasate la o distanţă de 500 metri de la „frontiera” 
RMN [3, p. 9].

În realitate, această normă funcţiona cu excepţia ultimei menţiuni 
legate de localităţile amplasate la distanţa de 500 metri de la „frontieră”. 
Este relevantă situaţia satului Sănătăuca, amplasat pe malul drept al Nis-
trului şi respectiv la o distanţă mai mică de 500 metri de la aşa-zisul ho-
tar. Cu toate acestea, locuitorii satului respectiv erau obligaţi de serviciul 
de migraţie să achite taxa de tranzit. Abia în toamna anului 2007, după 
acţiuni de informare a populaţiei şi sensibilizare a opiniei publice, ma-
joritatea locuitorilor satului Sănătăuca au refuzat achitarea acestor taxe 
ilegale. Este de menţionat că autorităţile neconstituţionale în cazul refu-
zului persoanelor de a achita taxele nu au efectuat presiuni şi permiteau 
accesul în regiune, doar persoanele care nu cunoşteau aceste prevederi 
sau nu erau insistente achitau în continuare taxa de migraţie.

În conformitate cu legea bugetului regiunii pentru anul 2008, pre-
vederile cu privire la taxa de migraţie nu au mai fost incluse, astfel că au 
fost scutite de achitarea acestei taxe toate persoanele care tranzitează re-
giunea sau o vizitează pe o perioadă de scurtă durată. Astfel, începând cu 
1 ianuarie 2008 cetăţenii Republicii Moldova au fost scutiţi de achitarea 
taxei de migraţie. Această decizie luată de administraţia de la Tiraspol a 
fost salutată de toate persoanele care tranzitează sau vizitează regiunea. 

În acea perioadă taxa de migraţie nu se impunea dacă şederea în 
regiune nu depăşea 10 ore. La trecerea „frontierei” colaboratorii servi-
ciului de migraţie impun completarea unui formular de „carte migraţi-
onală” în care se menţionează datele de identitate ale persoanei, data şi 
ora intrării în regiune. Completarea formularului respectiv durează circa 
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20 de minute, din care considerente trecerea „frontierei” este mai înde-
lungată decât controalele vamale. Pentru posibilitatea de a sta în regiune 
mai mult de 10 ore, autorităţile transnistriene interpretează depăşirea 
acestui termen ca fiind deja un trai pe acest teritoriu, care urmează a fi 
înregistrat, pentru care se încasa o taxă de două ori mai mare ca taxa de 
migraţie, care pentru moment era de circa 17 lei (cca 1,10 Euro). În cazul 
în care persoana nu respecta termenul de 10 ore, ea risca să fie trasă la 
răspundere administrativă în conformitate cu prevederile art. 192 Cod 
cu privire la contravenţiile administrative al RMN, care prevede posibili-
tatea aplicării unei amenzi în mărime de până la 5 unităţi convenţionale, 
ceea ce constituie circa 50 de lei (cca 3,1 Euro) [6, art. 192]. Deocamdată, 
s-a renunţat şi la aceste taxe, cetăţenii având posibilitatea să se afle o 
perioadă mai îndelungată pe teritoriul Transnistriei, fapt despre care se 
menţiona în „carta migraţională”, care este obligatorie pentru prezentare 
în cazul părăsirii teritoriului Transnistriei. În caz de pierdere, la aşa-nu-
mitele frontiere reprezentanţii serviciului de migraţie reţin persoanele şi 
aplică sancţiuni administrative.

Un alt impediment în exercitarea libertăţii de deplasare a cetăţe-
nilor îl constituie lacunele legislative referitoare la actele de identitate şi 
de stare civilă. Exercitarea dreptului la libera circulaţie este direct legată 
de actele de identitate, deoarece practic oricare din garanţiile dreptului 
la libera circulaţie nu poate fi exercitată în lipsa actelor de identitate. 
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare actele de identita-
te sunt eliberate de structurile specializate ale Ministerului Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, iar drept temei pentru eliberarea acestora 
servesc actele de stare civilă. 

În prezent, persoanele care sunt născute în regiunea transnistriană 
pot obţine cetăţenia Republicii Moldova datorită faptului că sunt născute 
pe teritoriul acesteia. De jure certificatul de naştere eliberat de autorităţi-
le secesioniste nu este recunoscut de autorităţile constituţionale, însă în 
baza acestor acte de naştere, la care se anexează şi certificatul medical de 
naştere din unitatea medicală unde s-a născut copilul, oficiile de stare ci-
vilă din Republica Moldova eliberează duplicate ale actelor de naştere în 
conformitate cu standardele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. 
Astfel, de facto, aceste acte sunt recunoscute, fiindcă prin actele eliberate 
de oficiile de stare civilă ale organelor constituţionale este recunoscut 
faptul juridic de naştere a unei persoane.

Situaţia creată cu recunoaşterea actelor de stare civilă se datorează 
lipsei unui act normativ care să reglementeze clar şi explicit condiţiile şi 
modalităţile de recunoaştere şi confirmare a actelor de stare civilă elibe-
rate de autorităţile transnistriene. Pentru moment, modalitatea de recu-
noaştere a actelor de stare civilă se datorează unei practici acumulate pe 
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parcursul timpului şi datorită implementării Hotărârii Guvernului RM 
nr. 959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a con-
firmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stânga 
Nistrului (Transnistria)” [7]. Astfel, când este vorba de lipsa unei regle-
mentări clare şi doar de o practică înrădăcinată, atunci apar flagele ale 
corupţiei şi protecţionismului.

O altă problemă sesizată de locuitorii din partea stângă a Nistrului 
este impunerea de a face declaraţii vamale orale şi a le perfecta în scris la 
trecerea prin posturile vamale interne. Persoanele date consideră această 
procedură umilitoare şi ilegală din motivul că nu au părăsit sau intrat pe 
teritoriul vamal al Republicii Moldova.

De această problemă cel mai des sunt afectaţi locuitorii satelor 
Pohrebea, Doroţcaia, Coşniţa şi Pârâta care sunt nevoiţi să treacă zilnic 
prin postul vamal intern. Acest post vamal intern este amplasat în ime-
diata apropiere a podului de peste Nistru pe traseul Chişinău-Coşniţa şi 
izolează aceste localităţi aflate sub controlul organelor constituţionale de 
partea dreaptă a Nistrului. Alte posturi vamale ale organelor transnistri-
ene sunt amplasate la ieşirea din satele Doroţcaia şi Pohrebea. Respectiv 
locuitorii acestor patru localităţi sunt izolaţi din două părţi de posturi 
vamale şi de control [3, p. 14].

În general, procedura de declarare la care sunt supuşi locuitorii 
acestei regiuni poate fi de două tipuri, orală şi scrisă, în funcţie de situ-
aţie şi la discreţia colaboratorilor vamali [8, art. 218]. Dacă procedura 
de declarare orală este una rapidă şi persoanele sunt deja deprinse cu 
aceasta, au fost sesizate cazuri când persoanele au fost obligate să întoc-
mească declaraţii scrise privind mărfurile pe care le aveau asupra lor. 
Orice deplasare a mărfurilor impune trecerea unor proceduri speciale de 
control în care, în mod evident, se limitează dreptul la o liberă circula-
ţie. Dacă momentan soluţionarea problemei privind retragerea postului 
vamal amplasat de organele transnistriene este imposibilă, deoarece nu 
depinde de voinţa organelor constituţionale, atunci amplasarea postului 
vamal intern al Republicii Moldova trezeşte indignarea tuturor cetăţeni-
lor din aceste localităţi.

În conformitate cu prevederile pct. 23 art. 1 al Codului vamal al 
RM, declaraţia vamală este un act unilateral prin care o persoană mani-
festă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de 
a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală, iar în conformitate 
cu prevederile art. 173 al Codului vamal al RM sunt declarate organu-
lui vamal mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală. 
În conformitate cu prevederile alin. (3), art. 4 al Codului vamal al RM, 
frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi al 
antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova. 
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Astfel, de jure, trecerea frontierei vamale presupune şi trecerea frontie-
rei de stat. În această situaţie impunerea locuitorilor din partea stângă a 
Nistrului să perfecteze declaraţii vamale este ilegală, deoarece acestea din 
urmă nu au trecut frontiera de stat şi vamală a ţării.

Mai mult ca atât, modul de introducere şi scoatere a bunurilor 
de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este regle-
mentat prin Legea nr. 1569 din 20 decembrie 2002. În conformitate cu 
prevederile acestei legi [9, art. 4], sunt supuse declarării obligatorii doar 
bunurile trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova.

Astfel, impunerea perfectării declaraţiilor vamale scrise are un ca-
racter periodic şi neuniform, în funcţie de voinţa şi calificarea inspec-
torilor vamali. Cu toate acestea, merită să semnalăm faptul că locuitorii 
din cele patru sate indicate mai sus au declarat că sunt nemulţumiţi şi 
de faptul că sunt obligaţi să perfecteze declaraţii vamale scrise, pe când 
autobuzele de rută internaţionale care se deplasează pe acest traseu în 
Ucraina, la ieşirea din şi la intrarea în aceste posturi vamale interne nu 
întocmesc declaraţii vamale scrise, cu toate că e evident că pasagerii aces-
tor autobuze vor părăsi sau au intrat pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova [3, p. 15].

O problemă stringentă care afectează libertatea de circulaţie a 
persoanelor care locuiesc în teritoriile controlate efectiv de autorităţile 
transnistriene este impunerea acestora din urmă să-şi înregistreze locul 
de trai pe o adresă anumită.

Această procedură îşi are rădăcinile în perioada sovietică şi în po-
por are denumirea rusă „propiska” (viză de reşedinţă – n. red.). Proce-
dura respectivă consta în faptul că persoana care nu dispunea de înre-
gistrarea respectivă era lipsită de posibilitatea de a-şi exercita drepturile 
(dreptul la vot, de a se angaja la muncă etc.). Mai mult ca atât, domi-
cilierea pe o altă adresă decât cea înregistrată era pasibilă de tragere la 
răspundere administrativă şi penală.

Această procedură de înregistrare a fost în vigoare şi în Republica 
Moldova până în anul 1997, când Curtea Constituţională a decis necon-
stituţionalitatea acestor norme [10]. Prin urmare, Curtea Constituţională 
a specificat că stabilirea domiciliului sau a reşedinţei este un drept al 
persoanei şi nu o obligaţie, respectiv în lipsa unei astfel de înregistrări nu 
poate fi vorba despre anumite interdicţii, limitări sau sancţiuni. 

În anul 2001, constatând abaterile ce ţin de obligativitatea înregis-
trării vizei de reşedinţă sau de domiciliu în ţările fostei URSS, precum şi 
faptul că aceste acţiuni aduc atingere dreptului la libera circulaţie şi de 
alegere a locului de reşedinţă în interiorul ţării respective, APCE a emis 
rezoluţia 1544 (2001) [11]. Prin această rezoluţie s-a specificat că dreptu-
rile unei persoane la dobândirea cetăţeniei, accesul la educaţie şi îngrijiri 
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de sănătate, dreptul la pensie şi prestaţii sociale, accesul la angajare şi ac-
cesul egal la dreptul de proprietate şi chiar de a vota să nu fie dependent 
de acest sistem de înregistrare a locului de trai.

Deşi în regiunea transnistriană funcţionează o constituţie locală, 
care prin articolul 25 garantează dreptul la libera circulaţie şi libera ale-
gere a locului de trai, această normă din punctul de vedere al ierarhiei 
actelor normative nu este respectată.

În CCA al RMN sunt prevăzute trei articole care în mod flagrant 
încalcă atât prevederile normelor şi standardelor internaţionale, cât şi 
normele constituţionale proprii, locale.

Astfel, art. 186 CCA al RMN prevede posibilitatea tragerii la răs-
pundere a unei persoane în lipsa actului de identitate sau în lipsa vizei 
de domiciliu ori înregistrării temporare. Această „abatere” poate fi sanc-
ţionată cu până la 30 de unităţi convenţionale, ceea ce constituie circa 
19,5 dolari SUA. În cazul unei abateri repetate pentru astfel de acţiuni 
amenda poate constitui până la 50 de unităţi convenţionale, adică circa 
32,5 dolari SUA.

Prin art. 188 CCA al RMN este prevăzută şi posibilitatea tragerii 
la răspundere a persoanei cu funcţii de răspundere, responsabilă de res-
pectarea regulilor de evidenţă a înregistrării locului de trai, care a admis 
domicilierea fără act de identitate sau în lipsa vizei de reşedinţă. Această 
abatere poate fi sancţionată cu o amendă de până la 100 unităţi conven-
ţionale, ceea ce constituie circa 65 dolari SUA. Acelaşi articol prevede 
şi posibilitatea tragerii la răspundere a cetăţenilor care au admis domi-
cilierea fără paşapoarte sau înregistrare a locului de trai, la domiciliul 
lor. Această „abatere” poate fi sancţionată cu o amendă de până la 50 de 
unităţi convenţionale, adică circa 32,5 dolari SUA.

Prin art. 189 CCA al RMN a fost instituită posibilitatea tragerii la 
răspundere a persoanelor care au admis la serviciu persoane fără acte 
de identitate sau persoane fără viză de reşedinţă sau domiciliu. Sancţiu-
nea pentru astfel de „abateri” constituie o amendă de până la 10 unităţi 
convenţionale, adică circa 6,5 dolari SUA. Abaterea respectivă comisă 
repetat pe parcursul unui an de zile poate duce la o amendă în mărime 
de până la 100 unităţi convenţionale, adică circa 65 dolari SUA [3, p. 17].

O problemă recent apărută, care împiedică, de asemenea, exer-
citarea dreptului la libera circulaţie este faptul că locuitorilor regiunii 
transnistriene li se interzice deplasarea cu vehiculele personale cu nu-
mere de înmatriculare moldoveneşti, conform standardelor stabilite în 
legislaţia Republicii Moldova [12]. În acest sens, serviciul poliţiei rutiere 
din regiunea transnistriană ridică plăcile de înmatriculare moldoveneşti, 
motivând prin faptul că nu corespund cerinţelor legislaţiei locale. Aceste 
reglementări se referă în special la persoanele fizice care au viză de re-
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şedinţă temporară sau permanentă pe teritoriul Transnistriei şi faţă de 
persoanele juridice care sunt înregistrate, la fel, pe acest teritoriu. Prin 
urmare, cetăţenii ale căror numere au fost ridicate sunt obligaţi să-şi în-
registreze vehiculele conform prevederilor şi standardelor locale [13].

Astfel, autorităţile transnistriene, obligând cetăţenii să-şi înregis-
treze vehiculele conform prevederilor locale, le îngrădesc dreptul la libe-
ra circulaţie, deoarece cu aceste numere de înmatriculare este interzisă 
circulaţia prin ţările care nu au recunoscut independenţa Transnistriei 
pe plan internaţional, fiind permisă doar în Ucraina, Rusia şi Belarus.

Acestea sunt unele dintre problemele de bază care limitează exer-
citarea dreptului persoanei la libera circulaţie, atât pe plan internaţional, 
cât şi pe plan intern. Prin urmare, aceste probleme afectează în mod grav 
drepturile cetăţenilor care sunt nevoiţi să suporte următoarele consecinţe:

 – din cauza reglementărilor interne taxa de migraţie a afectat pe 
parcursul anilor 2003-2007 persoanele care au tranzitat sau au vizitat 
regiunea de est, cu suma de peste 8,1 milioane dolari;

 – cetăţenii Republicii Moldova în perioada anilor 2006-2007 au 
fost discriminaţi în comparaţie cu cetăţenii Federaţiei Ruse şi ai Ucrainei, 
prin obligarea achitării acestei taxe;

 – deşi taxa de migraţie a fost anulată, au fost instituite noi taxe ce 
depăşesc de două ori suma precedentă, pentru vizite ce depăşesc terme-
nul de 10 ore în regiune;

 – organele vamale ale Republicii Moldova au instituit unele prac-
tici administrative în ceea ce priveşte efectuarea unor formalităţi ce limi-
tează dreptul la deplasare a locuitorilor, care nu sunt prevăzute de lege, 
nu sunt transparente şi previzibile;

 – obligativitatea deţinerii vizei de reşedinţă şi obligarea locuirii 
numai pe adresa indicată în viza de reşedinţă, ceea ce este neconstituţi-
onal, ilegal şi contravine actelor internaţionale ratificate de către Repu-
blica Moldova;

 – sancţiunile stabilite pentru nerespectarea înregistrării obligatorii 
sunt disproporţionale şi exagerate; 

 – obligativitatea înregistrării vehiculelor conform cerinţelor locale, 
ceea ce contravine actelor internaţionale ratificate de către Republica Mol-
dova în acest sens.

Situaţiile descrise constituie încălcări majore ale prevederilor Con-
venţiei Europene a Drepturilor Omului, pentru care înseşi autorităţile 
Republicii Moldova sunt responsabile de situaţia creată. Astfel, consider 
că pentru asigurarea respectării dreptului persoanei la libera circulaţie în 
regiunea transnistriană, autorităţile Republicii Moldova trebuie să între-
prindă acţiuni concrete, şi anume:

 – să întreprindă acţiuni orientate spre înlăturarea, depăşirea şi ne-
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utralizarea factorilor şi condiţiilor care determină aceste încălcări;
 – să întreprindă toate măsurile politice, economice, juridice sau 

altele în vederea restabilirii controlului asupra teritoriului din stânga 
Nistrului;

 – să întreprindă măsuri în vederea recunoaşterii ca fiind ilegale a 
acelor acte care au dus la violarea drepturilor omului.

Conflictul dintre Transnistria şi Republica Moldova are un carac-
ter politic şi este regretabil faptul că Rusia, folosindu-se de instabilitatea 
politică a Republicii Moldova, îşi promovează în mod abuziv interesele 
pe acest teritoriu, încălcând în mod flagrant drepturile şi libertăţile con-
stituţionale ale cetăţenilor.
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„Dacă vrei pace, pregăteşte-te de război”, în latină „Si vis pacem, 
para bellum”, autorul expresiei fiind istoricul Cornelius Nepos (94-24 
î.Hr.), pe care a folosit-o descriind viaţa conducătorului de oşti Epami-
nandos (sec. iv î.Hr).

Deja în antichitate această frază latină a devenit înaripată. Ea a 
fost reluată, modificată puţin, de scriitorul militar roman Publius Flavius 
Vegetius (sec. iv) în lucrarea sa „Breviar de artă militară”: „Qui desiderat 
pacem, praeperant bellum”, adică „Cine doreşte pacea se pregăteşte de 
război”.

Sensul acestei expresii este interpretat, la etapa actuală, în felul ur-
mător: pacea unei ţări este garantată doar de apărarea ei sigură, de forţe 
armate puternice, care zădărnicesc dorinţa unor posibili agresori de a o 
ataca, alte garanţii ale păcii, în mod obiectiv, nu există.

Este oare comparabilă maxima respectivă cu diversele forme şi 
metode ale educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii din Republica 
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ALE AUTOPROCLAMATEI REPUBLICII NISTRENE
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Summary
Some provisions of instruction in educational institutions of self-proclaimed Transnis-

trian Republic are analyzed in this article, which leaves suspended until today many conflic-
ting issues which are also related to general education and not ultimately to military-patriotic 
training. We found that those students were instructed to move their arms against the consti-
tutional forces of the Republic of Moldova and against Romania, identifying them as enemies 
of Transnistrian Republic. Is this a noble purpose of training and can this actions in the future 
provoke preparing of mercenaries, organization of illegal paramilitary formations; calling for 
overthrow or to violent change of constitutional order, deliberate actions aimed at inciting na-
tional, ethnic, racial and religious hostility?

Unfortunately, conclusion is as follows, graduates of educational institutions of Trans-
nistrian Republic form today separatist subunits, joining to unrecognized association of states 
on the post-soviet territory, countries whose political and economic structures have been adap-
ted more or less to the existence under peace or war, nor of international recognition.
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Moldova? Sunt oare apţi cetăţenii ţării noastre să se ridice, astăzi, pen-
tru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei statului, aşa cum au 
făcut-o buneii şi străbuneii noştri, care au demonstrat în repetate rân-
duri virtutea militară şi onoarea militară în numele apărării Moldovei? 
A răspunde la aceste întrebări se poate analizând caracterul defensiv al 
doctrinei militare a statului nostru.

Statutul de neutralitate1 al Republicii Moldova, consfinţit în Con-
stituţie, prevede renunţarea ţării noastre la participarea la orice blocuri 
militare, dar el nu ne împiedică, de asemenea, să reformăm sectorul se-
curităţii, să modernizăm armata naţională, făcând-o mai eficientă şi mai 
mobilă.

Dacă în trecutul nu prea îndepărtat tineretul trebuia să însuşească 
principiile privind apărarea Patriei, să înţeleagă menirea forţelor armate, 
caracterul şi particularităţile lor, importanţa serviciului militar, cerinţele 
principale ale jurământului militar, să capete cunoştinţe militare necesa-
re şi deprinderi practice în domeniul pregătirii tânărului soldat, să înve-
ţe bazele apărării civile şi să dobândească deprinderi legate de protecţia 
împotriva armei de nimicire în masă, a fost în stare să însuşească într-un 
termen scurt armamentul modern, tehnica militară2, căpătând şi întărind 
aceste cunoştinţe în 1503 de şcoli militare, la etapa actuală situaţia s-a 
schimbat în mod radical.

Din programele şcolare, precum şi din programele de învăţământ 
superior ale şcolilor medii de specialitate şi tehnico-profesionale au fost 
excluse disciplinele „Pregătirea militară”, „Apărarea civilă”, „Instrucţia 
de front”, „Orientarea în teren” etc. Majoritatea adolescenţilor pot de-
osebi cu greu revolverul de puşcă, tancul de transportorul blindat, re-
gimentul de batalion, căpitanul de maior... Tinerii şi tinerele de vârstă 
şcolară pot îmbrăca anevoie masca antigaz, practic nu cunosc regulile de 
comportament în timpul tragerii de artilerie, nu au deprinderi de protec-
ţie împotriva armei de nimicire în masă etc.

Poate că această stare de lucruri e spre bine. Mai mult de două de-
cenii, Republica Moldova îşi trăieşte viaţa paşnică, oamenii nu aud focuri 
de armă, explozii, „urletul” tehnicii militare. Însă în statele învecinate cu 
R. Moldova nu domneşte pacea, iar absolvenţii şcolilor sovietice formea-
ză, astăzi, subunităţi cu caracter separatist, se raliază state nerecunoscute 
provenind din spaţiul postsovietic, state a căror structuri politice şi eco-
nomice s-au adaptat mai mult sau mai puţin la existenţa în condiţiile 
„nici ale păcii, nici ale războiului, nici ale recunoaşterii internaţionale”.

Astăzi, ca şi ieri, pe prima pagină a ziarelor citim ştiri despre tot felul 
1Art. 11, Constituţia RM.
2 Programa pregătirii militare iniţiale a tineretului, Moscova, 1987, p. 3.
3 S.F. Şakorov, Lecţii pentru viitorul ostaş. Ediţie didactico-metodică, Minsk, 1990, p. 101-
109.
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de scandaluri, prezentări de modă, fuzionare a unor întreprinderi mari, 
consecinţele actualelor alegeri, mari competiţii sportive, şomaj... şi doar 
câteva note despre ceea ce se întâmplă la graniţele noastre. În plus, situaţia 
s-a agravat brusc în Ucraina şi a crescut prezenţa militară străină în apro-
pierea nemijlocită de frontiera noastră.

Conflictul transnistrean: confruntările militare dintre trupele mol-
doveneşti şi forţele MAI, pe de o parte, şi formaţiunile armate (garda 
etc.) ale aşa-zisei Republici Moldoveneşti Nistrene, care s-a încheiat cu 
semnarea armistiţiului şi cu „îngheţarea” conflictului armat – lasă în sus-
pensie până astăzi numeroase chestiuni contradictorii care ţin şi de sfera 
educaţiei generale şi nu în ultimă instanţă a pregătirii militaro-patrioti-
ce. Astăzi, în extrasul notelor totale ale reuşitei pentru atestatul eliberat 
absolventului unei instituţii de învăţământ din RMN nerecunoscute, la 
rubrica „denumirea materiilor” figurează disciplina „pregătirea militară 
obligatorie”, precum şi nota dată în funcţie de reuşita pentru întreaga 
perioadă de studiere a materiei respective. Dacă cunoştinţele corespund 
notei date, putem judeca după titlurile articolelor din Internet: un elev 
din Tiraspol a fost rănit la umăr cu o armă pneumatică în timpul compe-
tiţiilor4; patru adolescenţi din Tiraspol au săvârşit un jaf5 etc. 

Actualmente instituţiile de învăţământ ale autoproclamatei repu-
blicii nistrene organizând manifestaţii sportive sub egida pregătirii spor-
tivilor pentru jocuri olimpice, trec pe malul drept al Nistrului şi testează 
diverse forme de atac asupra obiectivelor strategice ale R. Moldova, do-
vedind astfel furnizarea unor adevăraţi profesioniști specializaţi în pla-
nificarea, pregătirea sau declanşarea războiului, propaganda războiului 
care luptă în formaţiunile cu caracter separatist în regiunile Donbas, Lu-
gansc ale Ucrainei. Scopurile lor finale sunt departe de stabilitate şi echi-
libru social, dezbinarea societăţii este tot ce au realizat acestea în ultima 
perioadă de timp.

Din discuţiile cu tinerii din regiunea transnistreană, care au stu-
diat conform programelor de învăţământ necoordonate cu Ministerul 
Educaţiei al RM, în limitele disciplinelor „Istoria RMN”, „Pregătirea 
militară iniţială” am constatat că ei au fost instruiţi să îndrepte armele 
împotriva forţelor constituţionale ale Republicii Moldova şi împotriva 
României, identificându-i ca duşmani principali ai RMN. Oare acesta 
este scopul nobil al instruirii şi nu pot servi, oare, aceste acţiuni pe viitor 
ca pregătirea mercenarilor, organizarea unor formaţiuni paramilitare ile-
gale; chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orânduirii 
constituţionale, acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei, 
4 http://news.pmrgid.com/news-pmr/15634-tiraspolskogo-shkolnika-ranili-iz-pnevma-
tiki-v-plecho-na-sorevnovaniyakh
5 http://point.md/ru/novosti/proisshestviya/chetvero-tiraspoljskih-podrostkov-so-
vetschili-razboj
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diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase?
Evident că da!
În aceste situaţii când autorităţile nistrene cer factorilor de deci-

zie din Republica Moldova echivalarea diplomelor absolvenţilor lor cu 
ulterioara încadrare în câmpul de muncă al R. Moldova – noi benevol 
le permitem să se infiltreze în structurile naţionale, iar scopul „nobil” al 
activităţii specialiştilor din RMN îl percepem ulterior. Considerăm că în 
atare cazuri putem să ne trezim şi noi în ţară cu o asemenea situaţii criti-
ce cu care actualmente se confruntă societatea ucrainenilor.

Noi respectăm principiul introducerii educaţiei militaro-patriotice 
şi în programa de învăţământ şcolar al Republicii Moldova, astfel încât 
fiecare adolescent să poată conştientiza necesitatea ei pe viitor, având 
capacitatea de a respinge orice agresiune, de a-şi apăra ţara.

Sperăm cu toţii că pe noi nu ne ameninţă conflicte militare, miş-
cări separatiste, separarea sau autonomia vreunui teritoriu, dar au sosit 
timpuri triste: a preîntâmpina evoluţia evenimentelor în lume a devenit 
la fel de complicat ca şi prezicerea corectă a vremii de către serviciul hi-
drometeorologic. Totul se schimbă în câteva secunde, astfel încât „adevă-
rul” de ieri nu mai este decât gunoi informaţional, procesul de restabilire 
a economiei distruse în condiţiile izolării efective de lumea exterioară 
evoluează foarte încet. În ultimă instanţă, toate acestea au drept conse-
cinţă faptul că puţini tineri doresc să intre în rândurile armatei şi să apere 
cu onoare integritatea ţării noastre, iar „apărarea Patriei este un drept 
sfânt şi datoria fiecărui cetăţean”6.

„Doctrina militară a Republicii Moldova”, elaborată şi publicată 
încă în 19957, este învechită moral. Începând din 1998, termenul satisfa-
cerii serviciului militar obligatoriu a fost redus până la 18 luni, mai târziu 
– până la 12 luni. În septembrie 2007, efectivul armatei Republicii Moldo-
va a fost redus de la 6,8 mii până la 6,5 mii militari; armata era dotată cu 
209 unităţi de tehnică blindată şi cu 120 de tunuri şi branduri8. Pe lângă 
militari, armata număra 2300 persoane civile9. Astăzi, Armata Naţională 
numără  5,354  militari şi 57,071 rezervişti10.

Pregătirea cadrelor de ofiţeri pentru Armata Naţională se desfă-
şoară în instituţiile de învăţământ militar ale Ministerului Apărării, Mi-
nisterului Afacerilor Interne, în care un număr tot mai mare de tineri 
doresc să fie admişi. În acest sens, o importanţă crescândă trebuie să o 

6 Art. 57, Constituţia RM.
7 Hotărârea nr. 482-XVII din 6 iunie 1995.
8 Moldova îşi reduce armata// LENTA.RU din 4 septembrie 2007.
9 Armata moldovenească va fi redusă// Agenţia de informaţii „REGNUM” din 6 aprilie 
2007.
10 IISS Military Balance 2012, p. 136.// http://ru.wikipedia.org/wiki/Fortele_armate_ale_
Moldovei
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aibă orientarea profesională militară a şcolii, de unde începe educaţia cu 
caracter profesional – un proces îndelungat şi complicat, dar atât de ne-
cesar ţării noastre! Actualmente, pentru un tânăr care şi-a ales cariera de 
ofiţer deja nu sunt suficiente calităţile moral-patriotice, o bună pregătire 
de cultură generală şi un organism viguros, mai e nevoie de dorinţa arză-
toare de a-şi însuşi profesia de ofiţer, de a avea vocaţia şi de a manifesta 
interes pentru ea. E imposibil să realizezi administrarea pedagogică a 
educaţiei militaro-patriotice în şcoală, în liceu, bazându-se doar pe expe-
rienţa de viaţă, pe intuiţie, pe cunoştinţele empirice. A întruchipa în viaţă 
acest deziderat e posibil cu condiţia reglementării legăturilor dintre şcoli, 
licee şi colectivele instituţiilor militare superioare, dând acestei forme un 
caracter de ritual. Elaborarea unor obiective concrete, pregătirea şi întoc-
mirea unor planuri fundamentate, lucrul organizatoric privind realizarea 
lor, exercitarea controlului asupra educaţiei militaro-patriotice în şcolile 
şi liceele ţării constituie principalele tipuri ale acestei activităţi.

Astfel, războiul nu ne ameninţă, însă armata noastră trebuie înzes-
trată cu armament modern, eficient şi de mare precizie. Tehnica urmează 
să asigure unităţilor Forţelor Armate protecţie, mobilitate înaltă, capa-
citate de manevră, posibilitatea de a efectua cercetarea şi de a executa 
lovituri precise prin foc la distanţe mari. Noi trebuie să fim pregătiţi să 
ripostăm oricăror provocări ale timpului, inclusiv celei militare.

Am vrea să încheiem articolul  cu cuvintele lui Flavius Vegetius: 
„Astfel, cine vrea pace, să se pregătească de război, cine vrea victorie, 
să-şi instruiască asiduu ostaşii, cine vrea să obţină un rezultat favorabil, 
să poarte război, bazându-se pe artă şi pe cunoştinţe, nu pe întâmplare. 
Nimeni nu va cuteza să-l sfideze şi să-l ofenseze pe cel despre care ştie că 
în luptă va fi mai puternic decât el”11.

Bineînţeles, „pacea e mai bună decât cel mai just război”, însă nu 
trebuie să uităm nici celebra expresie romană: „Dacă vrei pace, pregăteş-
te-te de război”.

11 Epitome institutorum rei militaris, 3, Prolog, Flavius Vegetius Renatus. Breviar de artă 
militară.
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Ştiinţa istorică operează cu evenimente şi fapte care şi-au găsit re-
flectarea în documente sau în declaraţiile martorilor. Însă secretele isto-
riei niciodată nu sunt cunoscute complet, astfel încât descoperirea unor 
pagini necunoscute contribuie la stabilirea unor noi viziuni asupra unor 
evenimente ale trecutului.

În ţara noastră istoria a fost rescrisă de mai multe ori şi multe de-
cenii faptele istorice erau dozate şi adaptate la diferite dogme ideologice, 
iar deseori erau ascunse. Cu multă grijă era ascunsă informaţia despre 
fărădelegile sistemului totalitar sovietic, deoarece cunoaşterea acestei in-
formaţii putea pune în pericol însăşi existenţa sa.

REFLECŢII ASUPRA UNOR PRACTICI POLITICE 
ŞI TRATAMENTE SPECIFICE REGIMURILOR TOTALITARE
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Summary
In the article are analyzed the sides of some political practices of the Soviet past such as 

the promotion of antireligious activity, inhuman and degrading treatments of detainees, the use 
of psychiatry for political purposes etc.

Thus it is specified that the communist authorities promoted an extensive defamation 
campaign of religion through mass-media. For the first time in the history of Bessarabian Ort-
hodox Church, churches and graves profanation has been done. Many priests were arrested and 
killed in prison, others were shot at the Soviet withdrawal, and the majorities were deported with 
their families in remote regions of the USSR.

A special chapter of the Soviet history presents the relationship with Nazi Germany. In 
this respect, it specifies that among the crimes of Hitler regime there is nothing that would not 
have analogy in the Soviet history, and the crimes of the Stalinist regime, due to the cruelty and 
proportions are truly without precedent.

Another component of the repressive policy of the Soviet period was the use of psychiatry 
for political purposes. A lot of people were forcibly interned in psychiatric hospitals for their poli-
tical beliefs or simply because they demanded their rights. Healthy and lucid people were treated 
with psychotropic drugs in doses exceeding several times the proper norm, until they were not able 
to judge. Thus, the political repression in the form of hospitalization in psychiatric hospitals has 
been a recurrent practice of the Soviet regime until the last decade of existence of the USSR.

In conclusion, it points out that totalitarian regimes represent the negation of human 
dignity and violation of all fundamental rights characteristic for a society built on democracy 
and respect for the rule of law.
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Multe fapte din istoria acestei perioade necesită anumite concreti-
zări şi corectări. Este important nu doar de a descoperi noi fapte, dar şi 
de a nu da uitării ceea ce deja este cunoscut. Doar aşa vom putea trage 
anumite lecţii din trecut.

În cele ce urmează ne propunem să analizăm unele laturi ale prac-
ticilor din trecutul sovietic care pe parcursul anilor, din diferite motive, 
de către diferiţi autori,  au avut o interpretare neunivocă.

Este bine cunoscut că Uniunea Sovietică se declara un stat ateist. 
Ca scop proclamat, la o anumită etapă, era neutralizarea, iar în final, 
interzicerea curentelor religioase. În aceste condiţii munca partidului în 
vederea suprimării religiilor a căpătat un caracter de propagandă pro-
fundă şi sistematică care ar fi înlocuit convingerile religioase cu cunoş-
tinţe ştiinţifice asupra naturii şi societăţii.

Astfel, autorităţile comuniste au promovat o amplă campanie de 
defăimare a religiei prin mass-media. Începând cu luna noiembrie 1940, 
pe paginile ziarului republican „Moldova socialistă” este instituită o ru-
brică permanentă „Clubul ateistului”, în care în mod regulat se aduceau 
argumente ale inexistenţei lui Dumnezeu, luându-se în derâdere ritualu-
rile creştine. Acelaşi lucru se făcea şi prin intermediul emisiunilor radi-
ofonice.

Pentru prima oară în istoria Bisericii Ortodoxe Basarabene s-a în-
făptuit profanarea bisericii şi mormintelor, fapt care constituie o insultă 
adusă credincioşilor şi sentimentelor lor. Ostaşii sovietici îşi permiteau 
să intre fără jenă în biserică cu capul acoperit, să fumeze sau chiar să 
fluiere. Culmea a constituit-o arborarea drapelului roşu pe biserica de pe 
strada Bulgară din Chişinău[1].

Pentru a promova o activitate antireligioasă, autorităţile comu-
niste, în scurt timp după 28 iunie 1940, au deschis Muzeul Ateismului. 
Acesta era găzduit în Capela Liceului de Fete „Regina Maria”. Muzeul 
conţinea patru secţii: „Istoria religiei şi ateismului”, „Religia şi ştiinţa”, 
„Religia şi statul”, iar ultima secţie încerca să demonstreze rolul nefast al 
religiei în perioada construcţiei socialismului. Materialele expuse expli-
cau originea religiei prin prisma teoriei marxist-leniniste, originea omu-
lui conform teoriei darwiniste şi mitul despre provenienţa lui Hristos.

Au fost închise un şir de biserici şi mănăstiri, altele au fost trans-
formate în instituţii de distracţie, depozite etc. Lăcaşele sfinte lăsate să 
funcţioneze au fost obligate să achite impozite exagerate.

Deosebit de crudă era atitudinea comuniştilor faţă de preoţime. 
Mulţi preoţi au fost arestaţi şi omorâţi în penitenciare, alţii au fost îm-
puşcaţi la retragerea sovieticilor, iar majoritatea au fost deportaţi, împre-
ună cu familiile, în regiunile îndepărtate ale URSS. Enoriaşii erau intimi-
daţi, constrânşi să nu frecventeze lăcaşele de cult[1].
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Arestările, după cum se știe, aveau loc noaptea. Iar deja dimineaţa 
rudele celui arestat începeau căutările. Unde a fost dus? Ce faptă îi va fi 
imputată? Ce obiecte îi pot fi transmise? Poate avea întrevedere? Acestea 
sunt întrebările frecvente la care organele represive niciodată nu găseau 
de cuviinţă să răspundă concret şi la timp.

În perioada Gulag-ului era deseori aplicată pedeapsa închisorii cu 
formularea „10 ani fără dreptul la corespondenţă”.  Rudele celor căro-
ra le-a fost stabilită această pedeapsă credeau naiv că vor trece aceşti 
blestemaţi 10 ani şi tatăl lor (mama, fiul, fratele) se va întoarce acasă. Ei 
aşteptau să treacă fiecare an, fără să știe că omul lor drag zace de mult 
executat cu glontele în creştet în groapa comună la unul din poligoanele 
NKVD-ului. Treceau aceşti zece ani şi  mulţi alţi ani, ţara se schimba, se 
schimbau conducătorii, se scria din nou istoria, însă adevărul despre cei 
executaţi la fel era ascuns[2].

Atât în perioada ţaristă, cât şi în cea sovietică condiţiile de deţinere 
în toate tipurile de instituţii erau foarte proaste. Deseori în camere pla-
nificate pentru douăsprezece persoane (douăsprezece paturi, un veceu, o 
masă), erau ticsiţi câte patruzeci sau câte şaizeci de deţinuţi.  Aflându-se 
în astfel de condiţii, aceştia nu erau speriaţi nici de carcera întunecată [3, 
p. 87-88].

Teritoriul URSS era convenţional divizat în 8 regiuni de disloca-
re a direcţiilor teritoriale cu lagărele corecţionale subordonate, închisori, 
puncte de escortare din post în post etc. Toată ţara era acoperită de o reţea 
densă de închisori şi izolatoare de detenţie ale NKVD-ului. În prezent sunt 
cunoscute 2000 obiecte ale Gulag-ului (lagăre, închisori, comenduiri)[2].

Transportarea deţinuţilor era realizată cu vagoane marfare, care 
erau dotate cu paturi cu două nivele. Lângă pod erau două ferestruici cu 
gratii. În podea era tăiată o crăpătură îngustă care era folosită ca veceu. 
În vagoane nu erau prevăzute nici iluminare, nici lavoare. Vagonul avea 
capacitatea de 46 persoane, însă de obicei în el erau plasate 60 persoane 
sau mai mult. În timpul operaţiunilor în masă, eşaloanele erau formate 
din 20 vagoane, în care erau transportaţi peste 1000 de deţinuţi. Ele se 
deplasau pe rutele indicate în afara graficului, iar drumul din raioanele 
centrale ale URSS spre Extremul Orient dura până la două luni. Pe par-
cursul întregii deplasări deţinuţilor nu li se permitea să iasă din vagoane. 
Hrana era distribuită, de regulă, odată la 24 ore sau mai rar[2]. 

Teritoriile lagărelor, de obicei, erau îngrădite cu trei rânduri de 
sârmă ghimpată. Primul avea înălţimea de aproximativ un metru.  Rân-
dul mijlociu, de bază, avea înălţimea de 3-4 metri. Între rândurile de 
sârmă ghimpată erau fâşiile de control, iar în colţuri patru turnuri. În 
centru erau amplasate punctul medical şi izolatorul disciplinar. Acesta 
din urmă reprezenta o construcţie capitală, divizată în camere pentru 
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deţinere solitară şi deţinere în comun. Împrejur erau amplasate barăcile 
pentru deţinuţi. În perioada rece a anului, în condiţiile Uralului şi Siberi-
ei barăcile, deseori, nu erau încălzite. În astfel de condiţii inumane puţini 
dintre deţinuţi supravieţuiau până la mult aşteptata libertate[2]. 

Un izolator disciplinar trebuia să corespundă următoarelor exi-
genţe: a) să fie friguros; b) umed; c) întunecos; d) să te omoare cu foamea. 
De aceea nu este încălzit nici când afară sunt treizeci de grade sub zero; 
nu se pun geamuri pe timpul iernii, pereţii sunt lăsaţi să se impregneze 
cu umiditate (ori se amenajează carcera într-un subsol umed). Ferestrele 
sunt jalnice ori nu există defel (cazul cel mai frecvent). Se cultivă raţia 
stalinistă – 300 de grame de pâine pe zi, iar „mâncare caldă”, adică zeamă 
chioară, numai în a treia, în a şasea şi în a noua zi de încarcerare. Iată re-
perele înăuntrul cărora trebuie să ne imaginăm toate carcerele[4, p. 292]. 

Clienţi favorizaţi ai zonelor disciplinare erau: credincioşii, recalci-
tranţii şi borfaşii. Barăci întregi de „măicuţe” care refuzau să lucreze pen-
tru diavol. În zona disciplinară „sub escortă” a sovhozului Peciora, aceste 
femei erau ţinute în carcere cu apă până la genunchi[4, p. 294-295]. 

Despre practicile din Gulag au mărturisit mulţi foşti deţinuţi. Prin-
tre aceştia este şi E. Kersnovscaia, o basarabeancă deportată în Gulag în 
iunie 1941, care a descris apoi toate ororile prin care a trecut fiind elibe-
rată în 1957. În 1991 a publicat un album cu desene despre viaţa din la-
gărele sovietice. Potrivit acesteia, printre procedeele de tortură practicate 
de călăii NKVD împotriva deţinuţilor erau şi următoarele:

 – asfixierea până la hemoragie;
 – arderea părţii dorsale şi a organelor reproductive;
 – traumarea anusului;
 – introducerea furnicilor în vagin[5]. 

Iar dacă e bătut, trebuie să i se facă praf rinichii, dacă i se prind 
mâinile în cătuşe, trebuie ca pentru tot restul vieţii încheieturile mâinii 
să-i rămână complet insensibile. Dacă e băgat la carceră, fără tuberculoză 
să nu iasă de acolo[4, p. 279]. 

Potrivit lui A. Soljeniţân, în anii 1946-1947, în unele lagăre ale Gu-
lag-ului, au fost cazuri de canibalism: oameni tăiaţi pentru carne, fierţi şi 
mâncaţi[4, p. 297]. 

Adepţii lui Stalin şi patrioţii sovietici tăinuiesc nemeritat încă un 
tip de „stahanovişti”, călăii NKVD. Printre ei se numără adevăraţii re-
cordmeni: Generalul Vasili Blohin, care a împuşcat nu mai puţin de 20 
de mii de oameni, Piotr Maggo - 10 mii. Majoritatea călăilor au decedat 
de moarte bună, au fost îngropaţi cu onoruri şi până în prezent sunt 
pomeniţi de către funcţionarii de securitate. Vorbind despre represiunile 
staliniste, adesea este amintit doar Gulagul, cu toate că el a fost doar o 
parte a aparatului represiv. Sute de mii de oameni nici nu ajungeau până 
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în Gulag, deoarece erau împuşcaţi pe poligoane[6]. 
Un capitol aparte al istoriei sovietice îl prezintă relaţia cu Ger-

mania nazistă. Războiul între Germania şi Uniunea Sovietică era inevi-
tabil, deoarece Stalin şi Hitler îşi propuneau scopuri incompatibile, iar 
„Acordul de prietenie şi cu privire la frontiere” între aceştia a fost doar 
o strângere de mână, înainte de lupta pe viaţă şi pe moarte. Acordul de 
prietenie cu Hitler a fost primit în URSS cu speranţă. Omagiindu-l pe 
Hitler, oamenii sovietici, în anii 1939-1941 îşi numeau copiii, deseori cu 
numele acestuia[7].  

Ca şi lui Stalin, lui Hitler nu-i era indiferent cine va trăi în lumea 
postbelică. De aceea, fără a miza pe întâmplare, Hitler, în baza naţiunii 
germane, forma rasa dominantă, iar Stalin, fără a considera diferenţele 
de rasă şi naţionale ale materialului genetic iniţial, forma rasa robilor. În 
acest sens a luat amploare fenomenul implicării ştiinţei şi savanţilor în 
serviciul politicului. În opinia profesorului N. Kolţov, „forţa de muncă 
fizică, savanţii, oamenii de artă ş.a.” vor fi aduşi la perfecţiune graţie dez-
voltării furtunoase a geneticii. Abordarea internaţională de către Stalin 
a formării unei noi rase vizează un areal nelimitat al viitoarei ei aşezări. 
Au fost făcute chiar şi încercări de formare a hibridului dintre om şi 
maimuţă[7].  

Astfel, în mai 1929, în ziarele sovietice a apărut informaţia precum 
că profesorul moscovit I.I. Ivanov, la cererea Institutului de Endocri-
nologie, va efectua experienţe de însămânţare artificială a maimuţelor 
în crescătoria din Suhumi. Urmaşii, apăruţi din hibridizarea omului cu 
maimuţa, se preconiza a fi utilizaţi în lucrările grele, periculoase şi nocive 
pentru om, evident şi în experimentarea noilor tipuri de armament de 
ucidere în masă[7].  Urmează de menţionat că o parte din aceste experi-
mente erau desfăşurate în cadrul direcţiei medicale a Gulag-ului.

Studierea variabilităţii ereditare direct asupra oamenilor necesita 
prea mult timp, de aceea cercetările se făceau, de regulă, cu bacterii, vi-
ruşi, muşte şi câini. Că scopul principal al cercetărilor era totuşi găsirea 
unor căi de schimbare a naturii ereditare a omului o demonstrează şi ex-
perimentele cu gemenii umani. Curios e faptul că despre experimentele 
cu gemenii umani, realizate de medicul-genetician nazist din Oswenzim, 
Iosif Mengel, presa sovietică, în perioada postbelică, publica numeroase 
articole, iar despre experimentele savanţilor sovietici se publica modest 
doar în literatura de specialitate. Totuşi colaborarea ştiinţifico-tehnică 
strânsă între Germania şi Uniunea Sovietică la începutul anilor 1930 
nu lasă îndoieli că medicul Mengel, în realizarea experienţelor sale în 
Auschwitz, se baza anume pe rezultatele savanţilor sovietici. Se ştie, de 
exemplu, că la studierea impactului mediului ambiant asupra dezvoltă-
rii gemenilor identici în cadrul Institutului de Medicină Experimentală 
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„Maksim Gorki” din Moscova au participat 1000 de perechi de gemeni. 
Medicul Mengel, după unele calcule, dispunea doar de 200 perechi[7]. 

Au fost desfăşurate şi alte experimente cu deţinuţii cunoscute 
sub numele de Laboratorul nr. 1, Laboratorul nr. 12 sau „Camera”, acesta 
a fost un proiect de cercetare al serviciilor secrete sovietice. Experimentul 
presupunea testarea mai multor substanţe letale asupra prizonierilor din 
Gulag. Scopul era descoperirea unei substanţe otrăvitoare fără gust şi 
inodoră, care să nu se fi putut detecta la autopsie. Otrava le era dată su-
biecţilor drept medicaţie, după masă. În cele din urmă, a fost creată C-2, 
o substanţă otrăvitoare care putea omorî o persoană în 15 minute[8]. 

În opinia istoricului britanic Alan Bullock, ambii dictatori, obţi-
nând putere absolută în ţara lor, pentru echilibrarea puterii în Europa, 
se imitau unul pe altul. Şi Hitler, şi Stalin se admirau în tăcere, respec-
tând faptul că ambii au reuşit să parcurgă drumul de la păturile de jos la 
putere nemărginită. De fapt, Hitler îl considera pe Stalin un adversar de 
la care avea ce împrumuta. Aici putem numi şi practica creării lagărelor 
de concentrare pentru nimicirea a milioane de membri ai societăţii, fără 
perspectivă din punct de vedere genetic, şi practica luării de ostatici, şi 
nimicirea de sate întregi, şi folosirea deţinuţilor la muncile cele mai gre-
le, şi în experimentele inumane. Printre crimele regimului hitlerist nu e 
nimic ce nu ar avea analogie în istoria sovietică, iar crimele regimului 
stalinist, după cruzime şi proporţii, cu adevărat sunt fără precedent[7]. 

Este bine cunoscut că acţiunile militare începute de către „marii 
conducători”, cu toate atrocităţile şi suferinţele specifice războaielor, au 
căzut pe umerii oamenilor simpli care au plătit cu sănătatea sau cu viaţa 
lor. O componentă dramatică a acestui război a fost şi prizonieratul.

Astfel, în perioada anilor 1941-1945 în prizonieratul sovietic s-au 
perindat peste 4 milioane de europeni din rândul armatelor inamice. 
Atât sub aspectul naţionalităţii, cât şi după cetăţenie, contingentul de-
ţinut era foarte pestriţ. Doar în lagărele pentru prizonierii de război de 
pe teritoriul URSS erau deţinute peste 60 naţionalităţi. Printre aceştia, în 
afară de germani şi austrieci, erau şi români, italieni, unguri, slovaci, fin-
landezi, spanioli, francezi, olandezi, belgieni, precum şi reprezentanţi ai 
altor state. Spre exemplu, în lagărele pentru prizonieri de război în aceas-
tă perioadă se aflau: români – peste 152 mii, italieni – aproximativ 50 
de mii, unguri – peste 499 mii persoane. Numărul militarilor de război 
japonezi  (în anul 1945) era de aproximativ 600 mii persoane[9, p. 59].  

Scopul principal al acestor lagăre era stabilirea regimului necesar 
de deţinere şi a pazei foştilor militari ai inamicului cu implicarea ulteri-
oară a acestora în muncă. Urmează de menţionat că, deseori, la baza cre-
ării acestor lagăre, a organizării regimului de deţinere, a pazei şi utilizării 
muncii acestui contingent nu stăteau normele juridice internaţionale ge-
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neral-acceptate, ci factorii ideologici[9, p. 59].  
Unele surse mărturisesc că soarta unei părţi ai militarilor de război 

a fost neunivocă. Influenţa propagandei, ura faţă de duşman, alte cauze îi 
determinau deseori pe sovietici să săvârşească răfuieli samavolnice asu-
pra prizonierilor. Aceştia erau împuşcaţi pe loc, deseori fără respectarea 
procedurilor formale de înregistrare, evidenţă şi interogare prealabilă[9, 
p. 199]. 

Astfel, în prizonieratul sovietic în anii 1939-1956 în urma rănilor, 
maladiilor, traumelor, sentinţelor judiciare şi extrajudiciare, abuzurilor 
precum şi drept urmare a altor cauze au decedat sau au fost executaţi 
peste 700 mii prizonieri de război[9, p. 175]. 

Urmează de menţionat şi rolul deţinuţilor în aşa-numitele batali-
oane disciplinare. Batalionul disciplinar este termenul sub care sunt cu-
noscute batalioanele sovietice ce au luptat pe frontul de Est în cel de-Al 
Doilea Război Mondial.

Acestea au fost create de Iosif Stalin în iulie 1942, prin intermediul 
ordinului nr. 227 al Cartierului General. Respectivul document repre-
zenta o încercare disperată de a reinstaura disciplina în rândul trupelor 
sovietice, intrate în debandadă în primul an de război. Ordinul, popula-
rizat prin lozinca „Ni şagu nazad!” (Niciun pas înapoi!), a introdus pe-
depse severe, inclusiv executarea pe loc pentru retrageri neautorizate.

 Condamnaţii apţi din punct de vedere fizic puteau să se înroleze 
ca voluntari în aceste unităţi, şi mulţi au fost „încorporaţi” direct din 
lagăre. Nu s-a făcut nicio distincţie între civili sau militari şi nici între 
deţinuţii politici şi cei de drept comun.

Cei mai mulţi dintre cei pedepsiţi au fost trimişi în batalioanele 
disciplinare de infanterie. Termenul serviciului era, în general, de 1-3 
luni, pedeapsa maximă fiind aplicată celor condamnaţi la moarte, pe-
deapsa standard a Ordinului 227. A existat şi posibilitatea transformării 
termenului de serviciu într-o unitate de pedeapsă  în serviciu normal. 
Celor condamnaţi li se putea comuta pedeapsa cu trimiterea într-o uni-
tate obişnuită a Armatei Roşii, dacă erau răniţi (se considera că vina „a 
fost spălată cu sânge”) sau dacă săvârşeau fapte eroice. Teoretic, puteau 
fi decoraţi pentru „servicii excepţionale în luptă”, însă, chiar dacă erau 
eliberaţi şi consideraţi pe deplin reabilitaţi, rămâneau suspecţi de „lipsă 
de loialitate politică”[10]. 

În realitate, promisiunea reabilitării era pură propagandă; bata-
lioanele disciplinare erau în subordinea unităţilor terestre NKVD-iste, 
care îi tratau pe cei pedepsiţi ca pe o subspecie de soldat, utilă doar pen-
tru a înlocui pierderile grele, menajând astfel trupele regulate. Unită-
ţile de pedeapsă au fost folosite la străpungerea poziţiilor fortificate, la 
efectuarea de patrulări în adâncimea teritoriului inamic, ca ariergărzi de 
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sacrificiu şi ca „momeală vie”(de exemplu, purtarea de uniforme de vară, 
vizibile, în timpul iernii, pentru a atrage focul inamicului şi a-i demasca 
astfel poziţiile). Frecvent, erau trimise în prima linie fără armament. Cei 
care reuşeau să supravieţuiască suficient timp pentru a fi trimişi într-o 
unitate a Armatei Roşii erau transferaţi în batalioanele de deminare. [10]

În afara batalioanelor de infanterie, majoritare, au fost înfiinţate 
unităţi speciale de „călcători” (militari ce alergau prin câmpurile minate, 
în faţa unităţilor de asalt, pentru a detona minele). Înainte de executa-
rea atacurilor sinucigaşe, soldaţii erau „pregătiţi” cu raţii sporite de vot-
că. Folosiţi în ofensivele importante, „trupurile lor sfârtecate au marcat, 
până la sfârşitul războiului, trecerea în siguranţă prin câmpurile minate 
ale unităţilor Armatei Roşii”.

Pe lângă batalioanele de infanterie şi deminare, au fost create şi 
unităţi disciplinare de aviaţie. Piloţii şi mitraliorii care au luptat în es-
cadrilele disciplinare au fost defavorizaţi în privinţa comutării pedepsei, 
din cauza naturii luptei aeriene, rănile dobândite fiind, în general, fatale. 
Nu se ţinea cont de numărul misiunilor efectuate, piloţii fiind menţinuţi 
în luptă până când erau doborâţi[10]. 

Unele laturi ale acestui război sunt dezvăluite destul de amplu 
în romanul documentar cu titlul „Момент истины. В августе сорок 
четвертого” (autor V. Bogomolov),  bazat pe evenimente reale care de-
scrie munca grea şi periculoasă a cercetaşilor Armatei Roşii[11]. În ro-
man sunt prezentate un număr mare de documente de pe timpul războ-
iului (ordine, rapoarte, dări de seamă, telegrame etc.). Autorul redă cu 
lux de amănunte ameninţările care planau asupra acestora, pe de o parte, 
forţele inamice, iar pe de altă parte, presiunea permanentă a superiorilor, 
inclusiv ameninţarea cu împuşcarea pentru neîndeplinirea sarcinii puse.

O altă componentă a politicii represive din perioada sovietică a 
fost utilizarea psihiatriei în scopuri politice. Astfel, foarte multe persoane 
au fost internate cu forţa în spitalele de psihiatrie, pentru convingerile lor 
politice sau pentru simplul fapt că îşi cereau drepturile. Oameni sănătoşi 
şi lucizi erau trataţi cu medicamente psihotrope în doze ce depăşeau de 
câteva ori norma cuvenită, până ajungeau să nu mai judece. Aduşi cu 
ambulanţa la psihiatrie, cei incomozi erau examinaţi formal de o comisie 
care le punea, invariabil, aceeaşi diagnoză: „schizofrenie lent progresivă” 
sau „sindrom paranoidal”[12]. 

Puţinii care au fost reabilitaţi de justiţie şi de comisiile medicale 
nu au fost repuşi însă în drepturi, la modul practic. Stigmatul de „alienat 
mintal” i-a urmărit în permanenţă. Ei nu au putut să se reangajeze la 
vechiul loc de muncă sau să-şi găsească altul în loc, alteori şi-au pierdut 
irecuperabil familiile şi au rămas condamnaţi să-şi caute în permanenţă 
dreptatea[12]. 
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Un exemplu elocvent este cel al lui Victor Coval, inginer la o uzi-
nă din Bălţi, care a fost reţinut în 1982, interogat de KGB şi condamnat 
la tratament psihiatric pentru că a avut curajul să critice „democraţia” 
sovietică. 

Soluţia era, din perspectiva organelor represive, izolarea acestuia 
de societate şi aplicarea unui program de reeducare. S-a considerat însă 
că o condamnare la închisoare sau lagăr de corecţie prin muncă poate să 
agraveze „devierile” ideologice ale acuzatului, de aceea s-a optat pentru 
o altă metodă de reeducare, recomandată public de Hruşciov în 1958 
drept una mai „umană” în raport cu detenţia stalinistă sau cea din ţările 
capitaliste. Era vorba de spitalul de psihiatrie de la Dnepropetrovsk, unul 
dintre cele mai mari din URSS[13]. 

Astfel, cazul lui Coval arată în mod clar că represiunea politică 
sub forma internării în spitalele de psihiatrie a fost o practică recurentă a 
regimului sovietic până în ultimul deceniu de existenţă a URSS. 

În final, ţinem să accentuăm asupra necesităţii studierii atente a 
trecutului istoric pentru a trage învăţăminte care ar facilita construirea 
unui stat democratic. În acest sens, experienţele consumate pot constitui 
un îndrumar în procesul edificării unei societăţi cu adevărat deschise.

În aceeaşi ordine de idei, specificăm că regimurile totalitare repre-
zintă negarea demnităţii umane şi încălcarea tuturor drepturilor funda-
mentale caracteristice unei societăţi construite pe baza democraţiei şi a 
respectării statului de drept.

Astfel, păstrând vie amintirea ororilor care au avut loc în toate re-
gimurile totalitare, putem promova drepturile fundamentale ale omului, 
în special în rândul cetăţenilor noştri mai tineri şi al generaţiilor viitoare. 
Condamnarea caracterului inuman al acelor crime şi păstrarea amintirii 
celor care au fost victimele acelor orori trebuie să fie un efort colectiv, 
împărtăşit şi promovat de fiecare cetăţean al Republicii Moldova.
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Începutul secolului al XXI- lea s-a evidenţiat printr-o accentuare 
a contradicţiilor geopolitice dintre Marile Puteri. Continentul european 
rămâne o zonă de instabilitate mondială determinată de noua conjunc-
tură regională creată după destrămarea URSS. Actualmente, asistăm la 
intensificarea politicii revanșarde și revizioniste promovate de Federaţia 
Rusă care influenţează în mod direct politica regională, răsfrângând-se și 
asupra statutului geopolitic al Republicii Moldova. Realităţile geopolitice 
europene au servit ca subiect de cercetare în literatura de specialitate 
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Summary
The European continent remains an area of global in stability due to the new region a 

circumstances created after the collapse of the USSR.
Currently, we are witnessing the intensification of revanchist tandre visionist policy 

promoted by the Russian Federation which directly influences regional policy and reflects the 
geopolitical status of Moldova. 

We consider that after the collapse of the USSR, Russia is in to a dilemma: to be part 
of Europe or an Eurasian structure. Russia is creating an area of vital interest, known as the 
phrase „near abroad”. To dominate the area, several tools are used like political, economic, 
military or demagogic. 

Analyzing the contemporary geopolitical realities, there are certain aspects of their im-
pact on Moldova, which has direct border with Ukraine. As a result, Republic of Moldova has 
to express its position in the light of its national interests such as territorial integrity, internal 
stability and economic development. And to achieve the goals of that, the only option is moving 
towards EU.

In concluding this article, we put the same question which researcher Therry Walton 
had put:

Should we be afraid of Putin’s Russia?
Following we shouldn’t be afraid of the policy of V. Putin because those actions stake 

psychological intimidation, as a result, Russia’s blocking actions depend on the firmness and 
wisdom of the European leaders.

History teaches us that cessions to Germany made by European leaders at the confe-
rence in Munich in 1938 led to the outbreak of the Second World War, therefore we should not 
repeat the same mist take sat the beginning of the XXI century.
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contemporană. Printre investigaţiile recente, le  menţionăm pe cele 
semnate de Vladimir Baranovscky1, Stanislav Secrieru2, Paul Claval3, 
Aleksandr G. Dughin4, Oleg Serebrean5 etc. 

Este de menţionat că bazele ideologice ale gândirii geopolitice ruse 
au o tradiţie seculară. Acest subiect este abordat de cercetătorul O. Sere-
brean, care trasează trei doctrine geopolitice promovate de Rusia în ul-
timele secole: panslavismul, eurasianismul, internaţionalismul. Consta-
tăm prezenţa acestor ideologii în doctrinele contemporane ale Federaţiei  
Ruse. 

Panslavismul își are originea în mișcările de emancipare a popoa-
relor slave, aflate sub stăpânirea unor imperii, mizându-se pe edificarea 
unui stat panslav. Ideea panslavistă a fost preluată de Imperiul Rus în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, obiectivul fiind însă altul, de-
terminat de extinderea stăpânirii rusești, prin specularea sentimentelor 
naţionale ale popoarelor slave.  Un exemplu al continuităţii ideii pansla-
viste îl găsim în lucrarea lui Nicolae Danilevski „Rusia și Europa” scrisă 
în secolul al XIX- lea. Autorul sublinia că scopul Rusiei ar trebui să fie 
unirea întregului neam slav prin crearea unei uniunii - panslave. De ase-
menea, Danilevski promovează teoria ciocnirii civilizaţiilor, evidenţiind 
confruntarea între lumea greco - slavă (ortodoxă) și cea romano - ger-
mană (catolico - protestantă).  Regăsim această nouă abordare în societa-
tea contemporană a Federaţiei Ruse, evidenţiindu-se confruntarea între 
tradiţiile conservative ortodoxe în spaţiul slav cu cele liberal – protestan-
te în societatea occidentală.

Cât privește doctrina eurasianistă, menţionăm cercetările între-
prinse de Viorica Ţâcu, care urmărește evoluţia acestei doctrine de la 
origini până în prezent. Primele manifestări teoretice ale eurasianismului 
se conturează la începutul secolului al XX-lea, prin lucrările lui Nicolai 
Trubeţkoi, geograful Piotr Saviţki și istoricul Gheorghi Vernadski. Autorii 
afirmă că „Rusia nu este nici Europa, nici Asia. Rusia este Eurasia, astfel 
fiind contracarate reprezentările geopolitice care fac distincţie între Ru-
sia europeană și Rusia asiatică”6. În această ordine de idei, menţionăm 
conceptul lui P.N. Saviţki,  care definea Rusia ca un areal de tranziţie de 
la Europa la Asia, un spaţiu de întrepătrundere a civilizaţiei orientale cu 

1 Baranovsky Vladimir, „Russia: A Part of Europe or Apart from Europe”. In Internatio-
nal Affairs, Volume 76, Issue 3, pages 443 – 458, July 2000.
2 Secrieru Stanislav, Iluzia integrării eurasiatice, Policy Brief CRPE, 2013.
3 Claval Paul, Geopolitică și geostrategie, București, 2001.
4 Dughin Aleksandr, Bazele geopoliticii, Vol I, Viitorul geopolitic al Rusiei, București, 
2011.
5 Serebrean Oleg, Rusia la răspântie. Geoistorie, geocultură, geopolitică, Chișinău, 2014.
6 Ţâcu Viorica, „Neo – eurasianismul: între teorie și finalităţi politice”. În: Revista de 
istorie și politică, anul VI, nr.1(11), 2013, p. 156
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cea occidentală. Prin prisma acestei doctrine, se argumentează spiritul 
determinismului geografic în procesul de expansiune teritorială a Rusi-
ei spre vest, menţionându-se că Rusia este determinată de factori isto-
rico-culturali și geografici favorabili edificării unui imperiu eurasiatic7. 
Anume acest curent reînvie sub o nouă formă în perioada contempora-
nă. Promotorul neoeuroasinismului este cercetătorul  A. Dughin, care 
înaintează concepţia neosovietismului. Concepţia sa este prezentată în 
lucrarea „Bazele geopoliticii. Viitorul geopolitic al Rusiei”, unde promo-
vează conceptul renașterii Imperiului Rus, susţinând politica expansio-
nistă neoimperială.  Aceste tendinţe sunt traduse în viaţă de președintele 
Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Ca argument ne servește discursul lui 
V. Putin din octombrie 2000 la Astana, unde sublinia importanţa ideilor 
eurasiatice și consacra eurasianismul ca o doctrină neoficială al Mosco-
vei. În momentul de faţă, ideea respectivă se materializează prin încer-
carea creării Uniunii Eurasiatice. Conform acestui proiect geopolitic, 
uniunea respectivă ar reuni în mare parte fostele republici sovietice sub 
protectoratul Moscovei, având la bază noi valori politice și economice. 
Nucleul proiectului se consideră a fi Uniunea Vamală Rusia - Belarus - 
Kazahstan.

Internaţionalismul în literatura de specialitate  are mai multe 
abordări, de multe ori el nu este considerat ca o idee geopolitică. Această 
doctrină s-a născut și a evoluat în perioada sovietică. Internaţionalismul 
sovietic prezenta, de fapt, o simbioză între șovinismul velicorus și ideo-
logia comunistă. Însă este de menţionat că, pe de o parte, doctrina de-
clara egalitatea între popoare, iar pe de altă parte stabilea o ierarhie a 
popoarelor sovietice, pe prim - plan situându-se conceptul velicorus8. 
Deși internaţionalismul sovietic s-a sfârșit odată cu destrămarea URSS, 
consecinţele acestuia le resimţim până în zilele noastre, lăsându-se am-
prenta asupra mentalităţii populaţiei și schimbând structura etnică în 
mai multe regiuni ale fostei uniuni. Un impact colosal l-au constituit 
acţiunile agresive din perioada stalinistă, când popoare întregi erau aso-
ciate cu adversarul. Ca rezultat, începe politica sovietică de deportări, în 
urma cărora popoare întregi din URSS, printre care tătarii din Crimeea, 
kalmâcii, cecenii, ingușii, au fost deportaţi pentru a fi asimilaţi sub aspect 
etno cultural. Anume aceste realităţi au determinat constituirea unor 
factori de tensiuni interetnice, care s-au accentuat îndeosebi după des-
trămarea URSS prin mai multe conflicte locale, cum  este cazul armeano 
- azer sau osetino - inguș. 

Analizând în ansamblu aceste doctrine, înţelegem de ce Ucraina 

7 Ţâcu Viorica, „Geopolitica rusă: paradigme tradiţionale și provocările contemporane”. 
În: Revista de istorie și politică, anul III, nr.1-2, 2010, p. 204.
8 Serebrean Oleg, op. cit., p. 48.
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și Belarusia au devenit primordiale în politica externă a Federaţiei Ruse. 
Pierderea Ucrainei de sub control ar prezenta o pierdere geopolitică. Doar 
cu Ucraina Federaţia Rusă ar putea deveni un imperiu eurasiatic, în care 
Rusia i-ar domina pe nonslavi din sudul și sud-estul spaţiului exsovietic. 
Problemele demografice din Federaţia Rusă determinate de rata natalităţii 
în scădere și explozia demografică din Asia Centrală ar determina faptul 
că orice etnitate eurasiatică bazată doar pe puterea Rusiei fără Ucraina ar 
deveni inevitabil mai puţin europeană și mai mult asiatică9.

Din cele expuse mai sus, considerăm că după destrămarea URSS, 
Rusia se află într-o dilemă: să fie parte a Europei sau o structură eurasi-
atică. Alegerea pe care a făcut-o o prezintă ca pe un stat ce nu se include 
cu adevărat nici în Europa și nici în Asia, înglobând în multiplele sale 
probleme sociale, economice și politice. Iar pretenţia poziţiei de stat ase-
diat a dus la crearea unor relaţii ostile cu vecinii săi. În acest context, Ru-
sia își creează o zonă de interes vital,cunoscută sub sintagma „vecinătate 
apropiată”. Pentru a domina zona respectivă, sunt utilizate mai multe 
instrumente de ordin politic, economic, demagogic sau militare. Instru-
mentul politico-economic presupune utilizarea resurselor energetice, de 
exemplu, în urma revoluţiei portocalii ucrainene din anul 2005 au înce-
put presiuni politice faţă de noua guvernare prin majorarea preţului la 
gazul natural. În această ordine de idei, menţionăm și utilizarea embar-
goului faţă de anumite produse din statele ce și-au manifestat simpatiile 
provestice, realităţi de care a suferit și Republica Moldova. În 2006, se 
interzic importurile vinurilor moldovenești, aceeași politică o constatăm 
și în  2014. 

Instrumentele demagogice constau în amplificarea artificială a 
anumitor probleme de ordin religios, cultural, lingvistic în statele din 
zonele de interes ale Federaţiei Ruse. De exemplu, utilizarea problemei 
lingvistice pe teritoriul ucrainean, prin anumite acţiuni ce urmau a apăra 
circulaţia limbii ruse în această zonă. Fapt ce va diviza societatea ucrai-
neană în cei ce vorbesc rusește și cei ce vorbesc ucraineana. În acest con-
text, ne referim și la manipularea cu comunităţile minoritare ruse din 
aceste zone, stimulându-i spre o confruntare cu autorităţile centrale sub 
deviza apărării autonomiei culturale.

A treia pârghie este de ordin militar. În mod vădit, acest instru-
ment a fost utilizat de liderul rus Vladimir Putin. De exemplu, în august 
2008 are loc intervenţia militară deschisă în Osetia de Sud, iar în martie 
2014, prin utilizarea instituţiilor militare, are loc anexarea Crimeii la Ru-
sia. În cadrul acestei politici se încadrează și menţinerea ilegală a trupelor 
sale militare pe teritoriul altui stat, cum ar fi cazul Transnistriei, retrage-

9 Bordian A., „Geopolitica Rusiei de la Est la Vest”. În: Revista de politică, cultură și spiri-
tualitate ,,Axa”, nr.2, 2010, p. 8-10.
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rea trupelor ruse din această regiune fiind tergiversate de autorităţile de 
la Moscova.

Un instrument geopolitic utilizat de Federaţia Rusă este ortodoxia. 
Această realitate este abordată de S. Șevcenko în articolul „Ortodoxia 
rusă ca factor geopolitic”, în care sunt descrise acţiunile bisericii ruse în 
afara hotarelor sale10. Este de menţionat că implicarea ortodoxiei ruse în 
politică cunoaște următoarele aspecte:

 – susţinerea politicii externe aFederaţiei Ruse. Cel mai  elocvent 
exemplu este atitudinea bisericii ruse faţă de conflictul din Ucraina. În 
martie 2014, protoiereul V. Ceaplin cerea ucrainenilor să nu să se împo-
trivească „misiunii pacificatoare” a militarilor ruși în Crimeea;

 – crearea unui suport politic pentru Federaţia Rusă din partea 
populaţiei ortodoxe subordonate patriarhiei ruse. Același fenomen se 
constată în Ucraina, Belarus și Republica Moldova;

 – susţinerea elitei politice ruse. Acest fapt s-a conturat foarte bine 
în timpul guvernării lui Vladimir Putin. De exemplu, în februarie 2012, 
în timpul campaniei prezidenţiale, patriarhul Chiril a afirmat în public că 
cei 12 ani a conducerii lui Putin reprezintă „un dar de la Dumnezeu”11.

Politica Rusiei în spaţiul postsovietic nu a avut întotdeauna un 
aspect coerent. Tendinţele sale de integrare regională sau intensificat în 
fubncţie de doi factori: tendinţa anumitor state de a se îndepărta de Mos-
cova și de a reduce dependenţa economică faţă de ea, prin apropierea 
de structurile europene; interesul anumitor state sau organizaţii faţă de 
teritoriile respective12. Anume în aceste condiţii Federaţia Rusă pune în 
funcţiune instrumentele sus - menţionate. 

Pentru a înţelege mai bine esenţa regimului politic de la Mos-
cova, vom analiza poziţia autorităţilor ruse în conflictul din Ucraina și 
circumstanţele anexării Crimeii.  În urma schimbării regimului politic 
de la Kiev din februarie 2014, are loc o intervenţie directă a unor forţe 
neidentificate, preluând controlul unor centre politice din regiunea Cri-
meea. La 28 februarie Consiliul Suprem al regiunii autonome Crimeea a 
votat dizolvarea guvernului regional și a iniţiat  organizarea unui refe-
rendum referitor la autonomia lărgită a republicii. Pe data de 11 martie 
Consiliul Suprem declară independenţa Republicii Autonome Crimeea 
faţă de Ucraina, iar pe data de 16 martie, este organizat un referendum 
privind independenţa și aderarea la Federaţia Rusă. În următoarea zi, 
parlamentul Crimeii a solicitat alipirea la Federaţia Rusă. Ca răspuns, 
pe data de 17 martie, președintele Vladimir Putin emite un decret de 

10 Serebrean Oleg, op. cit., p.59
11 Arutunian A., Țarul Putin. Din interiorul cultului puterii din Rusia, București, 2012, p. 
282.
12  Coadă L., „Supraveghind vecinătatea: politica Kremlinului faţă de Moldova și Geor-
gia”. În: Revista de istorie și politică, anul VI, nr.1, anul 2013, p. 145.
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recunoaștere a republicii Crimeea ca stat suveran și independent. Astfel, 
la 18 martie este semnat tratatul de anexare, iar pe 21 martie Putin sem-
nează legile care admit formal Republica Crimeea și orașul Sevastopol 
în componenţa Rusiei. Am prezentat această scurtă cronologie ca să de-
monstrăm că în decurs de o lună de zile Federaţia Rusă reușește să ocupe 
teritoriul Crimeii. 

Cât privește argumentele înaintate de diplomaţia rusă faţă de 
acţiunile sale, acestea sunt următoarele:

 – controlul istoric exercitat asupra regiunii;
 – dreptul popoarelor la autodeterminare;
 – precedentul Kosovo13.

La aceasta adăugăm și poziţia enunţată de Vladimir Putin, care 
a declarat „Reîntoarcerea Crimeii în componenţa Rusiei se datorează 
atașamentului și sentimentului de responsabilitate faţă de locuitorii pe-
ninsulei, care nu puteau fi lăsaţi în voia sorţii sub jugul naţionaliștilor”14.

Toate aceste argumente sunt criticate de instituţiile diplomatice 
internaţionale, demonstrând-se că nu au nici un temei. Vom prezenta 
în continuare declaraţiile consilierului prezidenţial al lui Traian Băses-
cu , Iulian Chifu, care a subliniat că noua strategie a  politicii externe a 
Federaţiei Ruse are ca scop reunificarea spaţiului post-sovietic, iar prin 
acţiunile sale Federaţia Rusă a încălcat mai multe norme ale dreptului 
internaţional. Este pus sub semnul întrebării acordul de la Helsinki din 
1975, Carta pentru o nouă Europă, inclusiv toate angajamentele sem-
nate în urma relaţiilor NATO – Rusia (Roma 1997, Praga 2002). Au-
torul menţionează că au fost încălcate un șir de principii consfinţite în 
documentele amintite, printre care: respectarea suveranităţii; respec-
tarea integrităţii teritoriale; respectarea independenţei statelor din re-
giunea Eurasiatică; nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa; 
soluţionarea prin dialog a înţelegerilor etc15. 

Strategia anexării Crimeii la Federaţia Rusă a fost pregătită din 
timp, fiind utilizate un nou complex de strategii de ordin politico - mi-
litaro - ideologic care au căpătat în  literatura de specialitate denumirea 
de „război hibrid”.  Termenul respectiv este interpretat în mod diferit, 
însă, analizând realităţile din Ucraina, punctăm următoarele elemente 
definitorii: 

Crearea unei reţele de spionaj în zonele de interes ale Federaţiei 
Ruse. Funcţionarea acestui instrument a fost dată la iveală de investigaţii 
jurnalistice ale postului de televiziune  ucrainean „Inter” care a demon-

13 Pachiu L., Dudău R., Criza din Ucraina: o analiză din perspectivă regimului de securitate 
energetic  în bazinul Mării Negre. www.pachiu.com.
14 Mischevca I., Crimeea un an de anexare. www. adevărul.ro.
15 Chifu I., Noua stategie de politică externă a Rusiei este reunificarea spaţiului exsovietic. 
http://jurnalul.ro/stiri/politica/consilierul-prezidential-iulian-chifu.
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strat trădarea de patrie a mai multor oficiali ucraineni, inclusiv ofiţeri din 
armata ucraineană racolaţi de serviciile secrete ruse.

Utilizarea mass - mediei de propagandă, pe care o împărţim 
convenţional în două grupe: posturile de televiziune  care emit în spaţiul 
exsovietic și posturile fondate pentru emiterea în spaţiul occidental de 
exemplul: Rusia Today sau Sputnik.

Încercarea de a crea o susţinere politică din partea unor forţe 
politice marginale din Occident. De exemplu, cooperarea cu extrema 
dreaptă, Frontul Naţional (Franţa) sau Liga Nordului (Italia).

Difuzarea informaţiilor false, cultivarea unor diverse teo-
rii ale conspiraţiei, distrugerea publică a adversarilor prin materiale 
compromiţătoare, crearea unor false partide  de opoziţie sau false ONG-
uri independente.  Aceste acţiuni duc în ultima instanţă, la lichidarea 
absolută a opoziţiei interne faţă de politica externă a statului.

Utilizarea resurselor militare, cum este cazul „omuleţilor verzi”, 
care reprezintă trupe militare fără însemne distinctive. În acest con-
text, se utilizează pe larg mercenarii. Ca argument ne servesc prizonierii 
capturaţi de trupele guvernamentale ucrainene. Aspectul multietnic al 
acestor mercenari care provin din spaţiul ex sovietic, inclusiv din Balcani 
(îndeosebi sârbi), precum și reprezentanţi ai unor state europene, poate 
fi explicat prin  propaganda ideologică răspândită în acest spaţiu. 

Situaţia din Crimeea o putem prezenta în baza declaraţiei 
președintelui belarus, Aleksandr Lucașenko: „Astăzi Crimeea face par-
te din Federaţia Rusă, indiferent dacă recunoaștem acest lucru sau nu, 
starea de fapt nu se va schimba. Dacă Crimeea va fi recunoscută ca o re-
giune a Federaţiei Ruse nu prea contează”16. De aici tragem concluzia că 
politica Rusiei în dilema dintre dreptul internaţional și politica de putere 
a utilizat-o pe cea din urmă. 

Analizând realităţile geopolitice contemporane, vom emite și anu-
mite aspecte privind impactul acestora asupra Republicii Moldova, ce are 
hotar direct cu Ucraina. Subiectul respectiv a fost abordat în mai multe 
articole și studii atât de cercetători din străinătate, cât și din Republica 
Moldova, printre care putem enumera lucrări semnate de O. Șofransky, 
V. Juc, O. Serebrean17, V. Saca , V. Cibotaru etc.18. Problema este abor-
dată în mod diferit. De exemplu, O. Șofransky abordează problema 
situaţiei geopolitice a Moldovei în termeni geo- economici, evidenţiind 
dependenţa de resursele energetice rusești. Victor Juc menţionează că 
sub aspect geopolitic R. Moldova are o situaţie complexă, aflându-se la 

16 Pachiu L., Dudău R., Criza din Ucraina: o analiză din perspectiva regimului de securitate 
energetic  în bazinul Mării Negre. www.pachiu.com.
17 Serebrean Oleg, „Geopolitica regiunii Mării Negre. O miză pentru Rusia și UE”. În: 
Revista de istorie și politică, Chișinău, 2008, nr.1, p. 235- 241.
18 Cibotaru V., Republica Moldova și comunitatea internaţională, Chișinău, 2001.
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frontiera geopolitică a două centre de putere, anume  Federaţia Rusă 
și Uniunea Europeană. Ca urmare, R. Moldova urmează să-și  exprime 
poziţia prin prisma intereselor sale naţionale, cum ar fi integritatea teri-
torială, stabilitatea internă și dezvoltarea economică. Iar pentru a atinge 
la ţelurile respective, singura opţiune este orientarea către UE19. 

Politologul V. Saca analizează locul geopolitic al Republicii Mol-
dova prin două viziuni:   prin cea a optimiștilor, care văd R. Moldova  
ca  pe o punte de legătură între Est și Vest. Viziunea a doua este cea a 
pesimiștilor, care tratează R. Moldova ca un stat fără perspectivă, fiind 
constrânsă de ,,jocul Marilor Puteri”20.

Generalul I. Costaș ex-ministru al Apărării din Republica Mol-
dova, în interviul agenţiei de știri UNIMEDIA, prezenta  în plan com-
parativ evenimentele de azi din Ucraina și cele din Republica Moldova 
din anul 1992, evidenţiind multiple similitudini. Se atrage atenţia asu-
pra pericolului reactualizării problemei transnistrene, prin promovarea 
de autorităţile ruse a proiectului Novorosiei,  al cărei hotar urmează să 
ajungă la Nistru. Din cauza instabilităţii interne din Republica Moldova, 
posibilitatea lărgirii hotarului acestui proiect până la Prut devine o rea-
litate21. 

În încheierea acestui articol, ne punem aceeași întrebare pe care 
a pus-o și cercetătorul Therry Walton: Să ne fie frică de Rusia lui Putin? 
Urmează să nu ne fie frică de politica promovată de V. Putin din cauza  
că acţiunile respective au ca miză psihologică intimidarea, ca urmare, 
oprirea acţiunilor Rusiei depinde de fermitatea și înţelepciunea liderilor 
europeni. Istoria ne învaţă că cedările faţă de Germania făcute de liderii 
europeni la Conferinţa de la  Münhen din anul 1938 a dus la izbucnirea 
celui de Al Doilea Război Mondial, prin urmare nu trebuie să repetăm 
aceleași greșeli la începutul secolului al XXI-lea. 

19 Juc V., Ungureanu V., „Republica Moldova în contextul realităţilor geopolitice con-
temporane: avantaje și constrângeri”. În: Studii internaţionale. Viziuni din Moldova. 
Chișinău, 2008, p.29.
20 Saca V., Ciobanu V., „Republica Moldova între civilizaţia estică și cea vestică în contex-
tul intereselor geopolitice”. În: Moldoscopia, nr.3, 2007, p.107.
21 www.unimedia.info/.../alb-negru/.
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Actualele procese ce au loc în cadrul sistemului contemporan de 
relaţii internaţionale, dar mai cu seamă procesele de integrare, au un 
impact semnificativ, sistematic şi continuu asupra intereselor naţionale. 
Fiecare stat este preocupat de precizarea interesului naţional pe baza eva-
luării riscurilor reale sau potenţiale. Dificultăţile interne ale statelor de 
natură politică, economică şi socială impun o coerenţă şi perspicacitate 
în politica externă a acestora.

Fenomenul securităţii capătă un caracter pătrunzător, care include 
minimum cinci dimensiuni - securitatea militară, securitatea politică, 
securitatea economică, securitatea socială, securitatea ecologică. Nu exis-
tă o ierarhie după importanţă, fiecare din aspecte îşi are locul şi rolul său 
în sistemul naţional de securitate.

Securitatea naţională este realizarea în practică a unei strategii 
deliberate, care asigură oamenilor o dezvoltare socială stabilă şi o viaţă 
onorabilă în condiţiile stabilităţii şi securităţii, prin contracararea în timp 
util şi eficientă, dar şi neutralizarea ameninţărilor şi riscurilor. Se consi-
deră că baza securităţii naţionale este supravieţuirea fizică a societăţii, 
păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, nivelul înalt al po-
tenţialului în faţa pericolelor şi ameninţărilor, atât externe, cât şi interne, 
asigurarea pentru cetăţeni a condiţiilor necesare pentru o viaţa normală, 
dar şi pentru dezvoltare [6].

Concomitent cu pericolele tradiţionale externe, apar şi ameninţări 
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noi, necunoscute anterior, provocări care ameninţă stabilitatea, securi-
tatea naţională şi politică. Se intensifică ameninţările din sfera informa-
ţională, în urma elaborării de către unele ţări a conceptelor de război 
informaţional, care presupune influenţa asupra sferelor informaţionale 
ale altor ţări. Asemenea riscuri se referă la posibile perturbări în funcţi-
onarea sistemelor de informaţii şi de telecomunicaţii, precum şi securi-
tatea păstrării resurselor informaţionale, obţinerea accesului neautorizat 
la acestea.

Posibilitatea de destabilizare a sistemului social în urma măsuri-
lor inadecvate de gestionare a infrastructurilor critice insuficient gândite 
şi echilibrate de managerii de diferite nivele constituie, de asemenea, o 
ameninţare la adresa securităţii naţionale. În aceste condiţii, factorii in-
terni de risc şi ameninţările se manifestă, spre deosebire de cele externe, 
mult mai latent. Astfel, stabilitatea statului poate fi atinsă, prin urmare, 
doar atunci când este asigurată securitatea sa externă şi internă în mod 
corespunzător.

Reieşind din cele menţionate mai sus, devine clar că infrastructu-
rile critice au reprezentat totdeauna domeniul cel mai sensibil, cel mai 
vulnerabil al oricărui sistem şi al oricărui proces.

Protecţia infrastructurilor critice în Republica Moldova cuprinde 
activitatea desfăşurată succesiv privind analiza şi evaluarea riscurilor, 
asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate, realizarea planurilor de 
securitate ale operaţiunilor de infrastructură critică, stabilirea modului 
de realizare a comunicaţiilor, precum şi exerciţii, rapoarte, reevaluări şi 
reactualizări ale documentelor elaborate.

Managementul infrastructurilor critice are drept scop asigurarea 
funcţionalităţii, a continuităţii şi integrităţii acestora, pentru a descuraja, 
elimina şi neutraliza o ameninţare, un risc sau un punct vulnerabil.

Infrastructurile critice sunt infrastructuri cu rol important în asi-
gurarea securităţii în funcţionarea sistemelor şi în derularea proceselor 
economice, sociale, politice, informaţionale şi militare.

În literatura de specialitate, termenul „critic” se referă la „infra-
structura care, dacă este perturbată sau distrusă, ar conduce la catastrofe 
şi pagube majore”.

În dicţionarul limbii române moderne, termenul „critic” se referă 
la un punct sau la un moment de criză, care premerge o schimbare brus-
că; care poate determina o schimbare decisivă (în rău), sau definind stări 
de agregare ale materiei: temperatură critică - temperatura maximă la 
care un gaz mai poate fi lichefiat sau stare critică - stare a unui fluid aflat 
la temperatura critică, în care lichidul şi vaporii acelui fluid au aceeaşi 
densitate, astfel încât nu se poate spune dacă este lichid sau gaz etc. [4].
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Astfel, infrastructurile critice pot fi definite ca acele obiective, reţe-
le, servicii, active fizice şi mijloace informatice care, dacă sunt întrerupte 
sau distruse, vor avea un impact serios asupra sănătăţii, siguranţei, secu-
rităţii sau a bunăstării economice a cetăţenilor sau asupra funcţionării 
efective a actului de guvernare a statului. 

În categoria „infrastructuri critice” sunt incluse, de regulă, toate 
structurile vitale ale unei societăţi, care, prin discontinuitatea lor, aduc 
societatea în imposibilitatea de a-şi exercita funcţiunile, în special:

 – sisteme de electricitate (energia);
 – obiectivele şi instalaţiile nucleare;
 – sisteme informatice şi de telecomunicaţii (reţele de calculatoare, 

reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, internetul etc.);
 – deşeurile rezultate din activităţi economice de prelucrare a ma-

terialelor radioactive, toxice;
 – sisteme de aprovizionare cu apă;
 – mijloacele de comunicaţii (terestre, navale, aeriene);
 – sisteme bancare, financiare şi de asigurări;
 – serviciile de sănătate şi de intervenţie în cazuri excepţionale;
 – autorităţi publice (centrale, locale);
 – valorile şi utilităţile publice de interes strategic etc. [3].

O formă distinctă de colaborare a statelor în domeniul protecţiei 
infrastructurilor critice reprezintă încheierea acordurilor speciale inter-
statale precum şi aderarea la convenţiile internaţionale care într-o formă 
sau alta reglementează segmentul respectiv. Astfel, trebuie menţionat că 
Republica Moldova a încheiat o serie de documente cu caracter interna-
ţional, printre care pot fi menţionate următoarele: Convenţia cu privire 
la securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994; Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea 
biologică, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000; Convenţia europeană 
pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 
1977; Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismu-
lui, adoptată la New York la 9 decembrie 1999; Convenţia internaţională 
privind suprimarea terorismului cu bombe, adoptată la New York la 12 
ianuarie 1998; Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nuclea-
re, adoptată la Viena la 28 octombrie 1979; Convenţia pentru reprima-
rea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, adoptată la 
Montreal la 23 septembrie 1971; Convenţia pentru reprimarea capturării 
ilicite a aeronavelor, adoptată la Haga la 16 decembrie 1970; Convenţia 
pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei mariti-
me, adoptată la Roma la 10 martie 1988; Acordul cu privire la ajutorul re-
ciproc în caz de accidente şi alte situaţii excepţionale la obiectivele elec-
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troenergetice ale statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, 
semnat la Moscova, Federaţia Rusă la 30 mai 2002; Acordul cu privire la 
cooperarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în 
timpul evacuării cetăţenilor acestora din ţările terţe în cazul producerii 
situaţiilor excepţionale, semnat la Moscova, Federaţia Rusă la 12 aprilie 
1996; Acordul cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii şi lichidă-
rii consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnologic 
a ţărilor Comunităţii Statelor Independente, semnat la Minsk, Republi-
ca Belarus la 22 ianuarie 1993; Acordul privind schimbul de informaţii 
despre situaţiile excepţionale cu caracter natural şi tehnogen, cooperarea 
informaţională la lichidarea consecinţelor lor şi acordarea de ajutor po-
pulaţiei sinistrate, semnat la Ialta la 18 septembrie 2003; Acordul dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire 
la măsurile de urgentare a importului, exportului şi de tranzitare a aju-
toarelor umanitare şi a averii personalului de acordare a ajutorului în caz 
de calamităţi şi situaţii excepţionale, semnat la Chişinău, Republica Mol-
dova la 17 septembrie 1999; Acordul între guvernele ţărilor membre ale 
Cooperării Economice a Mării Negre (CEMN) privind interacţiunea în 
acordarea ajutorului în situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehno-
logic şi lichidarea consecinţelor acestora, semnat la Soci, Federaţia Rusă 
la 15 aprilie 1998; Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Gu-
vernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul protecţiei 
civile, prevenirii avariilor industriale, calamităţilor naturale şi lichidării 
consecinţelor lor, semnat la Chişinău, Republica Moldova la 14 februarie 
1995; Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republi-
cii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul prevenirii situaţiilor 
excepţionale şi lichidării consecinţelor acestora, semnat la Chişinău, Re-
publica Moldova la 20 noiembrie 2006; Acord între Guvernul Republicii 
Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în 
domeniul preîntâmpinării avariilor industriale, catastrofelor, calamităţi-
lor naturale şi lichidării consecinţelor lor, semnat la Kiev, Ucraina la 4 
august 1998.

De asemenea, cadrul normativ al Republicii Moldova referitor 
la problematica protecţiei infrastructurilor critice este constituit dintr-
un şir de acte juridice interne, printre care: Legea Republicii Moldova 
a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 
05.04.2007; Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a 
obiectelor industriale periculoase nr. 116 din 18.05.2012; Legea Repu-
blicii Moldova privind securitatea biologică nr.755-XV din 21.12.2001; 
Legea Republicii Moldova cu privire la combaterea terorismului nr.539-
XV din 12.10.2001; Legea Republicii Moldova privind securitatea aero-
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nautică nr. 92-XVI din 05.04.2007; Legea Republicii Moldova cu privire 
la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 
190-XVI din 26.07.2007; Legea Republicii Moldova privind securitatea 
generală a produselor nr. 422-XVI din 22.12.2006; Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova privind Centrul Antiterorist al Serviciului de Infor-
maţii şi Securitate nr. 1295 din 13.11.2006; Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale 
de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) me-
diului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice 
şi agenţi biologici nr.961 din 21.08.2006; Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a 
securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 nr.304 din 17.03.2007; Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Comisia pentru Situa-
ţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1340 din 04.12.2001; Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind apărarea teritorială a Republicii Moldova nr. 1418 din 14.12.2006.

Cu referire la răspunderea penală pentru comiterea unor fapte 
care pot inclusiv tangenţial atenta la protecţia infrastructurilor critice, 
menţionăm că Codul penal al Republicii Moldova incriminează un şir 
de fapte de acest gen, în special: art.278 actul terrorist; art.2781 livrarea, 
plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori 
a altui dispozitiv cu efect letal; art.279 finanţarea terorismului; art.2891 
infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contra securităţii aeroportu-
rilor; art.2892 infracţiuni contra securităţii transportului naval; art.2893 
infracţiuni contra securităţii platformelor fixe; art.293 încălcarea reguli-
lor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor uşor in-
flamabile sau corozive; art.295 sustragerea materialelor sau a dispozitive-
lor radioactive ori a instalaţiilor nucleare, ameninţarea de a sustrage sau 
cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii; art.2951 
deţinerea, confecţionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor 
radioactive ori a instalaţiilor nucleare; art.2952 atacul asupra unei insta-
laţii nucleare; art.296 încălcarea regulilor de protecţie contra incendiilor; 
art.297 neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în 
domeniul protecţiei civile; art.298 încălcarea regulilor de exploatare a 
obiectivelor energetice; art.300 încălcarea regulilor la efectuarea exploa-
tărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere; art.301 încălcarea 
regulilor de securitate în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului 
exploziei etc. [1].

Protecţia infrastructurilor critice în Republica Moldova se reali-
zează de un şir de organe şi subdiviziuni speciale ale acestora. Astfel, este 
vorba de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministe-
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rului Afacerilor Interne, Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate, Ministerul Apărării etc.

Sistemul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 
reprezintă un complex de instituţii specializate ale statului, ce intră în 
componenţa Ministerului Afacerilor Interne, care execută, în condiţii-
le legii, sarcini în domeniul protecţiei populaţiei, teritoriului, mediului 
înconjurător şi proprietăţii în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor 
excepţionale.

O altă subunitate specializată este Centrul Antiterorist al Serviciu-
lui de Informaţii şi Securitate. Centrul respectiv a fost creat în 2006 reie-
şind din sarcinile trasate de către ţara noastră potrivit Planului Individual 
de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, capitolul 1.4 
„Combaterea Terorismului şi Crimei Organizate”, în calitate de organ 
responsabil de coordonarea tehnică a măsurilor de prevenire şi comba-
tere a terorismului desfăşurate de către autorităţile publice competente.

În conformitate cu pct. 6 din Hotărârea Guvernului RM nr. 1295 
din 13.11.2006 „Privind Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii 
şi Securitate”, acestuia îi revin următoarele sarcini de bază: coordona-
rea tehnică a autorităţilor publice ce desfăşoară activităţi de prevenire şi 
combatere a terorismului; aprecierea riscurilor teroriste majore la secu-
ritatea naţională a Republicii Moldova; monitorizarea stării de protecţie 
antiteroristă la obiectele de importanţă strategică; acordarea de asistenţă 
autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea terorismului 
în organizarea procesului de pregătire şi instruire a specialiştilor din 
subunităţile specializate; interacţiunea cu alte structuri similare de peste 
hotarele ţării; evaluarea indicativelor de alertă teroristă; crearea şi gesti-
onarea băncii specializate de date privind starea, dinamica şi tendinţele 
extinderii terorismului internaţional, despre terorişti, organizaţii teroris-
te, inclusiv internaţionale, liderii lor, persoanele implicate în activitatea 
acestor organizaţii, persoanele fizice şi juridice care acordă sprijin tero-
riştilor, inclusiv financiar etc. [2].

La lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, nu în ultimul 
rând sunt implicate şi forţele Ministerului Apărării Republicii Moldova 
şi altor organe şi subdiviziuni specializate. 

Multitudinea infrastructurilor critice rămâne totdeauna deschisă 
şi variabilă. În funcţie de spaţiul-suport, mai exact de spaţiul sau spaţiile 
în care sunt sau pot fi identificate, se clasifică în mai multe categorii, 
principalele fiind: fizice şi virtuale. Aceste tipuri de infrastructuri, deşi 
se află în spaţii diferite, sunt strâns legate unele de altele, devenind unele 
interdependente. 

Infrastructuri critice din spaţiul fizic:
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Infrastructurile fizice sunt suporturi ale unor sisteme fizice com-
plexe, de regulă, din spaţiul societăţii omeneşti, cu funcţii şi roluri socia-
le. Ele pot fi grupate deci pe categorii de sisteme fizice:

• infrastructuri critice ale sectorului (sociale) – reţele de distribuţie a 
apei, energiei electrice, gazelor naturale folosite în procesul de producţie 
şi materialelor strategice între întreprinderi şi în cadrul ramurii; reţeaua 
depozitelor de materiale speciale (materiale strategice, materiale infla-
mabile; materiale radioactive, substanţe chimice, agenţi biologici şi alte 
materiale cu risc înalt); reţelele de comunicaţii, îndeosebi infrastructurile 
fizice ale acestora (relee, cabluri, suporţi, staţii etc.); reţelele de transport: 
căile de comunicaţii rutiere, feroviare, aeriene, navale, respectiv parcul 
operaţional aferent; reţelele fizice de calculatoare; bazele de date şi alte 
elemente vulnerabile sau cu rol important în funcţionarea întreprinderi-
lor şi instituţiilor; 

• infrastructuri critice ale economiei – infrastructuri ale unor reţele 
de drumuri strategice; reţele şi, mai ales, noduri de căi ferate; entităţi 
portuare; reţele de producere şi distribuţie a energiei (infrastructurile sis-
temului energetic naţional); infrastructuri ale sistemelor de conducere; 
reţele de depozite de materiale strategice, de materii prime, de substanţe 
chimice, de material nuclear sau de agenţi biologici;

• infrastructuri critice ale transportului aerian – aeroporturi; siste-
me de aprovizionare cu energie, cu apă, cu gaze; reţele ale depozitelor de 
carburanţi; hangare şi parcuri de avioane; turnuri de control; infrastruc-
turi control trafic aerian; reţele de calculatoare; staţii de radiolocaţie; sta-
ţii de dirijare a traficului; alte infrastructuri ale sistemelor de care depind 
siguranţa şi securitatea zborului;

• infrastructuri critice ale transportului feroviar – reţelele de căi fe-
rate; poduri, viaducte şi alte lucrări de artă arhitectonică pe calea ferată 
sau adiacente acesteia; staţii; reţele electrice ale transportului feroviar; 
reţele de comunicaţii; reţelele de interconectare cu alte moduri de trans-
port, alte tipuri de reţele;

• infrastructuri critice ale transportului naval – porturi; infrastruc-
turi portuare cu rol important, unic şi de neînlocuit în funcţionarea 
porturilor şi a transporturilor navale; sistemele de navigaţie prin satelit, 
semnalizare, balizaj şi dirijare a traficului; staţii de radionavigaţie, staţii 
de radiolocaţie; sisteme de comunicaţii; reţele de căi ferate şi de drumuri 
importante din incinta porturilor; sisteme de diguri de protecţie; termi-
nale specializate ce asigură, totodată, interoperabilitatea cu alte moduri 
de transport, alte infrastructuri ale sistemelor de securitate şi de siguran-
ţă a navigaţiei pe mări, fluvii şi căi interioare;

• infrastructuri critice ale sistemului financiar – sedii ale băncilor; 
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suporţi de informaţie; calculatoare; sisteme de protecţie şi de siguranţă; 
reţele de transport interbancar al banilor şi de bancomate; depozite; 

• infrastructuri critice ale ţinutului (raionului, satului etc.) – reţele 
de căi ferate şi drumuri publice importante, îndeosebi centre vitale, adică 
poduri, staţii, depozite, centre de comunicaţii etc.; reţele de depozite; re-
ţele telefonice; lucrări de artă, baraje, acumulări de ape, sisteme de cana-
lizări şi de hidroamelioraţii cu impact vital asupra unor terenuri cultivate 
sau locuite; diguri şi alte infrastructuri pentru controlul inundaţiilor şi 
revărsărilor; reţele de depozite de importanţă locală, regională sau naţio-
nală; elemente ale unor infrastructuri critice naţionale sau internaţionale; 
infrastructuri speciale;

• infrastructuri critice militare – reţele de comunicaţii militare la 
nivel strategic şi la nivel tactic; infrastructuri ale acestor reţele; instalaţii 
de pe aerodromurile militare, din porturi militare, din baze militare şi 
din alte locaţii; reţele, conducte, depozite şi sisteme de aprovizionare cu 
carburanţi, muniţie etc.;

• infrastructuri critice ale sistemului de ordine publică – infrastruc-
turi ale poliţiei şi carabinierilor; infrastructuri ale pompierilor şi salva-
torilor, infrastructuri critice ale sistemelor de protecţie a cetăţeanului, 
proprietăţii şi instituţiei;

• infrastructuri critice ale sistemului sanitar şi de protecţie a ce-
tăţeanului, familiei şi comunităţii – reţele ale spitalelor de urgenţă; la-
boratoare; depozite de medicamente; infrastructuri ale unor centre de 
cercetări medicale etc. [3].

Infrastructuri critice din spaţiul virtual:
• infrastructuri critice ale sistemelor de comunicaţii;
• infrastructuri critice ale reţelelor şi bazelor de date;
• infrastructuri critice ale ciberspaţiului [3].
Securitatea ecologică, în mare măsură, este determinată şi de sta-

rea componentelor mediului înconjurător. Poluarea resurselor de apă, 
aerului atmosferic, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontali-
eră şi altele reprezintă un pericol pentru securitatea ecologică [5].

Este deosebit de îngrijorătoare în republică existenţa riscurilor 
pentru resursele acvatice, care au o importanţă deosebită pentru viaţa şi 
sănătatea populaţiei, pentru funcţionarea ecosistemelor şi reprezintă o 
condiţie indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării şi 
securităţii statului. 

Bazinul hidrografic al Republicii Moldova este reprezentat prin 
3621 râuri, 57 lacuri, cu suprafaţa oglinzii apei de 62,2 km2, şi circa 3000 
iazuri şi rezervoare de acumulare, cu un volum de 1,8 km3 şi suprafaţa 
oglinzii apei de 333 km2. Cele mai mari râuri care curg pe teritoriul ţării 
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sunt Nistru şi Prut, cu un volum anual de scurgere de 13,6 km3. 
Republica dispune de peste 3500 de obiective acvatice artificiale şi 

naturale, dintre care 82 au un volum de apă de peste 1 mln m3 apă, cele 
mai mari fiind Costeşti-Stânca pe Prut (735 mln. m3 apă) şi Dubăsari pe 
Nistru (277,4 mln m3 apă). 

Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă se realizează la nivel 
naţional în 49 secţiuni a 16 râuri, 6 bazine acvatice şi 1 liman în baza a 
43 ingredienţi. Lunar se efectuează observaţii după o serie de indicatori, 
cum ar fi: indicii fizico-chimici, elementele biogene, produsele petroliere, 
detergenţii anioni-activi, fenolii etc. 

În bazinele râurilor Nistru şi Prut, inclusiv pe teritoriul statelor 
vecine sunt situate mai multe întreprinderi chimice, de extragere a re-
surselor naturale şi de prelucrare a produselor petroliere, care reprezintă 
potenţiale surse de poluare accidentală. Acest fapt cere realizarea unei 
serioase dirijări a infrastructurilor critice în segmentul dat.

Rămânând la capitolul protecţiei infrastructurilor critice, menţi-
onăm că, după părerea noastră, este regretabil faptul că unele obiecte 
strategice cum ar fi S.A. „Apa Canal”, Î.C.S.” Gas Natural Fenosa Furni-
zare Energie” S.R.L., S.A. „Moldtelecom” etc. sunt asigurate cu servicii de 
pază şi protecţie particulare şi nu de stat. Astfel, în cazul apariţiei unor 
situaţii excepţionale la aceste obiective, inclusiv cu aplicarea factorului 
uman, nu suntem siguri că aceste companii de pază vor putea asigura 
deblocarea rapidă a acestor eventuale situaţii de criză şi risc. În acelaşi 
timp, care ar fi ponderea organelor specializate de stat la apariţia unor 
asemenea situaţii excepţionale? Care ar fi limita competenţelor acestora?

În acest context, considerăm că respectivele obiecte strategice de 
stat ar trebui să fie asigurate cu pază profesionistă prestată de subdiviziu-
nile specializate ale organelor de stat, ar trebui să fie structurat un meca-
nism bine chibzuit care ar prevedea competenţe exact stabilite şi delimi-
tate între organele de stat specializate. Doar în aceste condiţii, obiectele 
sus-menţionate ar putea beneficia de o protecţie sigură, ceea ce în ultima 
instanţă ar asigura buna şi neprimejdioasa lor activitate.

În această ordine de idei, împărţirea „zonelor de influenţă”, rea-
lizarea reformelor ineficiente, lipsa unei voinţe manageriale unice, in-
competenţa de dirijare a unor segmente vitale pentru existenţa normală 
şi neprimejdioasă a societăţii şi nu în ultimul rând plasarea intereselor 
personale mai presus celor comune - constituie premise directe ale unui 
management ineficient al infrastructurilor critice, ceea ce în final dimi-
nuează grav securitatea naţională a Republicii Moldova.

În concluzie, protecţia infrastructurilor critice este o componentă 
a strategiei de securitate naţională, fapt care impune schimbul de infor-
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maţii necesar asigurării bunei funcţionări a ramurilor infrastructurilor 
critice dintre actorii implicaţi în coordonarea şi controlul acestora: auto-
rităţile de reglementare, proprietarii infrastructurilor, operatorii şi insti-
tuţiile specializate. Datorită complexităţii problematicii, este important 
aportul fiecărei părţi, precum şi parteneriatul dintre acestea.
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În urma destrămării Uniunii Sovietice au apărut mai multe state 
independente formate pe criterii naţionale. Separarea fostelor republici 
unionale de Imperiul Sovietic nu s-a realizat de fiecare dată într-o formă 
civilizată. 

În opinia experţilor, prăbuşirea statului sovietic a generat, pe în-
treg teritoriul său, în jur de 170 de zone conflictuale, dintre care în 30 
de cazuri conflictele s-au manifestat în formă activă, iar în 10 cazuri s-a 
ajuns la confruntări armate [1, p. 147]. 

Multe dintre aceste conflicte au fost generate de dorinţa de menţi-
nere a unor sfere de influenţă şi crearea impedimentelor de consolidare 
şi de integrare a statelor nou-create în structurile internaţionale.  

Realităţile timpului ne demonstrată că separatismul este o metodă 
eficientă prin care se urmăreşte crearea unor teritorii secesioniste pentru 
a împiedica dezvoltarea în condiţii de normalizate a unui stat în favoarea 
altui stat sau chiar de a-l supune unei dominaţii politice.

Nu avem pretenţia de a face anumite abordări de concept privitoa-
re la noţiunea de „separatism”, ţinem însă să evidenţiem gradul de peri-
col social deosebit pe care îl prezintă acest fenomen pentru colectivităţile 
contemporane. 

În primul rând, separatismul constituie o sursă de pericol şi de 
instabilitate regională pentru statele ce s-au format în urma destrămă-
rii Uniunii Sovietice. Acest fenomen, care de cele mai multe ori apare 
în baza unor premise artificiale, subminează în mod grav independenţa, 
securitatea externă şi internă a uni stat. Este lezată atât latura internă, cât 
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şi cea externă a suveranităţii statului. Dacă ne referim la latura internă, 
atunci este periclitată supremaţia puterii în stat în sensul că „...nici o altă 
putere socială nu este superioară sau echivalentă cu puterea statală” [2, p. 
15]. Deopotrivă, este lezat şi aspectul suveranităţii statului în sensul „...de 
a nu fi condamnată în relaţiile sale externe de nici o altă putere, indife-
rent de forma în care puterea politică însăşi a consimţit să se limiteze în 
unele din aceste relaţii externe” [2, p. 15].

În al doilea rând, separatismul este un factor declanşator al unor 
războaie sau conflicte militare regionale care atrag după sine multiple 
victime. În acest sens poate fi exemplificat şi războiul de pe Nistru (2 
martie - 27 iulie 1992) apreciat ca fiind „...un război dus de Rusia cu 
scopul de a-şi păstra poziţiile în această zonă a Europei” [3, p. 27; 4, p. 
38]. Poate fi menţionată în acelaşi sens şi hotărârea CEDO pronunţată la 
data de 8 iulie 2004 în cazul Ilaşcu şi alţii versus R. Moldova şi Rusia. În 
hotărârea Curţii, printre altele se arată  că „în timpul conflictului mol-
dovenesc din 1991-1992, forţe ale fostei armate a 14-a (care a aparţinut 
succesiv URSS-ului, CSI-ului şi apoi Rusiei) staţionate în Transnistria au 
luptat împreună şi pentru forţele separatiste transnistrene...” [5].

În al treilea rând, separatismul este un factor generator al crimi-
naltităţii. Regiunile în care este uzurpată puterea nu pot fi controlate de 
autorităţile legale, fapt care înlesneşte comiterea unor asemenea infracţi-
uni cum ar fi: contrabandă, trafic de fiinţe umane, organizarea migraţiei 
ilegale, evaziuni fiscale, privatizări ilegale etc. Existenţa unor legi depăşite 
de realităţile timpului şi a unei jurisdicţii controlate de sistem duce la 
încălcări grave şi flagrante ale drepturilor fundamentele ale persoanei. 
De exemplu, în pofida multiplelor standarde europene la care a aderat 
Republica Moldova, în legislaţia penală a regiunii transnistriene până în 
prezent este prevăzută pedeapsa capitală cu moartea. 

Plecând de la aceste premise deloc neglijabile, în vara anului 
2014 un grup de deputaţi din parlamentul Republicii Moldova a elabo-
rat un proiect de lege prin care a solicitat incriminarea separatismului 
ca infracţiune în legislaţia penală. În calitate de argument se învedera 
faptul că în ultimul timp, din ce în ce mai des, în Republica Moldova 
se încearcă a induce aceleași idei de separatism în mijlocul populatiei 
vorbitoare de limba rusă, cu scopul de a destabiliza situaţia politică din 
Republica Moldova, de a periclita parcursul european, asumat de au-
torităţile constituţionale ale statului. În aceste condiţii, legislaţia Repu-
blicii Moldova, trebuie să prevadă instrumentariul legal necesar pentru 
a preveni și eventual pedepsi persoanele fizice sau juridice, care se impli-
că în аctivitatea de promovare și organizare a separatismului.

Prin Proiectul de lege sus-menţionat se propunea introducerea 
în C.pen. a art.2793 destinat incriminării faptei de „Separatism” cu ur-



Conferinţa ştiinţifico-practică naţională, 6 ianuarie 2015 244

mătoarea formulare legislativă: „Separatismul este voinţa unei comuni-
tăţi minoritare de cetăţeni ai Republicii Moldova care pledează pentru 
separarea de statul Republica Moldova şi constituirea unei alte entităţi 
politico-statale, acţiune care duce  la încălcarea integrităţii teritoriale a 
Republicii Moldova. Persoanele care cheamă la separatism, promovează 
separatismul prin întrunirea cetăţenilor în partide politice şi organizaţii 
nongevernamentale sunt pedepsite cu închisoarea de la 6 până la 12 ani, 
fără dreptul de a ocupa vreodata funcţii elective în administraţia publică 
centrală şi locală. La alin.(2) al aceluiaşi articol, se propunea dozarea răs-
punderii penale cu închisoare de la 8 la 15 ani pentru separatism atunci 
când fapta urma să fie comisă în prezenţa formelor agravante: a) de un 
grup criminal organizat; b) aplicarea armelor de foc sau a substanţelor 
explozive; c) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii соrрoга1е sau 
a sănătăţii; d) cu cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de 
mari. În baza alin.(3) se propunea insituirea unei pedepse mai grave, de 
la 12 la 20 de ani, atunci când fapta era săvârşită de o organizaţie crimi-
nală sau dacă se solda cu decesul unei persoane. 

În acelaşi sens, s-a propus introducerea art.2794 C.pen. în cadrul 
căruia urma să fie stipulată răspunderea penală pentru infracţiunea de 
Instigare publică la separatism cu următorul conţinut normativ: Insti-
garea publică la separatism în cazul persoanelor fizice se pedepseşte cu 
amendă în mărime de la 1000 la 3000 unitaţi convenţionale sau cu înc-
hisoare de până la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii elective 
în administraţia publică centrală şi locală. În cazul persoanelor juridi-
ce se pedepseşte cu amendă, aplicată persoanei juridice, în marime de 
la 1000 la 3000 unităţi convenţionale şi lichidarea ulterioară imediată a 
persoanei juridice. Acţiunile prevazute la alin. (1) săvârşite cu utilizarea 
mijloacelor mass-media sau cu folosirea situaţiei de serviciu prin abuz de 
autoritate se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi 
convenţionale sau inchisoare de până la 5 ani, în cazul persoanei fizice, 
cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii  elective în administraţia publi-
că centrală sau locală, în cazul persoanei juridice – cu amendă, aplicată 
persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu 
lichidarea ulterioară imediată a persoanei juridice.

Luând în consideraţie multiplele pericole pe care le implică se-
paratismul pentru suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială 
şi securitatea externă a Republicii Moldova, ne solidarizăm cu iniţiativa 
legislativă sus-menţionată, însă proiectul de lege ar trebui revizuit după 
cum urmează:

1. Noţiunea de „separatism” nu ar trebui să fie prevăzută în dis-
poziţia incriminatoare a art.2793 C.pen. Este bine ştiut că normele incri-
minatorii sunt destinate descrierii faptelor infracţionale prin nuanţarea 
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comportamentului infracţional interzis de legea penală sub ameninţarea 
aplicării pedepsei penale. Reieşind din tehnica legislativă utilizată de că-
tre legiuitor la instituirea şi formularea normelor penale, atunci când 
se operează cu anumite noţiuni definitorii, precum ar fi cea de „separa-
tism”, acestea sunt descrise în Capitolul XIII din Partea generală a Codu-
lui penal cu titlul Înţelesul unor termeni şi expresii în prezentul Cod. Prin 
urmare, propunem ca în acest Capitol să fie instituit art.13413 la care să 
fie prevăzută noţiunea de separatism cu următoarea formulare generică: 
„Separatismul este voinţa unui grup de persoane, care pledează pentru se-
pararea de statul Republica Moldova şi constituirea unei alte entităţi poli-
tico-statale, acţiune care duce la încălcarea integrităţii teritoriale a Repu-
blicii Moldova”. Se poate observa că în această formulare, spre deosebire 
de cea propusă, nu se operează cu expresia „comunităţi minoritare de 
cetăţeni ai R. Moldova”, ci cu cea de „grup de persoane”. Considerăm că 
o asemenea abordare este mai corectă, întrucât va permite aplicarea nor-
mei incriminatorii şi faţă de cetăţeni străini. De fapt, practica internaţio-
nală ne demonstrează că deseori, în acţiunile separatiste sunt implicate şi 
persoane care sunt cetăţeni ai altor state.

2. Este inoportună modificarea denumirii Capitolului XIII din 
Partea specială a Codului penal din Infracţiuni contra securităţii publice şi 
ordinii publice în Infracţiuni împotriva orânduirii constituţionale, securi-
tăţii şi ordinii publice. Orânduirea constituţională este un atribuit inerent 
al securităţii statului, fapt pentru care considerăm că ar fi mai oportun 
ca separatismul să fie incriminat în Capitolul XVII din Partea specială a 
Codului penal cu denumirea de Infracţiuni contra autorităţilor publice 
şi a securităţii de stat. De fapt, fenomenul separatismului pune într-un 
pericol grav existenţa unui stat şi prin aceasta a securităţii acestuia. Ca 
argument poate fi invocat faptul că infracţiunea incriminată la art.341 
Cod penal Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orân-
duirii constituţionale a Republicii Moldova, atentează în exclusivitate la 
relaţiile sociale ce sunt condiţionate anume de protejarea orânduirii con-
stituţionale.

3. Considerăm că infracţiunea de „Separatism” urmează a fi incri-
minată prin completarea Capitolului  XVII din Partea specială a Codului 
penal cu art.3411 cu următoarea formulare legislativă: 

Art. 3412 Separatismul
(1) Chemările la separatism, promovarea separatismului prin în-

trunirea cetăţenilor în partide politice şi organizaţii non-guvernamentale 
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani, cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 4  la 10 ani.

(2) Aceeaşi faptă săvârşită:
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a) de un grup criminal organizat;
b) cu aplicarea armelor sau a substanţelor explozive;
c) cu cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 8 la 12  ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvârşite de o organizaţie criminală;
b) dacă au provocat un conflict militar
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 12 la 15 ani.

Prin Proiectul de lege sus-arătat se propunea instituirea, pe lângă 
pedeapsa închisorii şi a pedepsei de privare a dreptului de a ocupa vreo-
dată funcţii elective în administraţia publică sau centrală. O asemenea pe-
deapsă nu este prevăzută de legislaţia penală autohtonă. La art.62 C.pen. 
lit.b) este prevăzută pedeapsa  privării de dreptul de a ocupa anumite func-
ţii sau de a exercita o anumită activitate. În conformitate cu art.65 alin.(2) 
C.pen., privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita 
o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un ter-
men de la 1 la 5 ani, iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a 
prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani. Prin urmare, con-
siderăm că soluţia legislativă invocată prin formularea propusă de către 
noi corespunde mai pe deplin principiului legalităţii.

În acelaşi timp, considerăm că este inoportună soluţia prevederii 
în calitate de circumstanţă agravantă soldarea faptei cu vătămarea gravă 
sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii şi soldarea faptei cu de-
cesul unei persoane. În scopul evitării unor contradicţii de interpretare, 
aplicării neechitabile a pedepsei penale, considerăm că ar fi mai oportu-
nă soluţia calificării separatismului urmat de survenirea unor asemenea 
consecinţe după regulile concursului de infracţiuni, cu referire, după caz, 
la art.145, 149, 151, 152 şi 157 C.pen.

4. Prin luarea în consideraţie a celor enunţate supra considerăm că 
fapta de „Instigare publică la separatism” ar trebui să fie incriminată la 
art.3412 C.pen., cu următoarea formulare legislativă:

Art. 3412 Instigarea publică la separatism
(1) Instigarea publică la separatism
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 700 de unităţi con-

venţionale sau cu închisoare de până la 3 ani cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 
de la 2  la 5 ani , iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 1000 la 
3000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice.
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(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1):
a) săvârşite cu utilizarea mijloacelor mass-media;
b) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 1000 de unităţi con-

venţionale sau cu închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 
de la 5  la 10 ani, iar persoana juridică cu amendă în mărime de la 3000 la 
6000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice.

În proiectul de lege supus avizării se propunea instituirea, pe lângă 
pedeapsa închisorii şi a amenzii aplicate persoanei fizice în mărime de 
la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale. O asemenea soluţie nu poate 
fi acceptată, deoarece în conformitate cu art.64 alin.(3) C.pen. mărimea 
amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 150 la 1000 
unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvârşite din interes ma-
terial – până la 10 000 unităţi convenţionale. Or, separatismul nu este o 
infracţiune care se comite preponderent din interes material. 

De asemenea, prin prezenta formulare s-a ţinut cont de tehnica 
legislativă uzuală folosită la descrierea sancţiunilor, potrivit căreia pe-
depsele se stabilesc pentru persoanele fizice, iar atunci când pentru o 
infracţiune se urmăreşte pedepsirea persoanei juridice, legiuitorul, în 
sancţiunea articolului, prevede expres şi o pedeapsă penală ce poate fi 
aplicată persoanei juridice.

6. În viziunea noastră se face necesară completarea art.13411 C.pen. 
cu denumirea marginală de Infracţiuni cu caracter terorist, după cum ur-
mează: „Prin infracţiune cu caracter terorist se înţelege una din infracţi-
unile prevăzute la art.1401, 142, 275, 278, 2781, 2791, 2792, 280, 284 alin.
(2), art.2891, 292 alin.(11) şi alin.(2) în partea ce vizează faptele prevăzute 
la alin.(11), art.295, 2951, 2952, 3411, 3412, 342, 343. 
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Criminalitatea politică a constituit întotdeauna o ameninţare pen-
tru societatea noastră,  un impediment major pentru funcţionarea nor-
mală a statului şi  aplicarea reformelor economice şi sociale, reducând  
încrederea cetăţenilor în guvernare şi administraţie şi  provocând, tot-
odată, nemulţumiri şi tensiuni sociale. Astfel, prevenirea şi combaterea 
crimelor politice  nu este doar o necesitate, ci corespunde pe deplin inte-
reselor statului şi cetăţeanului Republicii Moldova.

Este important să reamintim care este conţinutul noţiunii de „cri-
minalitate politică”, acesta incluzând  totalitatea infracţiunilor săvârşite 
din motive politice, în sfera politicului sau în domeniul administraţiei 
publice. Totodată, subliniem că spectrul  infracţiunilor politice din Re-
publica Moldova este foarte variat şi de cele mai multe ori îmbracă forma 
infracţiunilor tradiţionale: fapte de corupţie, abuz de putere sau de ser-
viciu, spălare de bani, trafic de influenţă, ingerinţa în actul justiţiei etc. 
comise în mediul politicului sau în scopuri politice. 

Deşi caracterul  şi nivelul pericolului social al infracţiunilor po-
litice sunt considerabil mai mari decât al infracţiunilor cu componenţe 
similare, persoanele care le comit sunt rareori trase la răspundere penală, 
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iar în cazul în care ajung pe mâna justiţiei lipseşte motivaţia politică din 
învinuirea acestora, şi chiar mai mult, nu se indică scopul politic al faptei 
comise. Anume lipsa probelor despre implicarea politicului în comite-
rea infracţiunilor ne permite să afirmăm că organele abilitate practic nu 
funcţionează la capitolul combaterii criminalităţii politice, iar una din 
cauze este cadrul juridic defectuos în domeniul investigării şi cercetării 
infracţiunilor. 

În acest context sunt relevante prevederile legislaţiei naţionale cu 
privire la activitatea specială de investigaţie care subminează esenţial 
potenţialul acestui domeniu de activitate, fiind vorba despre prevederile 
Legii nr.59 şi ale Codului de procedură penală cu privire la activitatea 
specială de investigaţii.

Ofiţerii  de investigaţie, cărora le revine sarcina de prevenire şi do-
cumentare a actului infracţional, cunosc din propria experienţă, reuşita 
măsurilor speciale de investigaţie se axează în primul rând pe caracterul 
lor secret. Obţinerea  autorizaţiei de realizare a măsurilor speciale de in-
vestigaţie doar după pornirea urmăririi penale echivalează cu ineficienţa 
acestora, deoarece cel cercetat trebuie chemat imediat şi să-i fie prezen-
tate învinuirile, acest fapt însă  presupune  că cercetarea devine publică. 

Problema este că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.59 din 
29.03.2012 şi a Legii nr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi com-
pletarea Codului de procedură penală al RM, activitatea ofiţerilor de 
investigaţie a fost paralizată aproape în totalitate, măsurile speciale de 
investigaţie eficiente fiind interzise în faza de până la şi după urmărirea 
penală. Astfel, în condiţiile în care mediul criminal acţionează la un nivel 
profesional foarte înalt și operează cu cele mai performante tehnologii 
antispionaj, sisteme de securitate, reţele de comunicaţie, prevenirea in-
fracţiunilor şi căutarea infractorilor rămân sarcini ale ofiţerului de inves-
tigaţie irealizabile, iar angajamentul constituţional al statului cu privire 
la garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului - o simplă declaraţie 
lipsită de conţinut. 

Investigaţiile efectuate la elucidarea  factorilor care au stat la baza 
deciziei legiuitorului reduc considerabil potenţialul anticriminogen al 
activităţii speciale de investigaţie ne permit să concluzionăm că nu ar fi 
vorba despre imprudenţa unor experţi ce au muncit la elaborarea pro-
iectelor respective de lege, ci mai degrabă credem că s-a implicat factorul 
criminal la nivel înalt care pas cu pas îşi consolidează controlul asupra 
tuturor verigilor organelor de drept, creând un scut juridic de protecţie 
îndreptat împotriva prevenirii şi curmării infracţiunilor comise în sfera 
politicului. 

Toate au pornit de la Hotărârea CEDO „Iordachi şi alţii contra 
Moldovei”  prin care s-a dat câştig de cauză unui grup de avocaţi ce 
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au contestat legislaţia naţională în domeniul interceptării convorbirilor 
telefonice, invocându-se faptul că aceasta nu conţine suficiente garanţii 
împotriva eventualelor abuzuri din partea autorităţilor naţionale.

Ce a urmat? În loc să fie completată Legea cu privire la activitatea 
operativă de investigaţie conform recomandărilor CEDO, aceasta a fost 
anulată şi adoptată o nouă Lege cu privire la activitatea specială de inves-
tigaţie care a interzis practic realizarea măsurilor speciale de investigaţie 
eficiente până şi după faza urmăririi penale, deşi o astfel de cerinţă nu se 
regăseşte în Hotărârea respectivă. Odată cu adoptarea noii legi a fost com-
pletat şi Codul de procedură penală cu o secţiune întreagă dedicată acti-
vităţii speciale de investigaţie în care sunt prevăzute cerinţele referitoare 
la realizarea măsurilor speciale de investigaţii. Conform Codului, măsu-
rile speciale pot fi realizate doar în faza urmăririi penale şi doar atunci 
când există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea 
unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave. 

Astfel, sarcinile ofiţerului de investigaţie de prevenire şi comba-
tere a criminalităţii inclusiv celei politice au devenit practic irealizabile. 
Singurele prevederi care le mai permiteau totuşi ofiţerilor de investiga-
ţii să realizeze măsuri speciale erau  amânarea până la 6 luni a aducerii 
la cunoştinţă a actului procedural de recunoaştere în calitate de bănuit 
(alin.(5) art.64 CPP), introduse tot prin aceeaşi Lege nr.66 prin care a 
fost completat Titlul IV, capitolul III a CPP cu Secţiunea a 5-a Activi-
tatea specială de investigaţii. Nici  nu trecuse mult timp de la intrarea 
acestora în vigoare și Curtea Supremă de Justiţie le-a contestat în Curtea 
Constituţională, fiind invocate încălcarea drepturilor constituţionale ale 
bănuitului. În timp ce Curtea Constituţională examina această sesizare, 
Parlamentul a exclus prevederile în cauză, lăsând ofiţerii de investigaţie 
să combată criminalitatea fără instrumente juridice eficiente.

Ulterior, ofiţerii de investigaţii s-au revoltat de nenumărate ori în 
legătură cu imposibilitatea realizării măsurilor speciale de investigaţie 
eficiente şi, pe această cale, imposibilitatea realizării sarcinilor de comba-
tere a criminalităţii, sesizând în acest sens Curtea Supremă de Justiţie ca 
aceasta, la rândul ei, să sesizeze Curtea Constituţională şi să declare ne-
constituţionale prevederile CPP ce interzic realizarea măsurilor speciale 
în afara urmăririi penale. Răspunzând la solicitare, Curtea Supremă de 
Justiţie a statuat că prin voinţa legiuitorului măsurile speciale se realizea-
ză doar în cadrul urmăririi penale şi că nu ar fi vorba despre neconstitu-
ţionalitatea prevederilor în cauză[9].

Ulterior, problema în cauză a devenit subiectul principal de pe 
agenda de lucru a diferitor subdiviziuni specializate în domeniul activită-
ţii speciale de investigaţii, fiind discutată în cadrul multiplelor întruniri, 
mese rotunde, conferinţe. În cele din urmă, în vara anului 2014,  legiui-
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torul a revenit la aceleaşi prevederi de amânare a aducerii la cunoştinţă 
a actului procedural de recunoaştere în calitate de bănuit doar că într-o 
formă mai detaliată (alin. (11) art. 63 CPP). Straniu, de ce acum Curtea 
Supremă de Justiţie  nu mai califică prevederile în cauză anticonstitu-
ţionale sau poate este doar o chestiune de timp? Este cumva aceasta o 
strategie meschină legată de alegerile parlamentare, dat fiind faptul că 
2014 a fost un an electoral?

Chiar şi în aceste condiţii trebuie să menţionăm că problema rea-
lizării sarcinilor activităţii speciale de investigaţii rămâne nesoluţionată, 
iar posibilitatea de a efectua măsuri speciale eficiente continuă să existe 
doar în cadrul urmăririi penale şi doar pentru descoperirea şi cercetarea 
infracţiunilor, celelalte sarcini de relevare, prevenire, curmare, identifica-
re, căutare a persoanelor care se sustrag de la executarea pedepsei penale 
rămân slab realizabile sau chiar irealizabile. 

Uneori practicienii, pentru ca să poată înfăptui măsuri eficiente 
de investigaţii, recurg la pornirea urmăririi penale doar în baza sesizării 
de pregătire a unei infracţiuni. Această  practică judiciară o considerăm 
incorectă şi de scurtă durată, dat fiind faptul că urmărirea penală se por-
neşte post factum şi nicidecum altfel. Pregătirea de infracţiune poate ser-
vi drept temei pentru pornirea urmăririi penale doar într-un singur caz 
– atunci când acţiunile preparatorii ale unei infracţiuni sunt sistate din 
condiţii independente de voinţa făptuitorului, lipsa acestui semn obliga-
tor echivalează cu lipsa infracţiunii de pregătire. Cu siguranţă, într-un 
viitor previzibil o astfel de practică va fi, pe bună dreptate, contestată în 
instanţa de judecat ca fiind incorectă şi ilegală.

În viziunea noastră, cea mai bună soluţie a problemei abordate 
este reanimarea dreptului ofiţerului de investigaţii cu privire la realizarea 
măsurilor speciale de investigaţie necondiţionat de faza urmăririi pena-
le. Desigur că nu poate fi vorba despre un drept absolut al ofiţerului de 
investigaţie, dar unul limitat care ar satisface rigorile CEDO este absolut 
necesar. În caz contrar societatea civilă nu ar trebui să întrebe de ce or-
ganele specializate în activitatea specială de investigaţie nu au depistat şi 
contracarat la timp cutare sau cutare act terorist, omor la comandă? De  
ce condamnaţii care se sustrag de la executarea pedepsei vorbesc liber 
prin reţelele de telecomunicaţie, iar organele responsabile nu-i pot loca-
liza pentru a-i reţine? 

Din conţinutul notei informative a Ministerului Justiţiei  cu privire 
la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului de pro-
cedură penală putem vedea tendinţele ce au stat la baza adoptării Legii 
cu privire la activitatea specială de investigaţie şi a Secţiunii a 5-a Activi-
tatea specială de investigaţii din capitolul III, Titlul IV a CPP. Astfel, s-a 
urmărit:
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 – identificarea măsurilor speciale de investigaţie cu acţiunile de 
urmărire penală; 

 – identificarea procesului penal cu urmărirea penală; 
 – atribuirea unui statut excepţional măsurilor speciale de investi-

gaţii ce presupune interzicerea lor în scopul prevenirii săvârşirii infracţi-
unilor justificându-se prin faptul că sunt costisitoare, necesită cunoştinţe 
speciale şi implică şi utilizarea mijloace tehnice[7].

Cu alte cuvinte, putem spune că prin aşa-numita reformă a proce-
durii penale au fost optimizate cheltuielile din contul diminuării nivelu-
lui de siguranţă al societăţii civile şi  al garanţiei drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeanului asumată prin Constituţie de către stat. Toată reforma pe 
care o avem astăzi s-a făcut sub paravanul aşa-numitelor garanţii împo-
triva eventualelor abuzuri din partea autorităţilor statului. 

Dar ce am obţinut în schimb? Se simte cumva astăzi cetăţeanul cu 
conștiinţa curată mai în siguranţă decât până la reformă? Se bucură el de 
mai mare securitate a vieţii, sănătăţii, proprietăţii în condiţiile în care au-
torităţile statului au pârghii să intervină doar după ce a fost bătut, violat, 
furat ca să-l transmită pe cel vinovat pe banca acuzaţilor? Cu siguranţă că 
toţi cetăţenii de bună-credinţă vor răspunde unanim - Nu.

De remarcat şi faptul că în aceeaşi Notă informativă indicată mai 
sus se operează cu argumente copiate din jurisprudenţa românească[11], 
fără însă să se ia în consideraţie faptul că legiuitorul român prin legi spe-
ciale ale diferitor autorităţi a păstrat posibilitatea realizării măsurilor de 
investigaţie pentru prevenirea unei game foarte largi de infracţiuni. Tot 
în acest context, este relevant şi faptul că, după nefericitul act terorist 
din Paris (cazul „Charlie Hebdo”), reprezentanţii Consiliului Europei au 
inclus în agenda de lucru problema investigaţiilor speciale pentru preve-
nirea şi curmarea infracţiunilor grave.

Rezumând cele expuse, menţionăm că sub paravanul garantă-
rii drepturilor cetăţeanului contra unor eventuale abuzuri în domeniul 
activităţii speciale de investigaţie, au fost economisite surse financiare 
destinate pentru pregătirea, dotarea şi întreţinerea personalului acestui 
domeniu, din contul diminuării nivelului de siguranţă al societăţii ci-
vile şi  al garanţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului asumate prin 
Constituţie de către stat. Astfel, importanţa ofiţerului de investigaţie în 
combaterea criminalităţi, în general, şi a celei politice, în mod special, la 
etapa de astăzi este nevalorificată şi diminuată prin aşa-numita reformă 
a procedurii penale, fiind privat de instrumentele juridice eficiente de 
intervenţie rapidă. În calitate de soluţie a acestei probleme propunem 
reanimarea de urgenţă a dreptului ofiţerului de investigaţii cu privire la 
realizarea măsurilor speciale de investigaţie necondiţionat de faza urmă-
ririi penale şi în strictă consonanţă cu rigorile CEDO. 
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Fiecare popor, dar şi oricare cetăţean, trebuie să aibă acces la infor-
maţie pentru a cunoaşte adevărul istoric şi a avea posibilitatea să decidă 
şi să influenţeze într-un anumit mod propria soartă. Aceasta este adevă-
rata democraţie a oricărui stat de drept. Astfel, în noul context al aderării 
la Uniunea Europeană, trebuie sa ne putem mândri că suntem o ţară cu 
conştiinţa împăcată, curăţată de vechile „metehne” pe care europenii le-
ar putea privi ca pe eventuale pericole la adresa democraţiei.

Confruntarea cu cele mai dureroase episoade istorice nu este uşoa-
ră pentru nici o societate. Eforturile de a condamna crimele comise de 
regimurile comuniste s-au soldat, de cele mai multe ori, cu eşecuri. Faţă 
de trecutul Republicii Moldova din ultimul secol, întreţinut de oameni 
care, pe vremea dictaturii comuniste, se bucurau de prerogativele con-

IMPORTANŢA LUSTRAŢIEI ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂŢII POLITICE

Iurie LARII, 
doctor în drept, conferențiar universitar,

director al Departamentului Cercetare Ştiinţifică 
al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Ruslan CONDRAT, 
şef al Centrului Formare Continuă 

al Departamentului Dezvoltare Profesională 
şi Managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, master în drept

Summary
The lustration importance in combating political crime
In this article are reflected aspects of inhuman policy of the communist regime, based on 

systematic application of terror and abuse, infringement of fundamental rights and freedoms of 
citizens, despite their formal recognition even by the communist state constitutions. 

In this context, it is found that application of the lustration in Moldova is an inevitable 
process, without which it is not possible elimination of state structures of public officials whose 
past is linked to illegal activity in order repressive organs of the Communist Party. We regret 
that most of these officials, the so-called period of “democratic development” of our country, 
became, through various illegal means and even criminal overly wealthy in a very short time. In 
fact, it is going about the mass unlawful removal of property by people who called themselves in 
times communists, and today – prosper politicians and businessmen. Even if we would contest 
those statements, however they are a reality, a sad example in this respect being in significant 
embezzlement of property goods by the renowned process “formalized” privatization. Besides, 
how can be explained the emergence of “overnight” commercial banks, businesses, hotels, buil-
dings and other private buildings, private educational institutions where the main co-founders 
were former KGB and Communist Party activists? Many current and former politicians have 
a direct connection with the illegal processes, instead of being removed from held public offices 
and convicted for crimes, they continue to lead the country and hold monopoly in all sectors of 
the national economy.
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ducerii de partid, iar ulterior s-au ascuns după cele ale unei puteri de-
mocratice, considerăm că trebuie precizată poziţia oamenilor cu putere 
de decizie în această ţară, la fel cum au făcut şi cei din Polonia, Ungaria, 
Albania, Cehia, Slovacia, iar mai recent, şi Ucraina încearcă să meargă 
ferm pe aceeaşi cale.

Despărţirea de trecutul comunist a fost în Republica Moldova poa-
te mai dificilă decât în alte ţări ale Europei Centrale, realitate care s-a 
reflectat şi în gradul de aplicare a justiţiei de tranziţie. Au urmat alegeri 
după alegeri şi, în cele din urmă, puterea a revenit forţelor proeuropene, 
plasându-i în opoziţie pe comunişti şi pe toţi cei „dornici” de puterea 
Moscovei. Paradoxul este însă că în realitate nu s-a schimbat nimic, de-
oarece unii din cei care au promovat pe timpuri ideile comunismului 
deţin şi astăzi funcţii importante în toate sferele vieţii sociale, continuă 
să decidă soarta oamenilor, să dispună de ajutoarele financiare pe care le 
acordă Uniunea Europeană şi SUA, să promoveze reforme nechibzuite 
într-o manieră stupidă, fără ca acestea să rezolve problemele cu care se 
confruntă zilnic societatea.

Astăzi, la aproape 24 de ani de independenţă a Republicii Moldo-
va, în structurile puterii politice, economice şi sociale găsim în continu-
are foşti reprezentanţi ai partidului comunist, ai serviciilor de securitate 
(KGB), ai procuraturii şi instanţelor de judecată care au împărtăşit şi încă 
mai împărtăşesc valorile fostului regim totalitar. Prezenţa lor în viaţa 
politică a ţării este principala sursă a tensiunilor şi suspiciunilor care 
frământă societatea. Suntem absolut convinşi că o pleiadă de actuali şi 
foşti activişti ai comunismului se plimbă prin culoarele puterii, mulţu-
miţi că nu există până în ziua de astăzi o lege a lustraţiei, care i-ar demas-
ca, înlăturându-i de la posturile de conducere în care se află. În aceste 
momente de criză morală pentru politica şi societatea noastră se repune 
în discuţie una din cauzele respectivei crize: metamorfoza sistemului co-
munist într-un sistem mafiot care a parazitat şi continuă să paraziteze 
Republica Moldova, împiedicând dezvoltarea normală a ţării şi afectând 
bunăstarea cetăţenilor.

În ziarul „Timpul” din 24 iulie 2012, regretatul Constantin Tănase, 
referindu-se la problema lustraţiei prin care ar trebui să treacă şi Republi-
ca Moldova, menţiona următoarele: „...Precum e şi firesc într-o societate 
democratică în care pluralismul politic e o normă, opiniile sunt diferite. 
Dincolo de atitudinile sincere, exprimate pe această temă, se întrezăresc 
şi nişte abordări partizane care reflectă alte interese decât cele legate de 
lustraţie. Astfel, unii sunt împotriva legii lustraţiei, fiindcă au un interes 
personal, interes legat de propriile lor biografii. Nimic nou şi neobişnu-
it în aceste poziţii. Mai interesante sunt opiniile celor care se pronunţă 
pentru adoptarea unei asemenea legi. Aceştia se împart în două tabere. 
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O tabără o constituie cetăţenii cinstiţi şi curaţi, anticomunişti ca viziune 
politică. Ei doresc sincer ca societatea să parcurgă, în sfârşit, această pro-
cedură de purificare. Din a doua tabără fac parte comuniştii şi fanii lor, 
deschişi sau mascaţi, care vor să folosească ocazia pentru a se răfui cu 
reprezentanţii intelectualităţii naţionale. Înarmaţi cu «teza» lui Lucinschi 
despre aceea că Legea lustraţiei, chipurile, ne va lăsa fără intelectualitate, 
aceştia speră că adoptarea legii respective le va permite să se răfuiască 
cu... poeţii care l-au cântat pe Lenin... Nu e un secret că prin asemenea 
atitudini se urmăreşte cu orice scop compromiterea, denigrarea şi decre-
dibilizarea intelectualilor cu viziuni anticomuniste, proromâneşti. Prin 
gura comuniştilor şi a coloanei a cincea din sânul intelectualităţii de azi 
se încearcă să se demonstreze că cei care optează pentru alte valori decât 
comuniştii nu merită respectul societăţii, fiindcă în timpul URSS toţi au 
fost fie turnători, fie comunişti. În mod deosebit se insistă asupra ulti-
mului aspect, punându-i pe intelectualii care au fost simpli membri de 
partid în acelaşi coş cu nomenclaturiştii fostului regim” [1]. 

Aderarea la valorile societăţii comuniste şi înlesnirea funcţionării 
sistemelor antidemocratice şi represive constituie obstacole care împie-
dică societatea să creadă în asumarea reală a unor valori total opuse. 
Până la stabilizarea situaţiei şi reconcilierea naţională, absenţa lor din 
viaţa publică este absolut necesară.

Mai periculoasă ni se pare păstrarea mentalităţilor şi a practici-
lor impuse de cei devotaţi sistemului comunist şi care ocupă funcţii în 
sistemul actual. Cu precădere, şi sistemul juridic care trebuie să ghideze 
totalmente de buchia legii, dar nu de forţe politice aşa cum se întâmplă 
actualmente, necesită a fi curăţat de astfel de persoane, tocmai datorită 
rolului decisiv pe care justiţia îl are într-o democraţie autentică. 

Deşi s-a scurs o perioadă relativ lungă de timp de la căderea regi-
mului comunist, totuşi lustraţia se poate constitui ca un reper moral, de 
rememorare a ororilor comuniste, dar şi ca măsură temporară de exclu-
dere de la funcţiile de conducere din instituţiile publice a persoanelor 
care au lucrat pentru sau au colaborat cu regimul comunist. 

Politica antiumană a acestui regim s-a bazat pe aplicarea sistema-
tică a terorii şi abuzurilor, pe încălcarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale cetăţenilor, în pofida recunoaşterii formale a lor chiar de că-
tre constituţiile statului comunist. Credibilitatea, prestigiul şi autoritatea 
sistemului judiciar pot cunoaşte o relansare prin asumarea unor principii 
morale de responsabilizare pentru erorile şi abuzurile lui. În acest sens, 
sunt relevante constatările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 
reflectate în Rezoluţia 1096 (1996) privind măsurile înlăturării moştenirii 
fostelor sisteme comuniste totalitare [2], şi anume faptul că moştenirea 
sistemului totalitar comunist include militarizarea instituţiilor civile, bi-
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rocratizarea, monopolizarea economiei şi hiperreglementarea, iar la nivel 
social impunerea colectivismului şi a conformismului în a urma neabătut 
regulile impuse totalitar. Dimpotrivă, procesul de tranziţie a societăţilor 
foste comuniste presupune crearea unei democraţii plurale bazate pe sta-
tul de drept şi pe respectul drepturilor omului, precum şi pe diversitate.

Cu toate că Republica Moldova a încheiat în 2014 Acordul de aso-
ciere cu Uniunea Europeană, considerându-se că procesul de tranziţie de 
la o societate fost totalitară la o societate democratică îşi urmează cursul, 
este firesc ca societatea noastră să se asigure de înlăturarea din funcţiile 
de conducere a celor ce au făcut parte sau au colaborat cu regimul comu-
nist în sensul arătat mai sus, inclusiv de faptul că aceste persoane nu au 
rămas loiale idealurilor comuniste.

La acest capitol trebuie menţionat că majoritatea ţărilor ex-comu-
niste din Europa de Est au adoptat cu multe dificultăţi legi ale lustraţiei, 
iar punerea lor în practică, cu excepţia Cehiei şi a ţărilor baltice, a fost 
împiedicată fie politic (accederea la putere a partidelor foste comuniste), 
fie judiciar (neconstituţionalităţi constatate de curţile constituţionale ale 
acestor state) [3]. 

Există şi excepţia notabilă a Germaniei de Est, unde procesul lus-
traţiei a fost unul declanşat imediat după reunificarea din 1989 şi aproa-
pe total, mai ales în justiţie. Căile referitoare la metodele concrete de lus-
traţie au fost diferite, mergând de la sancţiunile pe care aceasta le atrage 
după sine până la categoriile sociale ce urmau a fi înlăturate din funcţiile 
deţinute. Serviciile secrete, judecătorii şi procurorii au reprezentat ca-
tegoriile profesionale care au fost mai comod şi avantajos de verificat 
pentru clasa politică. Doar în unele ţări procesul de lustraţie a dus la 
curăţarea elitelor postcomuniste de activiştii de partid comunist şi de 
agenţii şi colaboratorii poliţiilor politice secrete [4].

Comparativ cu situaţia Republicii Moldova, alte state, pe lângă 
faptul că au adoptat relativ repede după căderea regimurilor comuniste 
cadrul legislativ privind lustraţia, au prevăzut categorii mai largi de per-
soane ce urmau a face obiectul lustraţiei, respectiv au prevăzut nu numai 
acele persoane ce au colaborat sau au făcut parte din fostele organe de se-
curitate ca poliţie politică, ci şi de exemplu, persoanele ce au făcut parte 
din structurile de conducere ale fostului partid comunist cehoslovac, din 
structurile de conducere ale fostei miliţii, ca şi pe colaboratorii lor. Astfel, 
Adunarea Naţională cehă şi slovacă a adoptat legea lustraţiei la data de 4 
octombrie 1991, iar după divizare (1 ianuarie 1993) Cehia a supus lustra-
ţiei aproximativ 210 000 persoane până în luna august 1993 [5]. 

 De asemenea, Parlamentul albanez a adoptat în 1995 două legi, 
dintre care una a şi fost denumită „Legea lustraţiei”, iar ca rezultat au 
fost supuşi lustraţiei 139 de candidaţi ce au participat în luna mai 1996 
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la alegerile parlamentare. Şi această lege privea nu numai pe agenţii sau 
colaboratorii serviciilor secrete în timpul regimului comunist, ci şi pe 
membrii fostului organ de conducere al partidului comunist albanez 
(„Politburo”) şi comitetului central al aceluiaşi partid, pe deputaţii din 
fosta Adunare Naţională şi pe preşedintele fostei Curţi Supreme de Justi-
ţie albaneze [6].

Necesitatea implementării unui mecanism care ar asigura elibe-
rarea societăţii noastre de influenţa nocivă a fostelor servicii secrete şi 
a instituţiilor care au practicat regimul totalitar este incontestabilă. Un 
asemenea mecanism ar fi un element indispensabil al procesului de de-
mocratizare şi de edificare a unei societăţi transparente, în care puterea 
politică îşi exercită mandatul în văzul opiniei publice şi sub controlul so-
cietăţii. În acest sens, trebuie să recunoaştem importanţa implementării 
unui cadru normativ cu privire la lustraţie, care va elimina suspiciunile 
şi riscurile legate de continuitatea valorilor antidemocratice comuniste 
cu impact negativ asupra siguranţei naţionale a Republicii Moldova. Din 
păcate, constatăm că actuala guvernare, care s-a declarat democratică şi 
proeuropeană, ca şi guvernarea anterioară, nu consideră oportună adop-
tarea şi aplicarea, după modelul european, a unei legi a lustraţiei. Acest 
fapt alimentează opinia că rădăcinile actualei puteri se trag, în mare par-
te, din zona serviciilor secrete şi a nomenclaturii sovietice, ştirbind din 
independenţa actului guvernamental şi expunând siguranţa naţională 
unor riscuri majore.

În argumentarea poziţiei că nu este necesară o lege a lustraţiei se 
aduc mai multe argumente, printre care: lipsa de constituţionalitate a 
legii lustraţiei, ineficienţa acestei legi din cauza caracterului întârziat al 
ei, inclusiv faptul că prin lustraţie se vor încălca unele drepturi şi libertăţi 
fundamentale ale celor vizaţi în acest act normativ. Totodată, o piedică în 
adoptarea legii lustraţiei ar fi şi faptul că prin Legea cu privire la secretul 
de stat din 27.11.2008, guvernarea comunistă de atunci a stipulat expres 
în art. 13 alin. (2) că pentru informaţiile despre persoanele care colabo-
rează sau au colaborat confidenţial cu organele care desfăşoară activitate 
de informaţii, de contrainformaţii şi operativă de investigaţii se stabileşte 
un termen de secretizare nelimitat [7]. 

În această ordine de idei, campania globală pentru libertatea de ex-
primare, ARTICLE 19, cu sediul la Londra, a adoptat un memorandum 
în care şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu unele prevederi ale pro-
iectului respectiv de lege, care „reprezintă un pericol substanţial pentru 
dreptul la libertatea de exprimare şi accesul la informaţie”. De asemenea, 
s-a recomandat ca proiectul de lege să includă posibilitatea divulgării 
informaţiei în cazurile în care interesul public prevalează şi consideră că 
prevederea referitoare la prevalarea interesului public ar trebui aplicată şi 
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faţă de informaţia cu privire la colaborarea anumitor funcţionari publici 
cu serviciile de securitate în perioada comunistă [8].

Totuşi de aceste recomandări nu s-a ţinut cont, iar prin această 
reglementare legislativă s-a încercat a se trece cu vederea tot ce a avut 
tangenţă cu trecutul criminal al regimului totalitar comunist, în speci-
al fărădelegile KGB-ului faţă de persoanele care nu erau docile acestui 
regim. Probabil că avizarea proiectului respectiv de lege a fost făcută de 
aceiaşi agenţi racolaţi pe timpuri, ale căror dosare de arhivă se mai păs-
trează şi în prezent la Moscova. Iar fără cunoaşterea trecutului sumbru al 
acestora e posibil ca ei să ocupe şi azi funcţii importante în organele de 
conducere a statului şi să decidă în continuare după bunul lor plac soarta 
oamenilor şi chiar a ţării în ansamblu.

Nu în zadar, pentru merite deosebite, unii cetăţeni ai Republicii 
Moldova au fost răsplătiţi de conducerea Kremlinului prin acordarea ti-
tlului onorific de „cetăţean al Rusiei” (Vladimir Voronin, ex-preşedinte 
al Republicii Moldova; Valeriu Pasat, fost ministru al apărării în perioada 
1997-1999 şi director al SIS din 2000 până în 2001, ulterior, începând 
cu februarie 2004, angajat în calitate de consilier pe probleme de relaţii 
economice externe al lui Anatolii Ciubais, preşedintele celui mai mare 
concern energetic din Rusia, RAO EAS Rossii; Grigore Karamalak, alias 
„Bulgaru” – hoţ în lege ş.a.). Mai mult ca atât, „...statul rus i-a acordat 
statut de refugiat politic lui Grigore Karamalak, neglijând cererile repe-
tate ale autorităţilor moldovene şi ale Interpolului de a-l extrăda pentru 
a putea fi deferit justiţiei. Ulterior, preşedintele rus Dmitri Medvedev a 
semnat personal decretul de acordare a cetăţeniei Federaţiei Ruse „bu-
sinessmanului” moldovean Grigore Karamalak...” [9]. În mai multe in-
terviuri acordate presei de la Moscova, „...Karamalak a accentuat că a 
finanţat campaniile electorale a lui Petru Lucinschi (în 1996), a lui Vla-
dimir Voronin (2001) şi a Blocului Moldova Democrată (BMD), condus 
de Serafim Urechean (2005)” [9]. 

Astăzi, toţi cei vizaţi mai sus continuă să aibă influenţă asupra 
politicului ţării, posedând, în acelaşi timp, averi fabuloase „agonisite” 
ilegal şi, de altfel, foarte bine camuflate. Acesta este un rezultat al cedă-
rii (înstrăinării) sectorului energetic şi pierderii controlului din partea 
Republicii Moldova asupra securităţii energetice, privatizărilor ilegale a 
multor bunuri mobile şi imobile, înstrăinării ilicite a terenurilor, clădi-
rilor şi altor edificii etc. De fapt, prin toate aceste procese, mimate sub o 
formă legală, a avut loc o mare înşelare a cetăţenilor, care, ulterior, şi-au 
dat bine seama că au fost înşelaţi de „elitele” politice şi de „slugile” lor, 
dar era deja prea târziu ca să poată face ceva pentru a reveni la situaţia 
iniţială. În felul acesta, o mare parte a populaţiei ţării noastre a fost de-
posedată de bunurile patrimoniale mai întâi de către regimul comunist, 
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iar mai apoi de cei care se numeau „democraţi”, dar care încă nu au uitat 
că au fost comunişti, orientându-se spre unica valoare recunoscută de 
ei – profitul material şi financiar.

Actualmente a devenit o normă, când aceleaşi „elite” politice, sub 
diferite pretexte (reforme, investiţii în unele sectoare agricole, economice 
etc.) reflectate în proiecte, atrag mai multe fonduri europene, deturnând 
apoi sume enorme de bani din aceste fonduri. Ulterior, aceşti bani sunt 
investiţi în afaceri, chipurile legale, iar cei care pe timpuri erau exponenţi 
ai idealurilor comuniste au devenit ostatici ai altor idealuri – cele ale 
puterii politice şi bogăţiei nelimitate bazate pe abuzuri şi alte fărădelegi 
deosebit de periculoase pentru societate.

În urma celor consemnate, constatăm că dezvoltarea normală a 
Republicii Moldova nu este posibilă fără adoptarea şi implementarea cât 
mai urgentă a unei legi a lustraţiei. Instituirea reală a lustraţiei este posi-
bilă din punct de vedere tehnico-juridic şi nu pune în discuţie eventuala 
coliziune cu unele drepturi fundamentale care să se bucure de protecţie 
specială din partea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. În acest 
sens, în legislaţia naţională ar trebui să fie reglementată interdicţia ocu-
pării unor funcţii ca urmare a colaborării sau apartenenţei la structuri ale 
sistemului comunist. De fapt, lustraţia este un proces complex constituit 
din măsuri administrative de care uzează regimurile posttotalitare pen-
tru a exclude din instituţiile publice acele categorii de persoane care au 
lucrat pentru sau au colaborat cu regimul comunist.

Dacă facem referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptu-
rilor Omului, aceasta recunoaşte, cu caracter de principiu, că accederea 
la funcţii publice poate fi condiţionată de îndeplinirea unor înalte stan-
darde profesionale şi morale, fără ca acest lucru să reprezinte o limitare 
a drepturilor subiective ale persoanelor. Funcţiile publice, în special cele 
politice şi judiciare, sunt esenţiale pentru stabilitatea statului de drept, iar 
îndeplinirea unor condiţii de integritate şi a unor garanţii de ataşament 
real la valorile statului de drept reprezintă o necesitate practică pentru 
apărarea şi consolidarea regimului democratic al ţării noastre.   

De asemenea, legea lustraţiei se subscrie şi legii fundamentale a 
statului, Constituţia, care prevede expres condiţiile în care anumite drep-
turi şi libertăţi pot fi îngrădite. Astfel, conform dispoziţiilor art. 54 alin. 
(2) din Constituţie,  exerciţiul unor drepturi şi libertăţi poate fi restrâns 
numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, ...pentru apărarea 
intereselor securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării econo-
mice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi 
infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor per-
soane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării 
autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
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În cazul în care totuşi s-ar ajunge vreodată la o lege a lustraţiei, 
un impediment ar putea fi lipsa dosarelor informatorilor. S-a vehiculat 
anterior că o parte din documentele secrete ale KGB-ului au fost dis-
truse, iar o altă parte a fost dusă la Tiraspol şi de acolo la Moscova [10]. 
Această informaţie a fost confirmată şi de actualul director al Serviciului 
Informaţii şi Securitate Mihai Balan, care punctează că: „...pe teritoriul 
Republicii Moldova activează serviciile speciale nu doar ale Federaţiei 
Ruse, dar şi ale altor state. Dosarele deschise în anii `90 au fost expediate 
la Tiraspol, conform unei indicaţii a KGB-ului. Ultimele informaţii suge-
rează că acestea au fost trimise la Moscova” [11].

Credem totuşi că acest lucru s-a întâmplat în realitate, fapt care 
rezultă din mai multe surse, inclusiv din lucrarea „Enciclopedia identităţi 
româneşti”, unde unele personalităţi cu trecut dubios şi-au plasat CV-
urile, fără să-şi dea seama, probabil, că cineva le va analiza minuţios. Iată 
un exemplu în acest sens: „Botnaru Tudor (27.12.1935, Lipiceni, Basara-
bia). General. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii 
de Stat a Moldovei. Angajat al Securităţii (KGB-ului – n.a.) din Moldova 
din 1963. A lucrat la Ambasada URSS din România şi Franţa. Preşedinte 
al Comitetului de Stat al Securităţii Moldovei din 1990, în care calitate 
a transportat la Tiraspol Arhiva Securităţii din Moldova (sublinierea n. 
a.). A fost demis după dizolvarea URSS (1991). Apoi a îndeplinit func-
ţia de şef al Centrului de instruire al Ministerului Securităţii Naţionale 
din Republica Moldova. Din 1994 a fost prim-viceministru al Afacerilor 
Externe. În 1994-1997 a fost ambasador al Republicii Moldova în Rega-
tul Belgiei şi, prin cumul, în Regatul Unit al Marii Britanii şi Regatului 
Olandei, precum şi şef al misiunii diplomatice a Republicii Moldova la 
Consiliul Europei (din 1995). A fost rechemat din funcţie în 1997 spre a 
fi numit ministru al Securităţii Naţionale” [12, p. 111]. 

Întrebarea care se iscă după ce iei cunoştinţă de un astfel de CV 
este una simplă şi firească: la indicaţia cui a fost transportată la Tiraspol 
Arhiva Securităţii din Moldova şi ce s-a întâmplat ulterior cu această 
arhivă? Răspunsul credem că e clar pentru toţi, fiindcă cei de la Moscova 
controlează şi astăzi, prin intermediul agenţilor racolaţi pe timpuri, mul-
te din sferele social-politice şi economice ale ţării noastre. 

Aici e cazul să revenim din nou la aceeaşi carte, „Enciclopedia 
identităţi româneşti”, unde este reflectată foarte modest, dar bine deslu-
şit, personalitatea celui care a „smintit” un popor întreg, îndemnându-l 
mai întâi să lupte pentru a-şi recăpăta identitatea românească, pentru 
ca mai apoi să-l trădeze pentru mai mulţi ani comuniştilor inveteraţi: 
„Roşca Iurie (31.10.1961, Teleneşti, Republica Moldova). Om politic. Rus 
după mamă. A absolvit Facultatea de Jurnalism a Universităţii de Stat din 
Chişinău. A lucrat la televiziunea naţională (Teleradio Moldova). Preşe-
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dinte al Frontului Popular din Moldova. Deputat din partea Partidului 
Popular Creştin-Democrat (PPCD) în Parlamentul Republicii Moldova. 
În 2005 a insistat ca fracţiunea parlamentară a partidului să voteze pen-
tru alegerea lui Vladimir Voronin (preşedinte al partidului comunist din 
Republica Moldova) ca preşedinte al ţării” [12, p. 683]. 

Conform aprecierilor politologului rus Aleksandru Dughin, actu-
alul scenarist politic şi ideolog al lui Vladimir Putin, „...Iurie Roşca este 
«prieten al Rusiei», un politician de perspectivă care luptă pentru afirma-
rea identităţii moldoveneşti...” [13]. Alimentat de teoria lui Dughin, acest 
pseudopatriot este gata să organizeze şi să aplice oricând, la comanda 
superiorilor săi de la Moscova, diferite scenarii triste şi chiar îngrozitoare 
pentru noi, similare cu cele din Ucraina, pentru a demonstra cât de mult 
îşi iubeşte „neamul şi identitatea sa”. 

Dacă e să analizăm mai bine, iarăşi este vorba despre aceeaşi ar-
hivă a securităţii dusă pe timpuri la Tiraspol şi folosită cu iscusinţă de 
Moscova pentru a bloca cu orice preţ procesul firesc de dezvoltare şi 
de integrare a Republicii Moldova în familia ţărilor europene avansate. 
Aceasta este politica reală a Rusiei şi, spre marele nostru regret, mulţi 
pseudopatrioţi din ţară aflaţi astăzi în diferite funcţii publice, inclusiv în 
eşaloanele de vârf ale puterii, sunt exponenţi ai acestei politici ruşinoase 
şi decid soarta poporului, care, deocamdată, nu se revoltă prea mult. 

Şi dacă pe nomenclaturiştii şi agenţii KGB-ului, ulterior ai SIS-ului 
(astăzi o parte din ei se identifică drept mari patrioţi ai Moldovei), nu i-a 
deranjat niciodată implicarea Moscovei în rusificarea prin metode bruta-
le a poporului nostru, atunci „românizarea” acestuia îi deranjează foarte 
mult, determinându-i chiar să se asocieze pentru a lupta cu acest proces. 

Astfel, „...fostul şef al contraspionajului din cadrul SIS Ion Mahu 
şi fostul ministru al Securităţii Naţionale Anatol Plugaru, alături de mai 
mulţi veterani ai Ministerului Afacerilor Interne, au convenit asupra cre-
ării unei noi mişcări politice care îşi propune drept scop să lupte cu «în-
cercările fără precedent de românizare a Republicii Moldova şi cu riscul 
înalt de pierdere a identităţii naţionale, limbii şi istoriei». Mişcarea se va 
numi Comitetul naţional de salvare «Pentru Moldova!». În calitate de 
preşedinte al mişcării a fost ales fostul director al Direcţiei contraspionaj 
a Serviciului de Informaţii şi Securitate Ion Mahu, iar vicepreşedinte al 
Comitetului a fost ales Veaceslav Perju, preşedintele clubului de experţi 
«Strategia Moldovei». Printre membrii Comitetului se mai regăsesc fostul 
ministru al Securităţii Anatol Plugaru, fostul viceministru de Interne ge-
neralul Boris Muravschi, preşedintele Asociaţiei veteranilor grănicerilor 
din R. Moldova Efim Donos, fostul adjunct al direcţiei de contraspionaj 
al SIS Valeri Cruşilinski, preşedintele Uniunii studenţilor şi tineretului 
din R. Moldova Eugen Balan. Din Comitet mai face parte Ivan Muntean, 
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fratele fostului deputat comunist Iurie Muntean” [14]. 
Vom adăuga aici doar faptul că adevărata căpetenie a acestei orga-

nizaţii se află la Moscova şi le dă indicaţii pseudopatrioţilor noştri cum 
să stopeze românizarea românilor din Republica Moldova. Sună stupid, 
dar aşa este, chiar dacă suntem în sec. XXI şi se pare că ne-am debarasat 
definitiv de ideile comunismului sovietic şi de cele ale bolşevismului ru-
sesc. Până la urmă, nu este clar cum decurge procesul de românizare a 
Republicii Moldova, când la fiecare pas se vorbeşte ruseşte. Mai degrabă 
poate fi vorba despre o rusificare continuă a ţării, mai ales a sferelor eco-
nomice şi politice. Iată care este tristul adevăr. Căci nu în Duma rusească 
se vorbeşte româneşte, ci în Parlamentul Republicii Moldova, unde unii 
deputaţi ne „stimează” atât de mult încât nu ne cunosc limba şi vorbesc 
doar ruseşte. Dacă ar fi existat o lege a lustraţiei cu cel puţin 20 de ani 
în urmă, atunci nici Mahu, nici Plugaru şi nici ceilalţi adepţi ai politicii 
moscovite nu încercau astăzi să „prostească” lumea şi să ne orienteze 
spre valori care nu ne aparţin şi nu au nimic în comun cu ţara noastră. 
Prin urmare, organele de drept ar trebui să se arate interesate de unii din-
tre aceşti pseudopatrioţi, care, pe lângă activităţile dubioase întreprinse 
la comanda altei ţări împotriva Republicii Moldova, au deposedat, prin 
diferite forme de escrocherie, mai mulţi cetăţeni de sume impunătoare 
de bani. În cazul în care şi aici s-a implicat Moscova pentru a-i asigura 
protecţie individului cu pricina, problema devine mult mai gravă. 

În continuare, credem că nu ar fi corect dacă nu am vorbi des-
pre unii foşti conducători ai partidului comunist, care au îndrăznit să 
se înscrie în şirul „identităţilor româneşti” şi care au ajuns în perioada 
de independenţă a Republicii Moldova la cârma statului: „Lucinschi Pe-
tru (27.01.1940, Rădulenii Vechi, Basarabia). Istoric. Şi-a făcut studiile la 
Universitatea de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o în 1962, doctor 
în filosofie (1977). Între 1960 şi 1971 a deţinut funcţiile de instructor, şef 
de secţie, secretar, prim-secretar al CC al ULCT din Moldova, ulterior 
(1971-1976) secretar al CC al PCM. Între 1976 şi 1978 deţine funcţia 
de prim-secretar al comitetului orăşenesc Chişinău al PCM. În perioada 
1978-1986 lucrează în calitate de şef-adjunct de secţie la CC al PCUS. Din 
1986 până în 1989 este al doilea secretar al CC al PC al Tadjikistanului. În 
1989 este ales prim-secretar al CC al PCM, calitate în care a activat până 
în 1990. Între 1990 şi 1991 lucrează în calitate de secretar al CC, mem-
bru al Biroului Politic al CC al PCUS. Între 1992 şi 1993 – ambasador 
extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă. 
La 4 februarie 1993 este ales preşedinte al Parlamentului Republicii Mol-
dova de legislatura a XII-a, apoi preşedinte al Parlamentului Republicii 
Moldova în legislatura a XIII-a. De la 1 decembrie 1996 până la 4 aprilie 
2001 deţine funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. În prezent este 
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preşedinte al Fundaţiei de Studii Strategice şi Dezvoltare a Relaţiilor In-
ternaţionale „Lucinschi”. Este cavaler al unor distincţii de presitigiu: Ma-
rea Cruce a Legiunii de Onoare (Franţa, 1998), Ordinul Mântuitorului 
(Republica Elenă, 1999), Marele Ordin al Cavalerilor Sfântului Mormânt 
(Patriarhia Greacă Ortodoxă, Ierusalim, 2000), Ordinul Steaua României 
în grad de Colan (2000). Este membru al Academiei de Ştiinţe Sociale din 
Federaţia Rusă” [12, p. 451].

Este, în aparenţă, un simplu CV. În realitate, el aruncă multă lumină 
asupra personalităţii în cauză. Practic, toată viaţa această „celebritate” şi-a 
dedicat-o partidului comunist, ca în final să ajungă conducător al organu-
lui legislativ, iar mai apoi chiar preşedinte al Republicii Moldova (1997-
2001) ca stat independent, suveran şi democrat. Anume în calitate de pre-
şedinte al ţării, „...Petru Lucinschi declara că în cazul în care Republica 
Moldova ar avea o lege a lustraţiei, ar rămâne fără intelectualitate” [10]. De 
fapt, prin aceste afirmaţii se învinuieşte toată intelectualitatea ţării noastre 
şi, evident, nu se doreşte în nici un caz adoptarea unei asemenea legi. 

Istoricii mai încearcă şi astăzi să arate în lucrările lor cât de necesa-
ră ar fi fost şi mai este nevoie de o lege a lustraţiei, pentru a nu admite ac-
cederea unor personalităţi cu trecut dubios în anumite funcţii publice şi 
implicarea acestora în diverse procese decizionale importante pentru so-
cietate. Astfel, Igor Caşu menţionează, în unul din articolele sale, „Petru 
Lucinschi şi lupta contra naţionalismului românesc”, următoarele: „...În 
1970, pe când era prim-secretar al CC al Uniunii Tineretului Comunist 
din RSSM, Petru Lucinschi a promovat o politică represivă împotriva in-
telectualilor «naţionalişti», inclusiv a scriitorilor. Pe lângă Ivan Ivanovici 
Bodiul, printre cei care vor participa la un nou val de represiuni politice 
sunt şi politicieni care vor avea o carieră fulminantă şi după 1989. La 
adunarea activului comsomolist din RSSM din 17 octombrie 1970 Petru 
Lucinschi, prim-secretar al CC al Uniunii Tineretului Comunist din Mol-
dova, a vorbit despre intensificarea propagandei burgheze din străinătate 
şi impactul acesteia asupra republicii. El a înfierat imaturitatea politică 
şi lipsa de vigilenţă a scriitorilor şi poeţilor moldoveni care s-ar fi făcut 
vinovaţi de alimentarea manifestaţiilor cu caracter naţional, etichetate 
drept «naţionaliste». După ce i-a menţionat pe Andrei Lupan, Emilian 
Bucov, Arhip Cibotaru, Bogdan Istru, Victor Teleucă şi Constantin Şiş-
can ca exemplu de scriitori care urmau fidel linia partidului, a criticat po-
ziţia altora care nu se ridicau la înălţimea comandamentelor ideologice 
comuniste. Printre aceştia au fost numiţi Dumitru Matcovschi, Serafim 
Saka şi Gheorghe Vodă, care ar fi idealizat în mod «patologic» trecutul, 
ceea ce ar fi resuscitat atitudini nesănătoase în societate. Mult mai viru-
lentă a fost critica formulată la adresa lui George Meniuc, Paul Mihnea şi 
acelaşi Gheorghe Vodă, pe motiv că şi-ar fi românizat prenumele şi astfel 
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ar fi încurajat tineretul să le urmeze exemplul şi, mai grav, să-şi afirme 
identitatea românească. În contextul tensionării relaţiilor sovieto-româ-
ne după 1968, Lucinschi considera că alegerea unor prenume literare 
româneşti era echivalentă cu «trădarea» naţiunii «moldoveneşti», lucru 
pe care îl spune oarecum voalat, dar care este explicat de Meniuc în jalba 
trimisă ulterior la Moscova” [15].

Şirul unor astfel de personalităţi, care au cauzat pe timpuri doar 
daune irecuperabile poporului şi cetăţenilor noştri, servind şi astăzi ide-
alurile duse până la absurd ale partidului comunist, este foarte lung şi, 
evident, nu poate fi expus pe deplin în acest articol. Totodată, în eventu-
alul proiect al legii lustraţiei urmează a fi stabilite expres condiţiile când 
diverse categorii de persoane aflate în anumite funcţii publice se supun 
obligatoriu acestui proces. În cele din urmă, lustraţia nu presupune li-
chidarea fizică a persoanelor care au slujit partidului comunist pentru a 
beneficia de privilegiile oferite de acesta, ci este un proces firesc de exclu-
dere din instituţiile publice a acelor persoane care au lucrat pentru sau au 
colaborat cu regimul comunist.

Aplicarea lustraţiei în Republica Moldova este un proces inevitabil, 
fără de care nu e posibil înlăturarea din structurile statului a persoanelor 
cu funcţii publice, al căror trecut este legat de activităţi ilegale întreprin-
se la comanda organelor represive ale partidului comunist. Constatăm cu 
regret că cei mai mulţi din aceşti demnitari, în aşa-numita perioadă de 
„dezvoltare democratică” a ţării noastre, au devenit, prin diferite căi ilegale 
şi chiar infracţionale, exagerat de bogaţi într-un timp foarte scurt. De fapt, 
este vorba despre sustragerea în masă a patrimoniului unui popor de către 
cei care pe timpuri se numeau comunişti, iar astăzi – oameni politici şi 
businessmani prosperi. Chiar dacă ni s-ar contesta respectivele afirmaţii, 
oricum acestea sunt o realitate, un exemplu trist în acest sens fiind delapi-
dările în proporţii considerabile ale bunurilor patrimoniale prin renumitul 
proces oficializat de privatizare. De altfel, cum poate fi explicată apariţia 
„peste noapte” a băncilor comerciale, întreprinderilor, hotelurilor, clădiri-
lor şi altor edificii private, instituţiilor de învăţământ privat unde principa-
lii cofondatori erau foşti kgb-işti sau activişti ai partidului comunist? Mulţi 
din actualii şi foştii politicieni au o legătură directă cu aceste procese ilegale 
şi, în loc să fie înlăturaţi din funcţiile publice deţinute şi condamnaţi pen-
tru infracţiunile comise, aceştia mai continuă să conducă ţara şi să deţină 
monopolul în toate sectoarele economiei naţionale.

Adevărul, oricât de trist, adevăr rămâne, iar noi trebuie să-l cu-
noaştem aşa cum este astăzi sau aşa cum a fost în realitate. În acest sens, 
lustraţia este o posibilitate reală de cunoaştere a adevărului istoric şi, pe 
această cale, ea ne poate oferi posibilitatea de a ne salva pentru viitor de 
unele „metehne” ale trecutului nostru sumbru. 
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Aspiraţiile de integrare europeană, rigorile statului de drept şi 
principiile democratice la care Republica Moldova se aliniază a generat 
necesitatea iniţierii unui amplu proces de reformare a sectorului justiţiei, 
inclusiv a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor sale. 

În acest context, la data de 06.12.2010 a fost adoptată Hotărârea 
Guvernului nr. 1109 cu privire la aprobarea Concepţiei de reformare a 
MAI şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia1. Respecti-

1HG nr. 1109 din 06.12.2010 Cu privire la aprobarea Concepţiei de reformare a MAI 
şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia. Monitorul Oficial nr. 247-
251/1233 din 17.12.2010. 

ERORILE REFORMEI MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ŞI A 
SUBDIVIZIUNILOR SUBORDONATE – FACTORI CARE SUBMINEAZĂ 

SECURITATEA NAŢIONALĂ

Iurie LARII, 
doctor în drept, conferențiar universitar,

director al Departamentului Cercetare Ştiinţifică 
al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Veaceslav GRATI,
doctor în drept, conferențiar universitar,

director al Departamentului Dezvoltare Profesională 
şi Managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
In this brief study clarified several errors that were admitted in reforming the Ministry of In-

ternal Affairs and subordinated subdivisions, which consequently undermines national security. Thus, 
it is found that the reform period has been exceeded the job duties of the decision makers responsible 
for this process and hampered in their ability MIA subdivisions to maintain public order and ensure 
the security of citizens. Implementation thoughtless reform has generated many situations in which 
police structures and their employees are unable to work normally. Also, in terms of provisions reflec-
ted in regulations adopted by the reform promotes the emergence of a new outbreak of separatism in 
Gagauzia, similar to that of Transnistria, supported and managed by the Russian Federation, where 
the Moldovan legislation is not recognized and respected. This is also confirmed by the liquidation of 
police structures in 1992 actively participated in the battles in Transnistria, defending the territorial 
integrity of the Republic of Moldova but also through the creation a dependence on Russia – a country 
that continues to equipper with the weapons and ammunition the police subdivisions of our country.

All these and other negative effects of the reform (high level of crime, cruelty increasing 
criminal events, order and public security affected various abuses from the leaders of MIA etc.) 
have been reported to people in a very short time. As a result of the disclosure these errors of the 
reform breaks out two important aspects that need to be clarified. The first issue will be classified 
as a tragedy if it is found incompetent leaders of MIA and those who made reform of this institu-
tion of force. The second aspect, more dangerous than the first, is limited to be betrayal in order 
of another country as so-called “pseudo – reformers”, which actually is an evil for all our people. 
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va Concepţie reflectă explicit scopul principal al reformei, şi anume forti-
ficarea capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne în domeniul asigură-
rii ordinii de drept şi atingerii unor standarde europene în activitatea de 
menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii. 

Conform Concepţiei, reforma organizaţională a MAI permitea de-
limitarea clară a atribuţiilor ce urmează a fi exercitate de fiecare subdivi-
ziune, asigurând, totodată, independenţa uneia faţă de alta şi coordona-
rea efectivă a activităţilor de combatere a criminalităţii şi de menţinere a 
ordinii publice. 

Totodată, reieşind din prevederile Concepţiei, din momentul pu-
nerii în aplicare a Legii nr. 320 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul 
poliţistului, în locul structurilor poliţieneşti puternic centralizate şi dirijate 
unipersonal urmau să fie create subdiviziunile poliţiei în cadrul Direcţi-
ilor afacerilor interne (actualele inspectorate de poliţie), care trebuiau să 
includă toate serviciile desconcentrate ale MAI la nivel de raion (poliţie, 
carabinieri, urmărire penală, serviciul protecţie civilă şi situaţii excepţiona-
le). În cele din urmă, finalitatea procesului respectiv ar fi favorizat crearea 
structurilor descentralizate ale poliţiei şi subdiviziunilor de carabinieri, ba-
zate pe activitatea angajaţilor profesionişti. De asemenea, prin aceasta s-ar 
fi exclus dublarea de competenţe pentru poliţie şi carabinieri în exercitarea 
unei şi aceleiaşi funcţii – menţinerea şi restabilirea ordinii publice. 

Însă, odată cu implementarea reformei şi aprobarea finală a structu-
rii MAI, unele subdiviziuni subordonate s-au pomenit în incapacitatea de a 
funcţiona legal, pe motiv că angajaţii acestora nu se regăseau într-o serie de 
acte normative în care urma să fie reglementată activitatea lor (de exemplu, 
angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare nu se regăseau în prevederile 
art. 400 al Codului contravenţional). Iar unele subdiviziuni prevăzute expres 
de Concepţie în genere nu există în actuala organigramă a MAI.

La acest capitol, Concepţia impunea, pe bună dreptate, necesitatea 
asigurării unei independenţe structurale şi funcţionale a organului de urmă-
rire penală, prin reorganizarea lui într-un departament independent de cel 
al poliţiei, şi anume Departamentul urmărire penală. În această privinţă 
se constată o derogare vădită de la prevederile Concepţiei, dat fiind faptul 
că această structură este transferată actualmente în subordinea Inspecto-
ratului General al Poliţiei, fiindu-i atribuit un statut de Direcţie generală. 
În acelaşi timp, asemenea reorganizare şi subordonare a organului de ur-
mărire penală contravine prevederilor Codului de procedură penală (art. 
253 alin. (3)), care stipulează expres că ofiţerii de urmărire penală sunt 
independenţi, se supun legii şi indicaţiilor scrise ale conducătorului orga-
nului de urmărire penală şi ale procurorului. Independenţa procesuală a 
acestora derivă şi din prevederile Legii privind statutul ofiţerului de urmă-
rire penală nr. 333-XVI din 10.11.2006. Astfel, prin modificările operate în 
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urma reformei nu este asigurată nici până în momentul de faţă indepen-
denţa structurală şi funcţională a organului de urmărire penală, prin reor-
ganizarea lui într-un departament independent de cel al poliţiei. Acest fapt 
diminuează statutul şi independenţa procesuală a ofiţerului de urmărire 
penală, precum şi a conducătorului structurii respective. 

Implicarea trupelor de carabinieri în menţinerea ordinii publice 
este ineficientă în formula existentă pentru moment, datorită faptului că 
personalul acestei structuri de ordine este format, prioritar, din militari 
(carabinieri) care satisfac serviciul militar în termen, iar calificarea lor 
este una insuficientă şi poate atinge performanţe doar în decurs de un 
an – termen în care aceştia urmează a se demobiliza. În acest context, 
menţionăm că în procesul reformei Ministerului de Interne şi a subdivi-
ziunilor subordonate s-a mai admis o eroare vădită care ţine de crearea 
serviciului carabinieri cu efectiv în bază de contract.

Situaţia Departamentului Trupelor de Carabinieri rămâne a fi in-
certă în continuare. Astfel, această subdiviziune îşi continuă activitatea în 
formatul vechi, fiind unica structură militarizată din cadrul MAI care îşi 
ghidează activitatea în baza Legii cu privire la trupele de carabinieri ale 
Ministerului Afacerilor Interne din 12.12.1991 (această lege este învechită 
moral şi nu corespunde obiectivelor trasate în Concepţia de reformare în 
care este stabilit clar necesitatea adoptării unei legi noi). Totodată, păstra-
rea actualei organizări a carabinierilor, în contextul reformării structurilor 
poliţieneşti, creează anumite impedimente pentru desfăşurarea activităţi-
lor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice. Astfel, Inspec-
toratul General de Poliţie nu poate dirija pentru moment carabinierii, iar 
aparatul central al MAI poate să se implice doar în elaborarea şi promo-
varea politicilor, dar nu şi la nivel tactic sau operaţional. Totodată, perso-
nalul Inspectoratului Naţional de Patrulare a fost calculat din perspectiva 
încorporării carabinierilor în structura sa, însă, din cauza că aceasta nu s-a 
întâmplat, INP are o insuficienţă acută de personal. 

Necesitatea reformării carabinierilor mai continuă să fie un proces 
inevitabil, însă, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, probabil că din 
cauza neluării în consideraţie a reglementărilor care rezultă din Concep-
ţia de reformare. Totuşi existenţa serviciului de carabinieri profesionişti 
ar condiţiona asigurarea unei capacităţi suficiente pentru contracararea 
riscurilor în adresa securităţii naţionale şi a ordinii publice, inclusiv prin 
prisma realizării sarcinilor principale de menţinere a ordinii de drept, 
apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restabi-
lire a ordinii publice, pază a obiectivelor de importanţă majoră, precum 
şi, în caz de asediu sau de război, contracarare a tentativelor de destabi-
lizare a ordinii publice.

Carabinierii urmează să exercite în continuare funcţiile stabilite în 
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cadrul sistemului naţional de apărare. Această sarcină a subdiviziunii re-
spective este condiţionată şi de faptul că pe teritoriul Republicii Moldova 
există de ceva mai mult de două decenii un regim separatist în stânga 
Nistrului, necontrolat de forţele constituţionale, care, aşa cum a făcut-o 
în anul 1992, ar putea să declanşeze diferite situaţii de criză, să destabili-
zeze la maxim ordinea de drept sau să provoace chiar şi o stare de război 
cu implicarea diferitor forţe străine.

Astăzi, constatăm că avem o situaţie incertă în această zonă off-
shore, prin intermediul căreia se săvârşesc acţiuni de contrabandă în 
proporţii considerabile şi se spală sume enorme de bani2. Transnistria 
este un mic regat sovietic descompus, gestionat după principiul: „nimic 
nu se pierde, totul se vinde”. Regiunea separatistă din cadrul Republicii 
Moldova este un paradis pentru contrabandă de tot felul – de la alimen-
te şi medicamente falsificate la droguri din ţările asiatice, tutun, alco-
ol, ţigări etc. Această zonă transnistreană necontrolată de autorităţi s-a 
transformat într-un focar de criminalitate şi constituie, de fapt, un factor 
esenţial ce alimentează fenomenul criminalităţii transnaţionale.

Probabil că unor politicieni de la noi le convine această situaţie, 
din simplul motiv că posibilităţile de îmbogăţire rapidă şi fără riscuri 
serioase sunt foarte mari. Ar fi cazul ca aceşti politicieni să tragă anumite 
concluzii în baza evenimentelor triste care au loc în ţara vecină – Ucrai-
na, unde fenomenul separatismului a luat o mare amploare şi pare a fi o 
problemă fără de soluţie la moment.

În ceea ce priveşte perfecţionarea sistemului de instruire a persona-
lului MAI (poliţişti, carabinieri, ofiţeri de urmărire penală şi alţi angajaţi), 
obiectivele reformei trasate în Concepţie stabilesc că acest proces trebuie să 
se desfăşoare în aşa fel încât să ofere posibilitatea ca cei instruiţi să obţină 
mai mult decât deprinderi şi aptitudini tehnice tradiţionale. Aceasta ur-
mează să includă un set mai vast de abilităţi şi priceperi, cum ar fi: comuni-
carea, crearea şi promovarea încrederii, medierea conflictelor, dezvoltarea 
unei abordări creative în problemele comunităţii, gestionarea acţiunilor 
de soluţionare a problemelor şi colectare a informaţiilor, transformarea 
împuternicirilor acordate în acţiuni adecvate, comunicarea îngrijorărilor 
comunităţii către conducerea ierarhic superioară şi alţi factori interesaţi.

Modernizarea instruirii poliţiştilor, carabinierilor, ofiţerilor de ur-
mărire penală şi a altor angajaţi se va asigura în aşa fel încât în funcţiile 
de ofiţer vor fi angajate doar persoane cu studii superioare în drept, iar în 
caz de necesitate şi în domeniile de specialitate, cu condiţia că înainte de 
angajare, candidatul la funcţiile poliţieneşti ce ţin de lucrul operativ sau 
de menţinere a ordinii publice, inclusiv  la funcţiile similare din cadrul 

2 Mihail David, Economia subterană şi spălarea banilor – studiu criminologic. Teză de 
doctor în drept, Chişinău, 2007, p. 159.
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trupelor de carabinieri, cu excepţia absolvenţilor Academiei „Ştefan cel 
Mare”, vor urma un curs de instruire pentru o perioadă determinată, 
unde vor beneficia de o pregătirea specială.

Asigurarea cu personal bine pregătit, în măsură să răspundă aştep-
tărilor şi provocărilor comunităţii, impune o atenţie deosebită asupra pro-
cesului de selectare şi angajare la funcţii poliţieneşti a pretendenţilor. În 
acest context, reieşind din prevederile Legii cu privire la poliţie şi statutul 
poliţistului (art. 33 pct. 2 şi art. 39 pct. 1c), în funcţiile poliţieneşti pot fi nu-
mite persoane care posedă studiile şi calificările corespunzătoare. În reali-
tate însă, lucrurile stau altfel. Drept exemplu, putem menţiona unele cazuri 
de angajare şi numire în funcţii poliţieneşti a personalului selectat din sur-
să externă, care nu au studii şi calificare specială, cazuri nostime şi triste în 
acelaşi timp. Aşadar, în funcţia de ofiţer de urmărire penală au fost numite 
persoane cu specializări în manager de securitate, iar în funcţia de inspec-
tori ai poliţiei criminale – persoane cu specializări în inginerie, economie, 
mecanizare, educaţie fizică, pedagogie şi management. Lista unor astfel de 
abateri şi chiar ilegalităţi poate fi continuată, fiind destul de extinsă.

La acest capitol constatăm că intenţiile celor care au „reformat” 
Academia „Ştefan cel Mare” nu coincid cu obiectivul stipulat în Con-
cepţie. Astfel, în procesul reformării instituţia a fost supusă doar unei 
reorganizări structurale, în urma căreia mai mulţi angajaţi cu experienţă 
bogată în domeniu au fost nevoiţi să se pensioneze din cauza lichidării 
sau dezatestării funcţiilor şi, respectiv, reducerii considerabile a salarii-
lor, iar facultatea de Drept a fost redenumită în facultatea Ştiinţe poliţie-
neşti, fără a se schimba ceva în esenţă. 

Pentru necesităţile perfecţionării continue a angajaţilor subdivizi-
unilor MAI, în cadrul Academiei funcţionează Departamentul de Dez-
voltare Profesională şi Managerială (această componentă structurală 
a existat, într-o altă denumire, şi până la reformă în cadrul Academiei 
„Ştefan cel Mare”). Deşi o asemenea subdiviziune, strict necesară pen-
tru instruirea continuă a efectivului poliţienesc, există în prezent, totuşi 
conducerea actuală a MAI insistă de mult timp să formeze un Centru se-
parat de instruire a viitorilor poliţişti, cu aceleaşi competenţe, motivând 
permanent cu faptul că Guvernul SUA este disponibil să aloce mai mult 
de 20 milioane de euro în acest scop. Astfel, în loc să se facă investiţiile 
necesare în baza tehnico-materială a Academiei şi în echiparea adecvată 
a studenţilor acestei instituţii (până în prezent studenţii anului întâi nu 
au fost echipaţi integral cu uniforma corespunzătoare, deşi sunt implicaţi 
sistematic în operaţiuni de patrulare în scopul menţinerii ordinii publi-
ce), nu este clar de ce se insistă atât de mult doar asupra atragerii inves-
tiţiilor străine în scopul înfiinţării unei alte subdiviziuni de instruire, alta 
decât cea existentă actualmente.
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Aici e cazul să aducem drept exemplu şi remunerarea experţilor 
antrenaţi în reformarea Ministerului de Interne şi a subdiviziunilor aces-
tuia, fiind vorba de peste 60 000 euro achitaţi unui  expert pentru un 
trimestru de activitate şi de peste 20 000 euro pentru o curriculă de in-
struire care conţine doar câteva pagini. Chiar dacă banii au fost obţinuţi 
de la Uniunea Europeană nu înseamnă că aceştia trebuie „risipiţi” fără 
de mare folos. Până la urmă, în loc să se procure muniţii pentru conso-
lidarea capacităţii de luptă a poliţiei, multe investiţii s-au concentrat în 
reparaţia blocurilor şi a spaţiilor destinate noilor structuri create în urma 
reformei, a căror ineficienţă este vădită.

În ultimii trei ani, Academia „Ştefan cel Mare” a fost deposedată 
de două blocuri de instruire. Aşadar, un bloc a fost dat în arendă pentru 
o perioadă de 49 de ani, iar celălalt bloc, după ce a fost luat ilegal de con-
ducerea actuală a MAI, nu este funcţional până în prezent. De menţionat 
că unul din aceste blocuri era dotat (dotare realizată în exclusivitate din 
fondul extrabugetar al Academiei, cu implicarea nemijlocită a personalu-
lui instituţiei) cu un poligon multifuncţional de instruire, menirea căruia 
consta în crearea deprinderilor practice viitorilor poliţişti, dar şi actuali-
lor angajaţi ai diferitor structuri poliţieneşti. 

 Oricum, în pofida schimbărilor structurale nechibzuite făcute în 
cadrul Academiei, instituţia a reuşit să treacă două acreditări: prima – în 
2013, în urma căreia Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a 
acordat categoria „B” de acreditare în domeniul ştiinţei şi inovării, adică 
instituţie competitivă la nivel internaţional; a doua – în 2014, fiind vor-
ba despre acreditarea instituţională, în urma căreia Agenţia Română de 
Acreditare a Calităţii Instituţiilor de Învăţământ Superior (ARACIS), la 
solicitarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, a apreciat ni-
velul programelor de instruire şi calitatea studiilor în cadrul Academiei 
„Ştefan cel Mare” cu 109,5 puncte din numărul total de 112, plasând-o, în 
urma performanţei obţinute, printre primele instituţii în sfera pregătirii 
specialiştilor în domeniu.

În contextul celor relatate, Academia „Ştefan cel Mare” a expediat în 
adresa conducerii MAI o serie de sesizări, prin care şi-a exprimat dezacordul 
în privinţa unor acţiuni referitoare la reformarea instituţiei şi a unor acte 
normative departamentale ce vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare, ge-
nerând diferite lacune, impedimente şi riscuri în activitatea poliţiei. Toate 
acestea s-au intensificat şi mai mult după implementarea reformei în cadrul 
Ministerului de Interne şi a subdiviziunilor subordonate ale acestuia.  

Odată cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 320 cu privi-
re la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului (proiect elaborat cu suportul 
actualei conduceri a MAI în procesul de reformă a instituţiei), constatăm 
că prin prisma acestui act legislativ se promovează separatismul politic şi 
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teritorial, prin faptul că ministrul de Interne poate să numească în funcţia 
de şef al Direcţiei de poliţie a UTA Găgăuzia doar persoane propuse de 
guvernatorul Găgăuziei şi numai cu acordul adunării populare. Numirea 
conducătorilor subdiviziunilor de poliţie în unităţile teritoriale de nivelul 
II pe restul teritoriului ţării se face în mod obişnuit, fără a fi necesar acor-
dul unui oarecare organ al administraţiei publice locale. Cadrele ştiinţifi-
co-didactice ale Academiei „Ştefan cel Mare” şi-au expus viziunea la acest 
capitol până la adoptarea Legii nr. 320, considerând că ar fi mai corect ca şi 
în UTA Găgăuzia şeful poliţiei să fie numit pe criterii profesionale şi nu pe 
cele politice. Din păcate, nu s-a ţinut cont de aceste recomandări, la fel ca 
şi de multe altele înaintate în procesul reformei, deşi scopul de bază al aces-
tora constă în evitarea apariţiei şi dezvoltării unui alt focar de separatism, 
asemănător celui din stânga Nistrului susţinut şi gestionat de Rusia, unde 
legislaţia Republicii Moldova nu este recunoscută şi nu este respectată. 

Acum, după 20 de ani în care au fost întreprinse, fără nici un re-
zultat, diverse încercări de rezolvare a acestui conflict pe cale paşnică, ne 
dăm seama că caracterul polietnic al populaţiei de pe ambele maluri ale 
Nistrului nu a fost şi nici nu poate fi motivul declanşării separatismului. 
Adevăratul motiv rămâne a fi lipsa de voinţă clasei politice de unificare 
a statului, lipsa maturităţii politice şi lupta pentru putere a liderilor poli-
tici. Aici e cazul să pomenim şi unii pseudopatrioţi ai ţării noastre care se 
asociază cu unele fenomene negative similare separatismului: „Smirnov”, 
„Şevciuk”, „Ştanski”, „Roşca”, „Plugaru”, „Dodon”, „Tkaciuk”, „Formu-
zal” ş.a. Din păcate, nici până astăzi nu a fost incriminată fapta de propa-
gare a separatismului în Codul penal al Republicii Moldova, deşi, după 
cum este lesne de observat, asemenea tentative se întâlnesc destul de des. 
În acest context, nu este clar de ce lipseşte reacţia juridico-politică oficia-
lă a reprezentanţilor puterii prin intermediul organelor de drept abilitate 
în acest sens, deoarece orice faptă care atentează la securitatea statului şi 
a forţelor constituţionale constituie infracţiune prevăzută şi sancţionată 
de legea penală. Iar multe din acţiunile persoanelor menţionate (acţiuni 
săvârşite în dauna suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau a securităţii 
de stat şi a capacităţii de apărare)  conţin cu certitudine semnele unei 
componenţe de infracţiune, cum este trădarea de patrie (art. 337 CP).

Astăzi, în cadrul Ministerului de Interne şi al subdiviziunilor sale 
avem implementată o reformă mai mult structurală şi mai puţin chibzu-
ită sub aspect funcţional. Aceasta este demonstrat de sondajul de opinie 
cu conducătorii subdiviziunilor MAI şi colaboratorii-absolvenţi ai Acade-
miei „Ştefan cel Mare”3, dar şi de situaţia criminogenă dezastruoasă care 

3 Sondaj sociologic realizat în cadrul subdiviziunilor MAI cu conducătorii şi cola-
boratorii-absolvenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare”, realizat în temeiul indicaţiei 
DGRU a MAI nr. 10/1442 din 13 august 2013.
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bântuie în toată ţara, provocând nelinişte şi lipsă de siguranţă în rândul 
populaţiei. Astfel, modificarea organigramei structurale şi a locurilor de 
dislocare a subdiviziunilor MAI nu înseamnă şi schimbarea calitativă a 
funcţionalităţii acestora. Iar plasarea accentului pe subdiviziunile antrena-
te în consolidarea siguranţei traficului rutier, în defavoarea celor care luptă 
cu criminalitatea, asigură securitatea cetăţenilor şi menţin ordinea publică, 
nu corespunde realităţilor cotidiene şi intereselor prioritare ale societăţii.

Din rezultatele sondajului sociologic menţionat reiese clar că, în 
urma reformei implementate, mai multe structuri poliţieneşti şi angajaţi 
ai acestora s-au pomenit în situaţia de imposibilitate de a activa normal. 
Factorii de decizie responsabili de reformă au admis demilitarizarea mai 
multor funcţii-cheie, în timp ce unii artişti, sportivi şi alte categorii de per-
sonal similar poartă epoleţi şi fac parte din efectivul poliţienesc. Probabil 
că aceşti „tineri reformatori” ai MAI-ului, care, prin comportamentul lor, 
au demoralizat în mare măsură efectivul din subordine, au fost ghidaţi în 
procesul reformei de unele „notorietăţi” care au doar interese corporative 
sau personale şi mai puţin îi interesează soarta poliţiştilor şi a cetăţenilor. 

Nici până acum nu este clar de ce a fost lichidat Regimentul de pa-
trulă şi santinelă „SCUT”, care avea un rol foarte important în cadrul MAI, 
şi anume menţinerea ordinii şi securităţii publice. În urma desfiinţării 
acestei structuri a crescut considerabil nivelul criminalităţii şi al contra-
venţiilor, iar ordinea publică şi securitatea cetăţenilor au devenit o proble-
mă serioasă nesoluţionată nici până în acest moment. Nu trebuie să uităm 
că şi această subdiviziune a poliţiei naţionale a participat activ în anul 1992 
la luptele din stânga Nistrului, apărând integritatea teritorială a Republicii 
Moldova. Poate că înlăturarea acestei structuri, inconvenabilă liderilor de 
la Tiraspol şi, evident de la Moscova, este o comandă a acestora?

Mai este necesar de menţionat la acest capitol că subdiviziunile MAI 
nu sunt dotate suficient cu muniţii, echipament şi mijloace speciale nece-
sare activităţii lor. În dotarea acestora mai continuă să figureze pistolul 
rusesc „Makarov” şi, respectiv, muniţiile pe care le pune la dispoziţie tot 
ţara producătoare (Rusia). Colectivul Academiei „Ştefan cel Mare”, inclu-
siv reprezentanţii care au participat la conflictul armat de pe Nistru în anul 
1992, a sesizat de mai multe ori conducerea MAI cu privire la necesitatea 
modernizării armelor din dotare a poliţiei şi trupelor de carabinieri, argu-
mentând prin faptul că acest tip de armament este învechit sub aspect mo-
ral şi fizic, nu corespunde standardelor şi necesităţilor angajaţilor poliţiei, 
iar punerea la dispoziţie a muniţiilor pentru astfel de arme poate fi sistată 
în orice moment de către ţara producătoare în legătură cu conflictele pe 
care le generează permanent, inclusiv separatismul din stânga Nistrului. 
De fapt, iarăşi este vorba despre un pericol iminent în adresa integrităţii 
teritoriale a ţării noastre şi a securităţii naţionale în general, care trebuie 
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evitat cu orice preţ. În acest context, este cazul ca Ministerul de Interne 
să vină cu propunerile respective de revizuire a Hotărârii Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 1275 din 15.02.1993 cu privire la aprobarea mij-
loacelor speciale şi a regulilor de aplicare a acestora de către colaboratorii 
organelor de interne şi militarii trupelor de carabinieri ale MAI.

De asemenea, se încearcă să ni se prezinte unele sectoare de poliţie 
reparate capital care ar corespunde standardelor necesare activităţii struc-
turilor poliţieneşti. Constatăm însă că acestea nu sunt dotate cu încăperi 
(birouri) specializate pentru audierea persoanelor, păstrarea armamentu-
lui şi muniţiilor din dotare, inclusiv încăperi destinate păstrării obiectelor 
ridicate care ulterior ar putea fi folosite în calitate de corpuri delicte, în-
căperi special amenajate pentru persoanele reţinute în cauzele contraven-
ţionale şi a celor penale etc. Totodată, angajaţii poliţiei sunt expuşi mai 
multor riscuri din cauza lipsei mijloacelor de transport special adaptate 
pentru transportarea persoanelor reţinute sau arestate.

Urmare constatării acestor erori ale reformei se iscă două aspec-
te importante care necesită a fi clarificate. Primul aspect va fi catalogat 
ca o tragedie în cazul în care se va constata incompetenţa conducătorilor 
MAI şi a celor care au realizat reforma acestei instituţii de forţă. Cel de al 
doilea aspect, mult mai periculos decât primul, se rezumă a fi trădarea la 
comanda altei ţări din partea „pseudoreformatorilor”, ceea ce, de fapt, este 
o nenorocire pentru tot poporul nostru. 

În concluzie, constatăm că reforma MAI şi a subdiviziunilor sale 
a fost realizată cu încălcarea vădită şi, nu excludem, intenţionată, a pre-
vederilor Hotărârii Guvernului nr. 1109 din 06.12.2010, care reprezintă, 
pentru moment, unicul act normativ în vigoare ce reglementează princi-
piile fundamentale, obiectivele şi alte aspecte importante ale procesului 
respectiv de reformă. Prin urmare, au fost depăşite atribuţiile de servi-
ciu din partea factorilor de decizie responsabili de reformă şi periclitată 
capacitatea subdiviziunilor MAI de a menţine ordinea publică şi de a 
asigura securitatea cetăţenilor. 

În urma reformei, mulţi angajaţi ai subdiviziunilor poliţieneşti au 
fost expuşi unor riscuri din cauza modificărilor intervenite în structurile 
Ministerului de Interne fără schimbările respective ale cadrului norma-
tiv. Toate acestea, dar şi alte efecte negative ale reformei – nivel înalt de 
criminalitate, sporirea cruzimii manifestărilor infracţionale, ordine şi se-
curitate publică afectată, diferite abuzuri din partea conducătorilor MAI 
(redirecţionarea ilicită a bugetului MAI şi a altor fonduri extrabugetare 
în alte domenii şi structuri, trafic de influenţă, ordine, dispoziţii ilegale şi 
alte abuzuri de acest gen) etc. -, au fost sesizate de populaţie într-o peri-
oadă de timp foarte scurtă.
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Cunoaştem secolul XX nu numai ca un secol al tehnologiilor şi 
al marilor descoperiri ştiinţifice, dar şi ca un secol al nimicirii masive a 
oamenilor în diferite ţări sau regiuni ale pământului. După cum arată 
World History Institute, din California, statisticile genocidului secolului 
XX sunt îngrozitoare:

 – 1901-1910 - 65 000 buri, 325 000 armeni, 140 000 greci, 15 000 
macedoneni, 10 000 români;

 – 1911-1920 - 16 milioane militari, 6 milioane civili;
 – 1921-1930 - 15 milioane ruşi;
 – 1931-1940 - 5 milioane ruşi, 2 milioane chinezi, un milion po-

lonezi, 350 000 spanioli;
 – 1941-1950 - 52 milioane în Europa și Asia;
 – 1951-1960 - 60 milioane chinezi, 1 milion coreeni, 2 milioane în 

ţările comuniste, 550 000 în India, 500 000 vietnamezi, 450 000 creştini 
în Africa;

 – 1961-1970 - 132 000 în Vietnam, 125 000 în Etiopia;
 – 1971-1980 - 160 000 în Orientul Apropiat, 350 000 în Africa;
 – 1981-1990 - 150 000 în Kuweit, 100 000 creştini în Sudan;
 – 1991-2000 - 350 000, Iraq, 120 000, Indonezia, 95 000, Iran1.

1 http://www.descopera.ro/cultura/6601416-cine-sunt-cei-care-au-provocat-cele-mai-
mari- geno ciduri-din-secolul-xx (vizitat 22 ianuari1 2015).

PRESCRIPŢIA TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ A PERSOANELOR 
CARE AU PARTICIPAT LA INFRACŢIUNILE DE GENOCID 

ÎMPOTRIVA POPORULUI REPUBLICII MOLDOVA

Iurie ODAGIU,
doctor în drept, conferențiar univiversitar,

prorector pentru studii al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

This article discusses the necessity for investigation and legal assessment of genoci-
de, committed during the Communist rule, on the current territory of Republic Moldova. The 
author indicates that although some victims of purges and deportations, were formally reha-
bilitated, people who have participated in acts of genocide, expressed by provocation hunger, 
deportations natives etc. They remained unknown to the public, and about them were not ta-
ken any legal action, and anyone have been recognized as a delinquent who committed crimes 
against humanity. 

There is no limitation period for criminal liability for these crimes, such as today, com-
petent authorities can initiate investigation acts of genocide that ware committed in every town 
of country, and the society has the official right to know executioners of past generations.
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Astfel, în sec. XX au fost nimicite peste 155 milioane de vieţi, con-
siderabil mai mult decât sute de războaie medievale împreună.  Sumbra 
istorie a lagărelor de exterminare a început în 1902 în Africa de Sud, ca 
o capodoperă a generalului englez Horatio H. Kitchener, în efortul său 
de a îngenunchea burii, urmat de Stalin, Hitler şi Mao. Turcii au preferat 
să-și ardă victimele de vii, armeni, greci sau macedoneni. Austro-Ungaria 
și-a comis crimele în Serbia, cu baionetele, pentru a economisi cartuşele, 
în timp ce dictatorii comunişti au folosit îmfometarea, deportările pentru 
a-și impune ideologia, iar unde acestea nu ajutau, oamenii erau executaţi 
cu un glonte în ceafă. Reproducând fiecare conflict, regional sau mondial, 
cu toate victimele grupate în clase specifice (militari, civili) sau pe bază de 
religie (evrei, creştini, budişti), această instituţie oferă o vastă documenta-
ţie, care îţi provoacă ruşine când te gândeşti că faci parte din aceeaşi specie 
umană...2.

Termenul „genocid” a apărut ca răspuns la necesitatea de a clasifica 
acele acte sângeroase care s-au produs de-a lungul istoriei, acte care au re-
prezentat paroxismul atitudinilor rasiste şi xenofobe, apogeul urii omeneşti. 
După ce, în 1941, prim-ministrul britanic Winston Churchill a numit ma-
sacrele în masă organizate de hitlerişti „crime pentru care nu există denu-
mire”, s-a sesizat lipsa unei definiţii pe potrivă. Termenul „genocid” a fost 
utilizat prima dată în 1944, când juristul Raphael Lemkin (evreu de origine, 
născut pe teritoriul Belarusului actual, dar stabilit ulterior cu traiul în SUA) 
a încercat să dea o interpretare lingvistică la ceea ce au făcut naziştii cu po-
pulaţia evreiască din Europa. Lemkin a unit rădăcinile a două cuvinte antice: 
„genos” (în greacă – popor, etnie, neam, trib) şi „cide” (în latină – a ucide, 
a nimici), obţinând termenul „genocid” – „practica uciderii în masă a unor 
popoare sau etnii”. În procedurile juridice termenul a fost pentru prima dată 
aplicat în 1945, în cadrul Tribunalului Internaţional de la Nurnberg, unde 
au fost judecaţi criminalii de război nazişti. Ulterior, drept genociduri au fost 
calificate mai multe evenimente din istorie, din antichitate până în prezent, 
care au corespuns distrugerii în masă a diferitor grupuri etnice. De fapt, unii 
cercetători consideră că, dintr-un anumit unghi de vedere, istoria umanităţii 
este în fond o istorie a genocidurilor. Dar ce este un genocid, când putem 
spune că s-a comis un genocid? Potrivit Convenţiei ONU pentru prevenirea 
şi reprimarea crimei de genocid, din 1948, genocidul presupune distrugerea 
în întregime sau în parte a unei colectivităţi sau a unui grup naţional, etnic, 
rasial sau religios, pe una din următoarele căi:

• uciderea membrilor colectivităţii sau grupului; 
• vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor co-

lectivităţii sau grupului; 
2 Dorian Furtuna, http://dorianfurtuna.com/identitate/ce-este-un-genocid-si-cand-s-au-
produs-primele-genociduri (vizitat 15 ianuari1 2015).
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• supunerea colectivităţii sau grupului la condiţii de existenţă sau 
tratament de natură să ducă la distrugerea fizică; 

• luarea de măsuri ce împiedică naşterile în sânul colectivităţii sau 
grupului;

• transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi sau 
grup în altă colectivitate sau grup. 

La data de 10 septembrie 1991, R. Moldova a aderat la Convenţia sus-
menţionată. De notat că în terminologia ştiinţelor politice şi a relaţiilor in-
ternaţionale este atestat şi un termen mai nou – „omogenizare patologică”, 
termen care întruneşte forme de asimilare forţată, expulzare şi genocid. To-
tuşi termenul genocid este unul mai familiar publicului şi mai înrădăcinat în 
comunicarea de specialitate3. 

Codul penal al R. Moldova (art. 135) prevede infracţiunea de ge-
nocid ca faptă care constă în săvârşirea, cu intenţia de a distruge, în în-
tregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia 
dintre următoarele fapte: 

a) omorul membrilor grupului;
b) vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii membrilor gru-

pului;
c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la 

distrugerea fizică, totală sau parţială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea naşterilor în cadrul 

grupului;
e) transferul forţat de copii aparţinând unui grup în alt grup.
Poporul R. Moldova a cunoscut aceste modalităţi de epurare, dis-

criminare, tortură colectivă, deportări şi omoruri în masă:
 – lichidarea ţărănimii ca clasă prin colectivizarea forţată şi depor-

tările de la începutul anilor `30 ai secolului XX;
 – foametea cumplită din anii 1932-1933;
 – declanşarea represiunilor împotriva aşa-numitelor „elemente 

antisovietice” și „naţionaliste” de la mijlocul anilor ̀ 30 ai secolului trecut;
 –  deportarea și exterminarea în masă a oamenilor prin deciziile 

unor instituţii extrajudiciare, ale aşa-numitelor „troika”;
 –  interzicerea alfabetului latin și a limbii române și impunerea 

alfabetului chirilic, prin Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al 
URSS din 11 noiembrie 1940;

 – deportarea în regiunile îndepărtate ale URSS a zecilor de mii de 
oameni nevinovaţi la 13 iunie 1941;

 – arestările şi epurările operate de organele sovietice de represiune 
în primii ani postbelici;

 – foametea organizata din 1946-1947;
3 Ibidem.
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 – deportarea în regiunile îndepărtate ale URSS a zeci de mii de 
oameni nevinovaţi la 6 iulie 19494 etc.

De la înfiinţarea în 1924 a Republicii Autonome Socialiste Sovie-
tice Moldovenești (RASSM) în stânga Nistrului, până la proclamarea in-
dependenţei Republicii Moldova în 1991, comunismul a făcut pe acest 
teritoriu circa un milion de victime. Este o cifră estimativă, vehiculată în 
mediile intelectuale şi politice de la Chişinău5.

Nu mă voi referi la numărul victimelor cauzate, în mod intenţionat, 
de fiecare val de deportări şi de foamete. Acţiunile descrise anterior se în-
cadrează perfect în prevederile art. 135 CP al Republicii Moldova. Victi-
ma infracţiunii de genocid este membrul unui grup naţional, etnic, rasial 
sau religios. Pluralitatea victimelor nu constituie o condiţie obligatorie 
pentru existenţa infracţiunii de genocid şi nici numărul acestora. Aceste 
afirmaţii se bazează pe ideea că, atâta vreme cât subiectul infracţiunii 
acţionează în scopul de a nimici în totalitate sau în parte un grup na-
ţional, etnic, rasial sau religios, infracţiunea este consumată, dacă din 
rândul acestora a rezultat fie chiar o singură victimă6. Legea arată faptul 
că victimele trebuie să aparţină unui grup naţional. Acest grup naţional 
constituie populaţia din Basarabia şi din Moldova de peste Nistru, cu 
toţii fiind consideraţi la acea vreme cetăţeni ai URSS. 

În aspect obiectiv, genocidul, care a avut loc în perioada comu-
nismului în regiunile ţării noastre, s-a manifestat prin: omorârea grupu-
lui naţional, atingerea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor 
grupului naţional, supunerea grupului naţional la condiţii de existenţă 
care conduc la exterminarea parţială. Referitor la omorârea grupului na-
ţional, acestei acţiuni îi corespund toate „judecăţile efectuate de troikă” 
prin care personalităţile neamului erau condamnate la moarte (anume 
cei care ar fi avut caracter sau, pur şi simplu, s-au depus mărturii false 
împotriva lor). Tot la această poziţie pot fi atribuite şi miile de victime ale 
foametei. Legea nu subliniază omorârea directă a membrilor grupului. 
Crearea condiţiilor insuportabile de viaţă care au dus, în consecinţă, la 
moartea reprezentanţilor grupului, constituie o modalitate de săvârşire 
a faptei de genocid, şi anume supunerea grupului naţional la condiţii 
de existenţă care conduc la exterminarea parţială. Lezarea gravă a in-
tegrităţii fizice sau mintale a membrilor grupului naţional a fost opera 
propagandei sovietice amestecată cu teroarea şi frica impusă oamenilor. 
Astfel, anularea alfabetului latin, deportările în Siberia, chinul populaţiei 

4 Raportul privind crimele comunismului în Basarabia. http://www.basarabeni.ro/stiri/
eveniment/raportul-privind-crimele-comun-1524 (accesat 31 ianuarie 2015)
5 http://www.evz.ro/basarabia-un-milion-de-victime-ale-comunismului-890989.html.
6 Sergiu Brânză, Vitalie Stati, Drept penal, partea special , vol. I, Tipografia Centrală, Chi-
şinău, 2011, 1062 p., p. 57-58. 
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cu foametea şi distrugerea bisericilor constituie o atingere gravă a inte-
grităţii fizice sau mintale a membrilor grupului naţional. 

Organizatorii şi autorii acestor fapte sunt cunoscuţi numai din pagi-
nile istoriei. Coautorii (executorii) din fiecare localitate din ţară, din fiecare 
autoritate publică creată la acele timpuri sunt participanţi la aceste fapte. 
Poporul a condamnat moral conducătorii de rang înalt din acele timpuri, 
însă executorii din sate şi raioane au rămas uitaţi, toată vina îndreptându-se 
spre eşaloanele superioare ale puterii. 

Este necesar, odată cu desecretizarea arhivelor, în condiţiile în care 
sute de mii de victime au avut de suferit prin distrugerea familiilor, pier-
derea apropiaţilor şi proprietăţilor, pierderea identităţii naţionale etc., să 
se efectueze şi o investigaţie complexă juridică (un dosar penal complex), 
în care să devină cunoscute numele persoanelor care au executat ordine 
şi au devenit complici la genocidul comunist, organizat împotriva popo-
rului Moldovei. Nu vorbim acum de condamnarea celor rămaşi în viaţă 
pentru infracţiuni împotriva umanităţii. Statul dispune de mecanisme 
precum  amnistia şi graţierea. Însă era cazul, acum 20 de ani, după înce-
perea construcţiei noii statalităţi, să se cunoască adevărul despre timpu-
rile trecute. Acest lucru este necesar de efectuat în memoria victimelor 
comunismului în R. Moldova, precum şi pentru reabilitarea morală a 
celor care au avut de suferit şi a rudelor lor. 

Unii dintre foştii participanţi la acţiunile de genocid sunt astăzi 
decoraţi cu ordine şi medalii, sunt încă consideraţi ca „personalităţi ale 
neamului”, beneficiind de adaosuri la pensii, premii jubiliare etc. 

Deşi a trecut mult timp de la acele evenimente, legea indică clar că 
persoanele care au săvârşit infracţiuni de genocid (orice formă de par-
ticipaţie) nu beneficiază de prescripţia eliberării de răspundere penală. 
Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvârşit infracţiuni contra 
păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, 
tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tra-
tatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de 
data la care au fost săvârşite (art.60 C.P. al R. Moldova). Această  regle-
mentare decurge din Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de 
război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată şi deschisă spre semnare 
de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 2391 (XXIII) 
din 26 noiembrie 1968, intrată în vigoare la 11 noiembrie 1970. 

Astfel, persoanele care au participat nemijlocit la actele de genocid, 
au participat la  înţelegerea în vederea comiterii genocidului, au incitat 
direct şi public la comiterea actelor de genocid împotriva poporului Mol-
dovei, precum şi complicii lor au rămas pasibili de răspundere penală. 

Până în prezent organele competente nu s-au autosesizat referitor 
la aceste fapte ilegale, deşi temeiurile juridice persistă şi în momentul de 
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faţă, fiind indicate anterior. Dintre ţările ex-sovietice, numai Ţările Balti-
ce şi-au permis să investigheze crimele săvârşite de comunişti împotriva 
poporului, unele persoane au fost condamnate, altele, fiind încă în viaţă  
şi care locuiesc în alte state, s-a solicitat extrădarea de către acestea din 
urmă. 

Necunoaşterea trecutului, amânarea oricăror urmăriri, investigaţii 
etc., pe care unii le consideră, în cazul declanşării, catastrofale pentru 
societate, ne compromite viitorul. 
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Protejarea patrimoniului, a monumentelor şi siturilor este un act 
de cultură de un profund angajament civic, fiind, deopotrivă, un act poli-
tic exponenţial. în calitatea sa de ansamblu de resurse culturale moştenite 
care reflectă expresia intrinsecă a valorilor, credinţelor şi tradiţiilor unor 
comunităţi, patrimoniul cultural şi istoric constituie una dintre cele mai 
importante surse ale cunoaşterii trecutului unui popor, în general, sau a 
unor comunităţi aparte. Având valenţe identitare deosebite, patrimoniul 
este unul dintre factorii importanţi ai dezvoltării şi coeziunii sociale. Por-
nind de la atitudinea faţă de patrimoniul cultural şi istoric, faţă de valo-
rile naţionale reflectate în el putem stabili, cu mai multă sau mai puţină 
exactitate, măsura gradului de civilizaţie a unui popor.

În Republica Moldova sunt cunoscute peste 15 mii de obiective 
cu statut de monument. Dintre acestea doar a treia parte - 5206 - sunt 
incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat. Din numărul celor 
incluse în Registru, 4086 sunt monumente de importanţă naţională, iar 
1120 fac parte din categoria celor de importanţă locală. Din numărul 
total de monumente protejate de stat, 2696 reprezintă situri arheologice 
şi 1261 monumente de arhitectură. Celelalte reprezintă siturile istorico-

PATRIMONIUL CULTURAL-ISTORIC NAŢIONAL: 
PARADIGMELE INDIFERENŢEI ŞI CONSECINŢELE NEFASTE ALE ACESTORA
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Summary
The patrimony, monuments and sites protection represents the cultural act of a pro-

found civic engagement as well as an exponential political act. 
As an aggregate of inherited cultural resources which reflect the intrinsic expression 

of values, beliefs and traditions of some communities, the cultural and historical patrimony 
constitutes one of the most important sources of knowing the nation past and some particular 
communities. Having special identity valences, the patrimony is one of the most important fac-
tors of social development and cohesion. Starting from the attitude towards the cultural and 
historical patrimony and national values reflected we can establish, with more or less precision, 
the measure of a nation civilization degree.
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memoriale şi monumentele de artă1.
Una din primele legi adoptate de Republica Moldova în anii de 

independenţă a fost Legea privind ocrotirea monumentelor, nr. 1530-XII 
din 22.06.1993. Aceasta stipulează că monumentele situate pe teritoriul 
Republicii Moldova fac parte din patrimoniul cultural şi natural şi se află 
sub protecţia statului. Conform legii, responsabilitatea ocrotirii monu-
mentelor revine administraţiei publice centrale de specialitate şi admi-
nistraţiilor publice locale.

În ultimii ani, în legătură cu agravarea situaţiei privind protejarea 
patrimoniului cultural şi istoric, odată cu creşterea numărului de situri 
sau edificii distruse sau mutilate, dar şi de proteste ale societăţii civile în 
legătură cu aceasta, au mai fost adoptate alte câteva legi ce ţin de diferite 
domenii sectoriale ale patrimoniului. Astfel, în anul 2010 a fost adoptată 
Legea privind protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldo-
va (nr. 218 din 17.09.2010, intrată în vigoare la 03.03.2011); în anul 2011 
a fost adoptată Legea privind monumentele de for public (nr. 192 din 
30.09.2011); în acelaşi an a fost adoptată Legea privind protejarea patrimo-
niului cultural naţional mobil (nr. 280 din 27.12.2011, intrată în vigoare 
la 27.07.2012), iar în anul 2012 a fost adoptată Legea privind salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial. În prezent, la etapa de avizări este Legea 
privind mormintele şi operele comemorative de război. În faza finală a 
procesului de elaborare este Legea privind protejarea monumentelor is-
torice, care urmează să suplinească, la o nouă etapă calitativă, Legea pri-
vind ocrotirea monumentelor din anul 1993 (nr.1530 din 22.06.1993). În 
anul 2013 a fost definitivată Legea Culturii (revăzută şi modificată), care 
urmează să suplinească vechea Lege a culturii (nr. 413 din 27.05. 1999). 
Ţinem să menţionăm că, de curând, a fost adoptată Strategia de Dezvoltare 
a Culturii „Cultura 2020”, aprobată în şedinţa de guvern din 29 ianuarie 
2014. Unul dintre scopurile principale ale acestei Strategii este şi „formarea 
unui sistem funcţional (- subl. noastră) de conservare şi punere în valoare 
a patrimoniului cultural”, iar printre obiectivele generale este evidenţiată 
„salvgardarea patrimoniului cultural naţional”.

În calitate de membru al Consiliului Europei, Republica Moldova 
a ratificat principalele Convenţii europene din domeniul patrimoniului: 
Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, ratifi-
cată în 2001; Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului arhe-
ologic, ratificată în 2001; Convenţia europeană a peisajului, ratificată în 
2002 şi Convenţia-cadru a CoE privind valoarea patrimoniului cultural 
pentru societate, ratificată în 2008.

Cu toată această suită de legi foarte importante pentru buna func-

1 A se vedea Raportul Naţional privind situaţia patrimoniului cultural al Republicii Mol-
dova (Heritage Assesment Report - Moldova), Strasbourg, noiembrie 2010.
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ţionare a sistemului, cadrul legal existent, aparent solid, nu a devenit 
până în prezent un garant indubitabil al protejării patrimoniului cultural 
şi istoric din Republica Moldova. Frecvenţa şi gradul de distrugere şi 
mutilare a patrimoniului cultural de toate categoriile demonstrează că 
Registrul monumentelor protejate de stat, aprobat prin Hotărârea Parla-
mentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993, în calitate de document suveran 
de importanţă naţională, a rămas o simplă listă contabilă, de evidenţă.

Principala cauză a acestei situaţii este faptul că doar o mică parte 
dintre monumentele de patrimoniu, introduse în Registru, aveau dosare 
de inventar (un fel de buletine de identitate absolut obligatorii pentru 
fiecare sit) realizate în perioada sovietică. Mai mult ca atât, Registrul a 
rămas practic necunoscut nu doar publicului larg, ci şi autorităţilor pu-
blice locale şi centrale, deoarece nu a fost publicat decât foarte târziu, 
în februarie 2010, la insistenţa mass-media, a cercetătorilor martori ai 
dezastrului din domeniu, dar şi a societăţii civile în devenire.

Astfel, spre exemplu, Legea nr. 218 din 24 noiembrie 2010, privind 
protejarea patrimoniului arheologic, prevede responsabilitatea unităţilor 
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova la elaborarea şi adopta-
rea unor Registre locale ale monumentelor. Una din carenţele de bază ale 
legii monumentelor constă în faptul că ea nu a inclus nici o prevedere 
referitoare la instituţiile de stat care ar fi responsabile de asigurarea prac-
tică şi de implementare a politicilor statului în domeniu. Pe de altă parte, 
nu au fost efectuate modificări în legislaţia conexă privind măsurile de 
amendare şi descurajare pentru distrugerea patrimoniului naţional mo-
bil sau imobil, nu există, nu au fost elaborate acte reglementative prin 
care să funcţioneze legile din domeniu2.

Chiar dacă cercetătorii şi, parţial, societatea civilă şi unele organi-
zaţii nonguvernamentale din Republica Moldova au sunat alarma, con-
damnând atitudinea nepăsătoare a autorităţilor publice locale şi centrale 
faţă de patrimoniul cultural naţional în general şi al celui arheologic în 
particular, criza din domeniul protejării moştenirii culturale încă nu este 
depăşită. Protecţia şi conservarea patrimoniului rămâne a fi o problemă 
gravă nerezolvată, care conduce, implacabil, la dispariţia ireversibilă a 
zeci şi chiar sute de monumente de unicat, parte a fiinţei noastre, a trecu-
tului nostru istoric. Există riscul ca generaţiile care vin, crescute în senti-
mentul înţelegerii importanţei valorilor istorice şi culturale naţionale, să 
nu se mai poată bucura de moştenirea lăsată de înaintaşi.

Trebuie să menţionăm, şi faptele au fost demonstrate prin probe, 
că distrugerea monumentelor de arheologie, arhitectură, istorie şi cul-

2 Zilele acestea, iunie 2014, a fost înaintat, pentru discuţii publice, proiectul de Lege pri-
vind modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede anumite pedepse pen-
tru distrugerea sau deteriorarea monumentelor de istorie şi cultură.
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tură, care sunt parte componentă a patrimoniului naţional şi mondial, 
se face nu totdeauna şi nu doar de persoane particulare iresponsabile, 
dornice de venituri ilicite imediate, ci şi de unele organisme ale statului, 
de unele organizaţii de construcţie, de stat sau private. Este cu totul de 
neînţeles şi impardonabil, şi chiar criminal, ca distrugerile să se facă, de 
multe ori, cu acordul tacit al unor funcţionari publici ai statului, obligaţi 
prin lege şi prin fişa de post să protejeze, să contribuie la protejarea valo-
rilor istorico-culturale naţionale.

Mulţi ani la rând, lipsa unor legi riguroase privind ocrotirea pa-
trimoniului istoric, care ar fi conforme convenţiilor europene şi inter-
naţionale, la care Republica Moldova este parte, a condus la extinde-
rea îngrijorătoare a fenomenului distrugerii şi a profanării în masă a 
monumentelor. Menţionăm că acesta nu este un fenomen absolut nou, 
necunoscut anterior la noi, unde există importante situri care păstrează 
„bunuri culturale a căror valoare poate avea un preţ exprimat monetar”, 
însă proporţiile pe care le-a luat în prezent necesită intervenţii urgente 
ale organelor de resort.

Şi în Europa, în anii 1990 ai secolului trecut, fenomenul distru-
gerii sau devastării patrimoniului cultural, inclusiv a siturilor protejate 
de stat, luase o asemenea amploare încât a făcut ca Uniunea naţională a 
Muzeelor din Germania, în colaborare cu Uniunea Germană de Cerceta-
re, UNESCO, Institutul McDonald din Cambridge (Marea Britanie) etc., 
să organizeze în 2003, la Berlin, o conferinţă internaţională cu genericul 
„Arheologia ilicită”. La acest important for ştiinţific s-a atras atenţia asu-
pra lipsei unui cadru normativ coerent în legislaţia europeană şi mon-
dială privind diverse aspecte ale protejării monumentelor, dar şi asupra 
ineficienţei controlului din partea instituţiilor statale.

În legătură cu aceste fenomene de distrugere sau sustragere ilicită 
a patrimoniului au fost organizate mai multe conferinţe naţionale şi in-
ternaţionale. Menţionăm aici reuniunea de la Alba-Iulia, România, din 
2007, la care au participat specialişti din Austria, Bulgaria, Germania, 
Italia, Polonia, România şi Serbia, unde a fost abordată problema comba-
terii traficului ilicit de bunuri sustrase din siturile arheologice din Europa 
Centrală şi de Sud-Est.

Pentru Republica Moldova, o importanţă aparte a avut-o confe-
rinţa ştiinţifico-practică organizată la 21-22 septembrie 2007 de Acade-
mia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, în colaborare cu Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, având genericul „Protecţia juridică a valorilor culturale în 
Republica Moldova”. Rezoluţia adoptată la finalul lucrărilor a avut un 
impact deosebit în atenţionarea factorilor de decizie, dar şi a societăţii 
civile, asupra problemelor grave care persistă în domeniul ocrotirii bu-
nurilor culturale. Aceasta a făcut ca în Republica Moldova să se multi-
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plice acţiunile privind protejarea partimoniului şi a bunurilor culturale 
naţionale. Astfel, în iunie 2009 a fost organizată conferinţa „Convenţiile 
UNESCO în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului cultural în 
corelaţie cu legislaţia naţională a Republicii Moldova”. În octombrie 2009, 
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, în colaborare cu 
foştii bursieri ai Serviciului german de schimburi academice (DAAD), 
a organizat conferinţa „Arheologia între politică şi economia de piaţă”. 
În noiembrie 2009, Asociaţia istoricilor din RM şi Centrul de Cercetări 
arheologice din RM au organizat conferinţa ştiinţifică „Biserica Măză-
rache şi ocrotirea patrimoniului cultural al municipiului Chişinău”. Din 
septembrie 2011, anual, sunt organizate conferinţele ştiinţifice „Identi-
tăţile Chişinăului” organizate de Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici 
din Moldova în parteneriat cu Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural 
din Republica Moldova. Laitmotivul acestor reuniuni este situaţia patri-
moniulului naţional şi măsurile urgente necesare pentru protejarea lui.

Cu toate acestea, anumite organisme ale statului încă mai recurg la 
acţiuni mai mult sau mai puţin camuflate de distrugere a patrimoniului. 
Spre exemplu, în 2007, în partea de sud a RM, a demarat intempestiv un 
proiect ambiţios care avea drept scop realizarea unui tronson de cale fera-
tă, lung de circa 50 km, pentru a lega portul de la Giurgiuleşti (punctul cel 
mai de sud al Republicii Moldova) de staţia de cale ferată Cahul. Intenţia 
nobilă a autorităţilor publice de la Chişinău de a deschide o fereastră de 
transport fluvial spre Europa nu putea fi decât salutată, însă construcţia 
tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti a început cu grave încăl-
cări ale legislaţiei naţionale privind protejarea monumentelor de istorie şi 
cultură, inclusiv a celor arheologice. Ca rezultat, în procesul construcţiei 
terasamentului căii ferate, în lungul Prutului au fost distruse aproape 30 
de situri arheologice, a fost grav avariat şi mutilat Valul de Jos al lui Tra-
ian, monument de importanţă crucială pentru istoria noastră, inclus în 
categoria siturilor de importanţă naţională protejat de stat. Totodată, a 
fost distrusă în totalitate unica cetate de pământ şi lemn din spaţiul pruto-
nistrean, construită de Ştefan cel Mare la sfârşitul secolului al XV-lea. Au 
fost rase cu lama buldozerelor aşezări şi necropole din epoca eneolitică, 
bronzului, antică, câteva cimitire medievale, ceea ce constituie o adevăra-
tă profanare de morminte. Această situaţie aminteşte despre distrugerea, 
în perioada sovietică, a unei părţi a cimitirului central al Chişinăului (cel 
de pe strada Armenească), pentru a construi actualul cinematograf „Gau-
deamus”. Atunci au fost rase de pe faţa pământului cavourile unor ilustre 
personalităţi ale Chişinăului şi regiunii - Carol Şmidt (fostul primar al 
Chişinăului) şi al arhitectului Alexandru Bernardazzi.

Din păcate, profanarea de morminte mai continuă şi astăzi. Prin 
diverse metode se încearcă ocolirea prevederilor legislaţiei în vigoare. Cel 
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mai concludent exemplu în acest sens îl constituie cazul Cimitirului ero-
ilor din Chişinău. Acesta a fost amenajat în perioada interbelică pentru 
a adăposti osemintele militarilor români, ruşi, austrieci, cehi, francezi şi 
polonezi căzuţi în Primul Război Mondial. De forma unui poligon nere-
gulat, cu suprafaţa de 2,4 ha, cimitirul avea în centru o capelă în stil bi-
zantin. În jurul acesteia erau amenajate şase parcele de morminte în care 
au fost depuse osemintele a 431 ostaşi români, 234 ruşi, 29 austrieci, 39 
cehi, 35 francezi şi 6 polonezi. Cimitirul s-a păstrat în stare mulţumitoare 
până în anul 1959 când a fost distrus de autorităţile sovietice. Pe locul 
mormintelor a fost construit Institutul de Pulmonologie şi Ftiziatrie. În 
anul 2007, la mai puţin de 40 de ani de la edificare, spitalul a fost demo-
lat. Motivaţia oficială a demolării a fost, chipurile, igrasia generalizată. 
În realitate, cauza principală a acestei acţiuni a fost, şi mai rămâne, lăco-
mia şi interesul insaţiabil faţă de terenul aferent. Doar reacţia promptă a 
societăţii civile şi a veteranilor de război a mai temperat pornirile unor 
parveniţi de a construi pe acest loc de veci un hotel sau un bloc de locuit. 

În Republica Moldova respectarea legislaţiei naţionale şi celei eu-
ropene din domeniul protejării patrimoniului cultural şi istoric încă mai 
rămâne a fi un nesperat deziderat. Pe de altă parte, procesul chiar şi fluc-
tuant de democratizare a societăţii moldave din ultimii patru-cinci ani, 
adoptarea unui important set de legi în domeniu, constituirea prin lege a 
unor noi organisme (agenţii) de stat responsabile de evidenţa şi contro-
lul patrimoniului naţional, elaborarea unor strategii şi politici de durată 
mai inspiră o anumită încredere şi un anumit optimism că profanarea de 
morminte va fi sistată, la nivel de stat.
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1. Principiile dreptului reprezintă ideile diriguitoare, reperele de 
bază, exprimate în legislaţia penală, în practica judecătorească şi de ur-
mărire penală, care reflectă legităţile economice, sociale, politice ale so-
cietăţii, ale sistemului de drept ale statului şi ale dreptului penal ca ra-
mură fundamentală a acestuia, precum şi perceperile etice şi juridice ale 
oamenilor în ceea ce priveşte răspunderea penală a persoanelor care au 
săvîrşit infracţiuni1.

Analiza acestei definiţii a noţiunii principiilor dreptului ne permi-
te să evidenţiem două aspecte ale principiilor de drept: 

Primul aspect – cel obiectiv – nişte idei, repere de bază, de referin-
ţă, care sînt reflectate şi instituite de către normele legislaţiei penale, ceea 
ce înseamnă că acestea sînt parte componentă a realităţii juridice.

Al doilea aspect – cel subiectiv – ce se exprimă prin faptul că aceste 
principii, conţinutul şi esenţa sa, într-o măsură oarecare sînt reflectate în 
conştiinţa juridică a cetăţenilor (atît cea colectivă, cît şi cea individuală), 
a reprezentanţilor organelor de aplicare a dreptului, dar şi ai celor legis-

1 Кудрявцев В. Н., Келина С.Т., О принципах советского уголовного права II. Про-
блемы советской уголовной политики, М., 1984, стр. 5.
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Summary
The author conducted a study by comparing the theoretical and historical phenomenon 

of the general principles of criminal law and special law enforcement work of the law enforce-
ment agencies in Moldova at different stages of history.

It makes theoretical analysis of the content and legal essence of criminal law principles 
governing the development and application of legal precepts of criminal law; conformity with 
law enforcement activity analysis principles; the impact that had on that vicious practice nati-
ves of Bessarabia Soviet destinies.

One of the special principles of criminal law is the personal nature of criminal liability 
or guilt principle, the content of which corresponds to the generally accepted principle of inter-
national law by the international community, under which legal acts relating to criminal ju-
risdiction called subjective incrimination principle are developed and adopted. It prohibits the 
criminalization of objective fact neglected by the Soviet authorities due to political involvement 
and contributed to compromising image of the Soviet criminal justice.
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lative. Aceasta înseamnă că importanţa subiectivă a principiilor constă 
în faptul că ele au un rol de reglementare, determinare a actelor de com-
portament al persoanelor. Vom reitera că principiile reprezintă nişte re-
pere de bază, în conformitate cu care şi în jurul cărora, este organizată şi 
desfăşurată întreaga activitate atît a cetăţenilor simpli (destinatarii legii), 
cît şi a reprezentanţilor organelor statale (în speţă, a celor de aplicare a 
dreptului, de elaborare şi adoptare a legilor, inclusiv celor judecătoreşti).

2. Analiza istorică şi comparativă a legislaţiei penale, iniţial a ce-
lei sovietice, ulterior a RM, ne-a demonstrat că importanţa principiilor 
dreptului penal era neglijată de către legislatorul sovietic (dar şi de cel au-
tohton). În literatura de specialitate, acestea erau examinate, li se dezvă-
luia conţinutul şi esenţa lor juridică, organele de stat declarau înflăcărat 
că respectă aceste principii, mai mult, toată activitatea lor cotidiană este 
subordonată acestora, ele fiind transpuse în viaţă. Însă legislatorul nu 
a legiferat principiile în cauză în Codurile penale din 1922, 1926, 1960. 
Doar în 2003 (în Federaţia Rusă, în 1996) aceste principii au fost expres 
prevăzute în normele părţii generale a Codului penal al RM. 

3. După cum s-a menţionat, Codul penal nu conţinea norme-
principii. Cu toate acestea, ele erau declarate şi se prezuma că întreaga 
reglementare juridico – penală era formulată în conformitate cu aceste 
principii generale şi speciale ale dreptului penal. În realitate, organele de 
drept îşi desfăşurau activitatea  neglijînd flagrant conţinutul principiilor 
enunţate. 

4. Legislaţia penală în vigoare a RM prevede expres 5 principii ale 
dreptului penal, şi anume: principiul legalităţii, principiul umanismului, 
principiul democratismului, principiul caracterului personal al răspun-
derii penale, principiul individualizării răspunderii şi pedepsei penale. În 
totalitatea lor, acestea alcătuiesc sistemul principiilor de bază ale drep-
tului penal, care penetrează tot conţinutul normativ al legislaţiei penale, 
de la prima pînă la ultima normă juridico-penală. Toate aceste principii 
sînt interdependente şi sînt legate strîns între ele. Excluderea sau neglija-
rea unuia atrage după sine perturbarea funcţionalităţii întregului sistem 
de drept. Importanţa legiferării normative a principiilor dreptului penal 
nu se reduce doar la declararea acestora (cu alte cuvinte, recunoaşterea 
oficială a lor prin includerea expresă în textul legii penale), dar în influ-
enţa lor asupra practicii de aplicare a dreptului, în orientarea activităţii 
desfăşurate de către organele de urmărire penală şi a celor judecătoreşti, 
a corespunderii acesteia cu acele idei diriguitoare pe care principiile 
dreptului penal le reprezintă. Calitatea activităţii practice de aplicare a 
legii penale, eficacitatea realizării funcţiilor şi sarcinilor dreptului penal 
depind de gradul de realizare a principiilor dreptului penal, de nivelul de 
corespundere a acestei activităţi conţinutului şi esenţa principiilor.
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5. Din păcate, pe parcursul istoriei aplicării dreptului penal, aceste 
principii erau neglijate, organele de drept, în activitatea  de aplicare a 
legii penale, comiteau abuzuri, iar în cele mai dese cazuri, îşi depăşeau 
atribuţiile etc. 

Legislaţia penală sovietică nu conţinea prevederi referitoare la 
principiile dreptului penal. Se declara însă că dreptul penal sovietic se 
bazează pe principiile patriotismului sovietic, pe cel al internaţionalis-
mului socialist, pe principiului democratismului, umanismului şi legali-
tăţii socialiste. Evidenţiînd, în primul rînd, caracterul de clasă al dreptu-
lui penal, ideologii sovietici afirmau că dreptul penal sovietic are sarcina 
de a proteja realizările poporului sovietic contra activităţii distructive a 
lagărului imperialist şi a agenţilor săi, de a educa la cetăţenii sovietici 
sentimentul dragostei de patrie etc. 

Aceste declaraţii, bazate pe promovarea agresivă a ideologiei co-
munist-leniniste, au justificat şi conţinutul legislaţiei penale din acea pe-
rioadă. 

În primul rînd, cele mai periculoase infracţiuni erau considerate 
cele contra statului. Evidenţiind importanţa deosebită pe care o acorda 
statul sovietic acestor infracţiuni, ele nici nu erau incluse în Codul penal, 
dar erau prevăzute într-o lege specială, aşa-zisa Lege privind răspunderea 
penală pentru infracţiuni deosebit de periculoase contra statului. 

6. Unul dintre principiile de bază ale dreptului penal este princi-
piul vinovăţiei (în redacţia Codul penal al RM – principiul caracterului 
personal al răspunderii penale). În teoria dreptului penal acestuia i se 
mai spune principiul incriminării subiective. Conform legii penale (art. 
6 Cod penal al RM), persoana este supusă răspunderii penale şi pedepsei 
penale doar pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie, adică persoana care a 
săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală.

Această prevedere ne demonstrează cu lux de amănunte interde-
pendenţa principiilor dreptului penal, aici fiind reflectată şi esenţa prin-
cipiului legalităţii care are la baza sa două axiome: nulum crimen sine lege 
şi nulum poena sine lege, ceea ce înseamnă că nu există infracţiune fără 
lege şi nici pedeapsă fără lege. 

Legislatorul sovietic, formulînd prevederile legislaţiei penale, ne-
glija completamente aceste principii ale dreptului unanim recunoscute 
de comunitatea internaţională. 

Astfel, art. 8 Cod penal al RSSF Ruse din 1922 instituia în calitate 
de temei „legal” al tragerii la răspundere penală a persoanei doar  faptul 
că aceasta avea anumite legături cu „mediul infracţional”, iar art. 58 Cod 
penal al RSSF Ruse din 1926 – pentru faptul că cetăţeanul era rudă cu 
aşa-zişii „trădători ai Patriei” sau  „duşmani ai poporului”.  Aceste preve-
deri erau în contradicţie flagrantă cu principiul potrivit căruia persoana 
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poate fi supusă răspunderii şi pedepsei penale doar pentru fapte prevă-
zute de lege şi care au fost săvîrşite cu vinovăţie. În primul rînd, persoana 
nu comitea efectiv fapte prevăzute de lege, în al doilea rînd, lipsea inten-
ţia sau imprudenţa persoanei în comportamentul său. 

Incriminarea obiectivă, adică răspunderea penală pentru fapte 
săvîrşite fără vinovăţie este inadmisibilă. Dreptul internaţional a instituit 
un principiu universal cu caracter imperativ: nu există vinovăţie – nu 
există infracţiune – nu există nici răspundere penală. Acest principiu nu 
cunoaşte excepţii. 

Prin urmare, este necesar ca persoana care comite un act infracţio-
nal să manifeste o atitudine psihică sub forma intenţiei sau imprudenţei 
nu doar în privinţa acţiunii sau inacţiunii săvărşite şi faţă de urmări-
le prejudiciabile survenite, dar şi referitor la alte circumstanţe de im-
portanţă juridico-penală ale cauzei ce influenţează încadrarea juridică a 
faptei comise. În lipsa acestei condiţii obligatorii, incriminarea oricăror 
circumstanţe care nu erau cuprinse de vinovăţia persoanei se va consi-
dera incriminare obiectivă, act, după cum a fost menţionat, absolut in-
acceptabil.

7. Principiul vinovăţiei sau incriminării subiective are un carac-
ter universal, acesta găsindu-şi reflectare în normele concrete din Codul 
penal al RM. Spre exemplu, legislatorul autohton a inclus în CP al RM 
norma de la art.19 care defineşte noţiunea infracţiunii săvărşite cu două 
forme de vinovăţie.

Vinovăţia nu reprezintă un atribut sau calitate a persoanei, aceasta 
reprezintă un fapt real existent, obiectiv, care se regăseşte şi este reflec-
tată în trăsăturile sau semnele faptei infracţionale comise. Prin urmare, 
aceasta trebuie să fie obligatoriu constatată, însuşită şi apreciată de către 
organul de aplicare a dreptului. În conformitate cu cerinţele legislaţiei 
procesual-penale, vinovăţia ca element constitutiv al oricărei infracţiuni 
şi ca semn obligatoriu al laturii subiective a componenţei acesteia, se in-
clude în procesul probatoriu pe o cauză penală, şi prezenţa ei la persoana 
care a comis o infracţiune, urmează să fie nu doar constatată, ci şi dove-
dită cu certitudine, fapt materializat în documentele procesuale întocmi-
te şi anexate la dosarul penal.

Multiplele exemple din practica judiciară sovietică, cunoscute la 
etapa actuală prin publicarea în presă şi în alte mijloace de informare în 
masă, demonstrează că organele de forţă (folosirea sintagmei „de drept” 
ni se pare incorectă) nu ţineau cont de aceste cerinţe ale legii. 

8. Conţinutul principiului vinovăţiei, formulat în legea penală, cu-
prinde nu doar vinovăţia sub formele sale de intenţie sau imprudenţă, 
dar se extinde asupra laturii subiective a infracţiunilor corespunzătoare 
din Partea specială a CP la general, în cazul în care aceasta nu se limitează 
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doar la vinovăţie ca semn obligatoriu. Avem în vedere faptul că princi-
piul vinovăţiei, în esenţă, este corelat cu principiul incriminării subiec-
tive (despre care am menţionat anterior), recunoscut unanim de către 
comunitatea internaţională şi conform căruia se elaborează şi se adoptă 
actele normative referitoare la jurisdicţia penală. Organul de aplicare a 
dreptului este obligat nu doar să constate dar şi să dovedească cu certi-
tudine prezenţa în fapta comisă de persoană a unor motive sau scopuri 
criminale, dacă acestea constituie semne obligatorii ale laturii subiective 
a componenţei de infracţiune respective şi sînt prevăzute expres în dis-
poziţiile normelor juridico-penale, descrise în legea penală.

Materialele de arhivă, făcute publice de unii cercetători (spre 
exemplu, Igor Caşu şi alţii), dovedesc cert că autorităţile sovietice nu 
luau în calcul aceste prevederi. Spre exemplu, odată cu instaurarea ocu-
paţiei sovietice în Basarabia, au fost intentate mai multe dosare penale pe 
numele băştinaşilor care corespondau cu rudele lor prin scrisori scrise în 
limba română cu grafie latină, fiind învinuiţi de comiterea infracţiunilor 
de „trădare de patrie” sau „activitate contra revoluţionară”, „complicitate 
la o asemenea activitate” etc. Persoanele în cauză erau declaraţi „duş-
mani ai poporului”, condamnaţi la pedepse privative de libertate şi erau 
trimişi pentru executarea acestora în lagările de corecţie în cele mai înde-
părtate şi sălbatice regiuni ale URSS. În condiţiile cînd normele care pre-
vedeau răspundere penală pentru astfel de fapte stipulau anumite motive 
sau scopuri în calitate de semne obligatorii (spre exemplu, săvîrşite în 
scopuri contrarevoluţionare, formulare pe care noi o considerăm prea 
vagă şi imprecisă şi care oferă posibilităţi largi autorităţilor de comitere 
a abuzurilor), asemenea scopuri, desigur, nu erau constatate în acţiunile 
sus-menţionate. Cu toate acestea, persoanele erau condamnate şi trimise 
pentru executarea pedepselor în penitenciare şi lagăre de corecţie.  Ana-
liza textelor codurilor penale din 1922, 1926 şi ale celor ulterioare ne 
permite să facem unele concluzii:

 – dispoziţiile erau formulate foarte vag, fapt ce oferea posibilitatea 
interpretării lor extensive, prin analogie;

 – erau instituite sancţiuni de trimitere,  absolut determinate sau 
chiar indeterminate. Acestea prevedeau mai multe categorii de pedep-
se, inclusiv pedeapsa capitală, care se aplicau concomitent, fără nici o 
alternativă. Cumularea pedepsei capitale cu confiscarea întregii averi a 
vinovatului, după cum prevedeau majoritatea sancţiunilor juridico-pe-
nale, nu numai că lipseau familiile „vinovaţilor” de întreţinător, dar şi pe 
membrii familiei respective de surse de existenţă. În plus, chiar şi aceştia 
din urmă erau pasibili de pedeapsă din cauza „legăturilor lor cu duşma-
nii poporului”;

 – infracţiunile incriminate vizau cu prioritate statul sovietic, „reali-
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zările glorioase ale marii revoluţii socialiste” etc., şi doar în ultimă instanţă 
- cetăţeanul.

Legislaţia penală sovietică oferea posibilităţi nelimitate de comite-
re a abuzurilor de putere şi a exceselor de către reprezentanţii organelor 
puterii de stat.

Fiind declarate la nivel oficial, principiile generale şi speciale ale 
dreptului penal erau neglijate şi nu se aplicau de către autorităţi. Recu-
noaşterea vinovăţiei de către bănuiţi, autodenunţarea erau considerate 
probe de bază, fapt ce permitea judecarea persoanelor în regim simpli-
ficat, fară participarea apărătorilor sau reprezentanţilor legali, altor su-
biecţi ai procesului penal. Aplicarea torturii, tratamentelor inumane sau 
degradante, lipsirea sau îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale persoanelor – făceau parte din justiţia sovietică şi erau inerente 
oricărui proces penal din acea perioadă. Un alt principiu aplicat pe larg 
şi „legiferat” oficial era „să fie persoana – pentru fiecare se va găsi au 
articol”.

9. Principiul vinovăţiei sau caracterului personal al răspunderii 
penale colaborează strîns cu celelalte principii ale dreptului penal: cel al 
legalităţii, umanismului, democratismului, individualizării răspunderii şi 
pedepsei penale, constituind condiţia necesară a funcţionării acestora. 
Din alt punct de vedere, încălcarea sau măcar devierea nesemnificativă 
de la acest principiu de bază al dreptului penal va determina deforma-
rea întregului sistem al principiilor şi, respectiv, la denaturarea temeiului 
răspunderii penale. Acest fapt incontestabil a fost demonstrat pe parcur-
sul istoriei noastre comune.

10. Constituţia Republicii Moldova conţine o prevedere importan-
tă la art.21 intitulat „Prezumţia nevinovăţiei”, în conformitate cu care 
orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd 
vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar 
public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării 
sale. Totodată, persoana învinuită nu este obligată sa-şi dovedească ne-
vinovăţia. Aceste prevederi ale Legii supreme a statului au un caracter 
procesual-penal, în acelaşi timp, ele se atribuie şi dreptului penal mate-
rial, subliniind importanţa vinovăţiei în calitatea sa de temei subiectiv al 
răspunderii penale. Teza respectivă este confirmată de legislatorul RM 
la alin. (2) al art.51 CP al RM, conform căruia răspunderii penale este 
supusă numai persoana vinovată de săvărşirea infracţiunii prevăzute de 
legea penală.
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Conflictul transnistrian s-a pliat perfect pe specificul istoric al 
acestei regiuni, cel al unei prezenţe aproape neîntrerupte a teritoriului 
din stânga Nistrului în componenţa Imperiului Rus şi a celui sovietic, 
ca urmare a anexării lui la Rusia, după războiul ruso-turc din anii 1787-
1791 şi semnarea Tratatului de pace de la Iaşi de la 29 decembrie 1791/9 
ianuarie 1792. Procesele de deznaţionalizare şi asimilare a populaţiei din 
această regiune au înregistrat cote mai mari decât în Basarabia. În acest 
spaţiu, procesele demografice ca urmare a unei politici de colonizare 
cu populaţia slavă-rusă şi ucraineană-, mult mai ample şi de o durată 
mai mare-, au condus la transformarea populaţiei româneşti din această 
regiune din una majoritară în una minoritară. Propaganda proimperială 
şi prosovietică s-a desfăşurat mai mult timp decât în dreapta Nistrului. 
Efectele cele mai nocive ale unor asemenea politici s-au remarcat în 
perioada interbelică, când Basarabia a făcut parte din componenţa 
statului român. Relaţiile tensionate sovieto-române din acea perioadă, 
dar şi propaganda furibundă a Kominternului, care pregătea opinia 
publică pentru un export de revoluţie proletară în sud-estul Europei, 
România (căreia i s-a construit, cu multiple eforturi şi tenacitate, 
imaginea de duşman al muncitorilor şi ţăranilor din URSS şi RASSM) 
urmând a fi prima sa victimă, au condus la o demonizare a tot ceea ce era 
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românesc. Aceste circumstanţe au fost exploatate abil de centrul imperial 
în perioada mişcărilor de emancipare naţională de la sfârşitul anilor '80 
ai secolului al XX-lea.

URSS, conform mai multor experţi, corespunde întru totul 
criteriilor definiţiei clasice a unui imperiu. Vom invoca una dintre 
multiplele definiţii ale conceptului de imperiu care, în viziunea noastră, 
corespunde cel mai exact situaţiei din URSS: „Imperiul întruchipează 
totalitatea întunecată a dominaţiei şi constrângerii nelimitate; în acelaşi 
timp, această noţiune se dovedeşte a fi un sinonim pentru neologismul 
incomod al «lumii-sistem» (worldsystem)... imperiul evocă şi un 
principiu unificator pentru un univers ordonat, înconjurat de elemente 
distructive ale haosului şi barbariei. Imperiul este, în acelaşi timp, 
asociat fie cu splendoarea trecută a claselor superioare din metropole, 
fie cu exploatarea şi dominaţia exercitate de ele în colonii. Un imperiu 
este, simultan, un agresor şi un expansionist neobosit şi neînvins, dar 
şi un colos care stă pe picioare de lut... Imperiul este o  «închisoare a 
popoarelor », dar tot imperiul reprezintă garantul păstrării originalităţii 
şi diferenţelor locale în faţa proiectelor de standardizare (ale statelor 
naţionale)...”1. 

Ca şi toate imperiile, nici cel sovietic nu putea să dureze veşnic. 
Odată cu declanşarea proceselor de restructurare a acestuia, în baza 
unei politici numite perestroika, procesul de disoluţie a colosului „pe 
picioare de lut” a intrat într-o fază ireversibilă. Eşecul lui M. Gorbaciov, 
dorea să obţină efecte pozitive în domeniul reformei economice2, a 
accelerat procesul de descompunere a Imperiului Sovietic. Unul din 
exponenţii de vârf ai interesului conservării Imperiului Sovietic a fost A. 
Lukianov, ultimul preşedinte al Sovietului Suprem al URSS, care a avut 
un rol covârşitor în instigarea tendinţelor separatiste şi secesioniste ale 
liderilor autoproclamaţi de la Tiraspol şi Comrat, sprijinind înfiinţarea 
celor două republici anticonstituţionale- Găgăuză şi Transnistriană3. La 
12 aprilie 1991, A. Lukianov a aprobat demersul autorităţilor regimului 
anticonstituţional de la Tiraspol privind „lichidarea organelor legale de 
menţinere a ordinii de drept în zona răsăriteană a Moldovei şi înfiinţarea 
altora noi”4. Astfel, documentul semnat de preşedintele Sovietului Suprem 
al URSS a constituit temeiul juridic justificativ al tuturor pretenţiilor 
regimului separatist şi secesionist din raionalele din stânga Nistrului, dar 
şi al acţiunilor acestuia de confruntare deschisă cu autorităţile legitime 

1 AB IMPERIO, nr. 1, 2005, p. 33, în: Andrei Cușco, Igor Cașu, Yuri Josanu, Imperii, 
naţionalisme și sisteme politice, Chișinău, 2009, p. 33.
2 Iulian Fruntașu, O istorie etnopolitică a Basarabiei, Chișinău, 2002, p. 263.
3 Iulian Chifu, Război diplomatic în umbra Kremlinului, Iași, 1997, p. XXIII.
4 Ibidem.
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ale Republicii Moldova, care au culminat cu declanşarea războiului 
moldo-rus.

O bună parte a nomenclaturii sovietice şi de partid din raioanele 
din stânga Nistrului, dar şi adminstraţia întreprinderilor de subordonare 
unională, ghidată din centrul imperial, au manifestat atitudini ostile chiar 
în debutul procesului de emancipare naţională a populaţiei titulare, în 
special faţă de adoptarea legislaţiei privind limba de stat. În acest sens s-a 
făcut remarcată administraţia întreprinderilor din cadrul complexului 
militar-industrial, care avea o subordonare foarte rigidă faşă de autorităţile 
ierarhic superioare de la Moscova şi care  a reprezentat forţa de şoc în 
acţiunile ulterioare de nesubordonare faţă de autorităţile republicane, 
precum şi cele de escaladare a conflictului transnistrian. Anume la 
aceste întreprinderi au fost create primele detaşamente muncitoreşti 
înarmate, compuse din reprezentanţii etnicilor ruşi şi altor minorităţi 
rusificate5. Aşa-numitul „conflict transnistrian” capătă un contur tot mai 
desluşit în vara lui 1989, în ajunul adoptării de către Chişinăul oficial a 
legislaţiei lingvistice şi ia amploare în toamna aceluiaşi an, culminând 
cu declanşarea grevelor împotriva politicii lingvistice promovate de 
autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova. Aceste greve tindeau 
spre menţinerea imperiului, fapt care asigura „superioritatea lingvistică a 
ruşilor în viaţa socială, economică şi culurală”6.

Replica acestor forţe secesioniste şi antimoldoveneşti, dirijate 
din exterior, la procesul obiectiv la recuperare a valorilor culturale şi 
identitare ale populaţiei titulare a fost: sabotarea făţişă a tuturor  deciziilor 
adoptate de Chişinăul oficial şi refuzul de a le implementa în raioanele 
din stânga Nistrului; cultivarea unui curent de opinie ostil autorităţilor 
legitime ale Republicii Moldova; inocularea sentimentului de frică unei 
categorii importante a populaţiei din regiunea de est, mai ales celei 
rusolingve, prin intermediul unui arsenal propagandist sofisticat, care la 
un moment dat, a atins cotele unei adevărate psihoze antimoldoveneşti 
şi atiromâneşti. Presa periodică, posturile de radio şi de televiziune din 
raioanale din stânga Nistrului au fost subordonate în totalitate aparatului 
propagandistic al regimului separatist şi secesionist de la Tiraspol, 
aducând o contribuţie substanţială la tensionarea relaţiilor cu autorităţile 
legitime ale Republicii Moldova.

Acest conflict, alimentat în mod artificial de către forţele 
proimperiale da le centru, și care avea la bază o serie de diferenţe culturale, 
s-a transformat, dintr-un conflict intercultural, derivat din percepţia 
diferită a necesităţii obiective de recuperare a unor valori culturale de 
către populaţia titulară, într-un conflict politic.
5 Iulian Fruntașu, op. cit., p. 263.
6 Ibidem.
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Legislaţia cu privire la funcţionarea limbii de stat şi a limbilor 
grupurilor etnice din Republica Moldova este cea mai tolerantă în 
comparaţie cu alte republici ex-sovietice, mai ales cu Ţările Baltice. Cu 
toate acestea, în Republica Moldova conflictul interstructural a înregistrat 
o escaladare, care a condus la transformarea acestuia într-un conflict 
politic, teritorial, ajungându-se chiar la un război moldo-rus.

Nesupunerea faţă de Chişinăul oficial a evoluat în acţiuni subversive, 
de anihilare a instituţiilor legale ale statului de drept Republica Moldova 
în stânga Nistrului, inclusiv a organelor sale de drept. Forţele separatiste, 
ghidate din centrul imperial, proclamă la 19 august 1990, la Comrat, 
constituirea RSS Găgăuză, iar la 2 septembrie acelaşi an, la Tiraspol, 
crearea RSSM Transnistriană.

Sovietul suprem al RSS Moldoveneşti, sesizând o implicare directă 
în aceste evenimente a forţelor proimperiale de la Moscova, a solicitat 
autorităţilor centrale o atitudine clară şi univocă de susţinere „tranşantă, 
activă şi necondiţionată” a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a RSSM, 
anunţând, în semn de protest faţă de politica duplicitară a conducerii 
URSS, suspendarea provizorie a participării RSSM la elaborarea 
proiectului Tratatului Unional7. Respectiva hotărâre a Sovietului Suprem 
al RSS Moldoveneşti era însoţită de o declaraţie, în care, pentru prima 
oară, autorităţile sovietice de la Moscova erau învinuite direct de uneltiri 
contra suveranităţii şi integrităţii teritoriale a RSSM: „URSS nu-şi 
îndeplineşte obligaţiile directe privind apărarea suveranităţii, obligaţii 
prevăzute de art. 81. din Constituţia (Legea Fundamentală) URSS. Mai 
mult ca atât, după cum demonstrează evenimentele din 25-26 octombrie 
curent de la sudul republicii, inclusiv cele din oraşul Comrat, Uniunea 
RSS acordă forţelor separatiste sprijin în special, militar, lucru confirmat 
prin introducerea de trupe în oraşul Comrat. Faptele expuse dovedesc că 
URSS, în persoana departamentului ei militar şi altor forţe conservatoare, 
mai rămâne în continuare pe poziţia de impunere prin dictat a voinţei 
sale republicilor suverane prin aplicarea forţei militare, a politicii de 
constrângere şi de neglijare a unui popor suveran.” 

„Proceselor de democratizare şi, mai ales, de renaştere naţională le 
opun o rezistenţă aprigă forţele de reacţionare şi distructive din republică 
şi cele din centru. Astăzi aceste forţe încalcă în mod brutal legislaţia 
în vigoare a RSS Moldova şi, realizându-şi ambiţiile lor separatiste şi 
izolaţioniste, pun în pericol suveranitatea, integritatea teritorială şi 
statală a RSSM, însăşi existenţa poporului Moldovei. Ele au început deja 
crearea unor formaţiuni statale artificiale pe teritoriul statului nostru- 

7 Hotărârea nr. 329-XII Cu privire la suspendarea provizorie a participării RSSM  la ela-
borarea proiectului Tratatului viitoarei Comunităţi a Statelor Suverane, Veștile, nr. 11, 
Chișinău, 26.10.1990, p. 75.
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Republica Sovietică Socialistă Găgăuză şi Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească Nistreană în afara Moldovei. Aceste acţiuni dezlănţuite şi 
abil dirijate de forţele reacţionare, care sunt tolerate de centru şi susţinute 
de Armata Sovietică, au dus Republica Moldova în pragul unei grave 
confruntări interetnice, ce poate avea consecinţe tragice”8.

În proclamaţia votată de ei circa 800 000 de participanţi la cea 
de-a doua Mare Adunare Naţională, convocată la Chişinău, în ziua de 
16 decembrie 1990, care contesta tentativele „conducerii imperiului” 
de a menţine „naţiunile captive ca simple părţi componente ale unui 
stat eminamente unitar şi totalitar”, a provocat o atitudine irascibilă a 
centrului imperial.

Drept urmare, forţele separatiste din sudul republicii şi din raioanele 
din stânga Nistrului erau instigate la noi acţiuni anticonstiuţionle  şi 
antimoldoveneşti. Mai mult decât atât, centrul imperial a recunoscut, la un 
moment dat, întru-un fel, că cele două entităţi separatiste din Republica 
Moldova erau opera sa: „Voi semnaţi Tratatul asupra Uniunii, iar noi vom 
lua decizia de a dizolva celelalte formaţiuni statale (anticonstituţionale 
- n.a.), adică republicile formate la voi”9.

Măsurile întreprinse de autorităţile legitime ale Republicii Moldova 
pentru a restabili ordinea constituţională şi integritatea teritorială 
a statului au determinat centrul imperial să recurgă la aplicarea unor 
scenarii care au condus la declanşarea unui veritabil război la Nistru.

Escaladarea acestuia, prin intermediul unei ghidări rigide a 
forţelor secesioniste din centrul imperial, degenerează, în cele din urmă, 
într-un conflict de secesiune teritorială, cu intenţia dezmembrării unei 
republici unionale, pentru a o menţine în sfera de influenţă imperială, 
prin intermediul unei pârghii eficiente - regimul anticonstituţional 
autoproclamat din raionale din stânga Nistrului.

Astfel, un conflict interstructural, adus la cote maxime de forţe 
proimperiale de la centru, a degenerat într-un conflict politic, cu 
consecinţe teritoriale şi geopolitice. Interesele geopolitice şi geostrategice 
ale forţelor politice proimperiale au constituit cauzele primordiale ale 
acestui conflict.  

Scopurile urmărite de centrul imperial erau multiple. În condiţiile 
proceselor de dezagregare a Imperiului Sovietic şi avansării Occidentului, 
pentru forţele proimperiale era important să se pună stavilă unei atare 
avansări, la o distanţă cât mai mare de frontierele Federeţiei Ruse. În felul 
acesta în condiţiile disoluţiei URSS şi pierderii statutului de supraputere, 
conservarea, cel puţin, a unor puncte strategice, a unor bastioane avansate 

8 Apelul din 6 octombrie 1990 al Sovietului Suprem al RSSM, Veștile, nr. 11, Chișinău, 
26.10.1990, p. 753.
9 Moldova socialistă, nr. 294, 295 817603, 17604, 22 decembrie 1990.
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pe direcţia confruntării cu Occidentul constituia un obiectiv de maximă 
importanţă pentru centrul imperial. Transnistria constituia, în viziunea 
strategilor geopoliticii sovietice şi ruseşti, un asemenea bastion.

Raioanele din stânga Nistrului puteau servi drept cap de pod 
pentru relansarea unei politici active a Rusiei  pe direcţia sud-vestică. 
Instituirea unui control economic, politic, militar asupra acestei regiuni  
permitea menţinerea Republicii Moldova în sfera de influenţă tradiţională 
imperială şi torpilarea unor eventuale procese de reîntregire a acestui 
teritoriu românesc cu România. Prezenţa militară rusă în acest spaţiu 
constituia, de  asemenea, o pârghie eficientă de exercitare a anumitor 
presiuni de ordin geopolitic asupra Ucrainei.

Conflictul transnistrian diferă în mod radical de celelalte conflicte 
din spaţiul ex-sovietic (Karabahul de Munte, Abhazia, Osetia de Sud) 
prin faptul că el nu a avut nici pentru un moment conotaţia de conflict 
interetnic şi religios, fiind doar unul politic şi geopolitic.

Forţele proimperiale sovietice s-au implicat în escaladarea acestui 
conflict cu intenţia, inclusiv, de a anihila mişcările centrifuge de la periferia 
imperiului, care constituiau un real pericol pentru existenţa URSS. După 
disoluţia Uniunii Sovietice, aceste interese au fost cultivate de noile 
autorităţi ale Federaţiei Ruse, care nu doreau să admită ieşirea Republicii 
Moldova din sfera imperială tradiţională de influenţă a Moscovei. 
Centrul imperial a desemnat în fruntea acestor forţe secesioniste, deloc 
întâmplător, etnici ruşi, desantaţi în această regiune cu ceva timp în 
urmă. Igor Smirnov şi Dmitri Kogut au fost transferaţi la Tiraspol cu 
numai câţiva ani înainte de declanşarea conflictului din raioanele din 
stânga Nistrului.

Proclamarea independenţei Republicii Moldova şi recunoaşterea 
acesteia pe plan internaţional a avut drept consecinţă escaladarea 
conflictului transnistrian. La 2 martie 1992, acesta, alimentat şi dirijat din 
centrul imperial, degenerează într-un veritabil război moldo-rus, deloc 
întâmplător, tocmai în momentul admiterii Republicii Moldova în cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 Efectivele Armatei a 14-a, dislocată în stânga Nistrului, cu întregul 
ei corp ofiţeresc, educat în spirit imperial sovietic, au rămas devotate 
centrului imperial de la Moscova, fiind antrenate în pregătirea şi 
declanşarea ostilităţilor din primăvara şi vara anului 1992.

Aceleaşi forţe imperiale au reuşit, prin intermediul unei acerbe 
propagande antimoldoveneşti şi antiromâneşti, să antreneze în acest 
conflict şi alte forţe străine din afara Republicii Moldova. Este vorba, în 
primul rând, de grupuri de cazaci, cetăţeni ai Federaţiei Ruse, care erau 
convinşi că au venit la Nistru să apere interesele ruseşti şi pe etnicii ruşi 
„discriminaţi” de autorităţile legitime ale Republicii Moldova. În afară 
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de aceste grupări străine, în conflictul transnistrian, de partea forţelor 
proimperiale au luptat şi grupuri de naţionalişti ucraineni, care au 
deschis în regiune pentru a-i „apăra” pe etnicii ucraineni de politicile 
„discriminatorii”, promovate de autorităţile moldoveneşti.

Constituirea unor unităţi paramilitare compuse din locuitorii 
regiunii din stânga Nistrului, la baza cărora au stat foşti militari din cadrul 
Armatei a 14-a, trecuţi în rezervă, înarmarea acestor unităţi cu tehnică 
de război, muniţii din depozitele respectivei armate au adus Republica 
Moldova în pragul declanşării unor operaţiuni militare, care, de la 19 mai 
1992, odată cu intrarea în acţiune a unităţilor militare ale Armatei a 14-a, 
au degenerat într-un război moldo-rus.

La ora actuală, mai mulţi experţi califică diferendul transnistrian 
drept „un focar de conflict local cu posibilităţi de extindere” din cadrul 
Republicii Moldova10.

În viziunea acestor experţi, regimul separatist optează pentru  
recunoaşterea independenţei sale şi pentru o eventuală unire cu Federaţia 
Rusă sau Ucraina. În acelaşi timp, consideră cercetătorii, „elemente 
militare ruse din Armata a 14-a se menţin în Transnistria ca «forţe de 
pace», cu toate că angajamentele internaţionale (agreat de Rusia din 1999) 
prevăd retragerea trupelor ruse. Moscova pledează pentru soluţionarea 
crizei sub patronajul său (menţinerea integrităţii Republicii Moldova 
în cadrul CSI), în timp ce UE şi SUA consideră necesară o examinare  
internaţională a crizei”11.

10 Marea Neagră de la „lacul bizantin” la provocările secolului XX. Culegere de studii. Co-
ord. general-maior (r), dr. Mihail E. Ionescu, București, 2006, p. 368-369.
11 Ibidem.
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O societate contemporană, democratică este astăzi de neconceput 
în afara problemei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
Gradul de maturitate democratică se măsoară prin grija statului respectiv 
de a proteja ceea ce are mai sfânt orice individ, şi anume drepturile lui 
naturale, legate de viaţa şi libertatea personală. 

Pe parcursul ultimelor decenii Republica Moldova a aderat la şi ra-
tificat principalele instrumente internaţionale, atât universale, cât şi regi-
onale, în domeniul drepturilor omului, exprimându-şi astfel ataşamentul 
faţă de aceste valori ale umanităţii, necesare în mod indispensabil pentru 
existenţa unui stat democratic.

Prin această opţiune, s-a declarat deschis intenţia statului nostru 
de a se integra în comunitatea internaţională, în noua ordine internaţio-
nală, bazată pe ideile păcii, securităţii, libertăţii, garantării, promovării şi 
protejării drepturilor omului.

Importanţa promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului în Republica Moldova a fost şi va rămâne un factor vital pentru 
afirmarea valorilor democraţiei şi consolidării independenţei şi suvera-
nităţii tânărului nostru stat.

Constituţia Ţării noastre1 declară că „Republica Moldova este un 
stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi li-
bertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi plura-
lismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. Iar articolul 

1 Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994, art.1.

LIBERTATEA INDIVIDUALĂ ŞI SIGURANŢA PERSOANEI 
ÎN CAZUL APLICĂRII MĂSURII PREVENTIVE

Anatolie ANDRONACHE, 
şef adjunct al Catedrei „Ştiinţe penale” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
The most dangerous form of crime is the power elite represents a criminalization of 

politics and politicization of crime. Due to corruption and democracy, which opens doors for 
political criminals penetrate into all spheres of activity of a State, the most senior. They are not 
intended aim of achieving prosperity of the country, society and the individual citizen or the 
interests of society as such will not be higher than personal ones. Once there is such a power elite 
society must be ready to chaos, anarchy, their interests are above what any other interests. And 
to achieve these interests is guided by the principle that the end justifies the means if the purpose 
is noble. And its noble purpose is something other than personal enrichment.
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4 declară că „dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Repu-
blica Moldova este parte”.

Fără îndoială, unul dintre cele mai importante titluri din Consti-
tuţia Republicii Moldova este titlul II, denumit „Drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale”, care cuprinde un număr impunător de arti-
cole – 45.

Conceptul de libertate are o accepţiune filosofică şi o accepţiune 
juridică. Ca o categorie filozofică, libertatea este o modalitate de com-
portare a oamenilor în raport cu determinismul obiectiv al vieţii sociale, 
o expresie a raportului în care se află activitatea oamenilor faţă de nece-
sitate şi legile obiective ale naturii şi societăţii2.

În accepţiunea juridică, libertatea este o valoare socială promova-
tă, dezvoltată şi ocrotită de normele juridice, în sensul că personalitatea 
omului îşi găseşte afirmarea în libertăţile consacrate şi asigurate de ordi-
nea de drept.

Ocrotirea juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanei se reali-
zează în măsura în care exercitarea lor în interes propriu nu contravine 
intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept constituţionale.

Tocmai din dorinţa de a se evita extremele, starea de libertate a 
persoanei face obiectul reglementării normelor de drept, care îi stabilesc 
conţinutul şi îi determină întinderea, consacrându-se un „status liberta-
tis” al persoanei.

În lumina art.25 din Legea fundamentală, libertatea individuală 
priveşte libertatea fizică a persoanei, dreptul său de a se putea comporta 
şi mişca liber, de a nu fi reţinută, arestată sau deţinută, decât în cazurile 
şi formele expres prevăzute de Constituţie şi de alte legi.

Acţiunile autorităţilor publice competente privind restabilirea or-
dinii de drept trebuie reglementate în mod riguros, astfel încât libertatea 
individuală să fie pe deplin respectată şi nici o persoană nevinovată să nu 
fie victima unor acţiuni abuzive.

Pentru aceasta este necesar a se realiza siguranţa persoanei, noţiu-
ne ce exprimă ansamblul garanţiilor care protejează persoana în cazurile 
când autorităţile publice competente iau anumite măsuri ce vizează li-
bertatea individuală, garanţii care asigură luarea acestor măsuri cu res-
pectarea dispoziţiilor legale.

Libertatea individuală are o sferă mai cuprinzătoare decât sigu-
ranţa persoanei, care constituie o garanţie a libertăţii individuale în ce 
priveşte legalitatea măsurilor care pot fi luate de autorităţile publice, în 
cazurile şi în condiţiile strict prevăzute de lege.
2 V. Păvăleanu, Limitarea şi privarea de libertate ca măsuri penale, Iaşi, 1997, p. 5.
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Rezultă deci că aceste prevederi urmăresc protejarea libertăţii per-
soanei fizice şi, în mod deosebit, interzicerea oricărei arestări sau deţineri 
arbitrare, armonizându-se cu dispoziţiile noastre constituţionale şi pro-
cesual-penale.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului penal, potrivit 
scopului acestuia – constatarea la timp şi în mod complet a tuturor fap-
telor care constituie infracţiuni şi tragerea la răspundere penală a celor 
vinovaţi, reglementările în materie au prevăzut şi anumite mijloace de 
constrângere, concretizate în principal în măsurile preventive.

Dacă sunt temeiuri legale3 de a aplica măsura preventivă privati-
vă de libertate, reprezentantul organului de urmărire penală (în privinţa 
bănuitului) sau procurorul (în privinţa învinuitului, sau de a prelungi 
durata ţinerii sub arest) înaintează un demers judecătorului de instrucţie 
pentru a decide aplicarea măsurii arestării preventive sau a arestului la 
domiciliu.

Conform prevederilor art.186 alin.(2) C.pr pen  ţinerea persoanei 
în stare de arest preventiv în faza urmăririi penale până la trimiterea ca-
uzei în judecată nu va depăşi 30 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute 
de Codul de procedură penală. Totuşi, în cadrul urmăririi penale, ares-
tarea preventivă nu poate depăşi în total pentru minori 4 luni, iar pentru 
adulţi - 12 luni. Asupra arestării s-a stabilit controlul judiciar, şi, dacă 
este necesar, prelungirea măsurii arestării preventive de fiecare dată se 
face până la 30 de zile.

Totodată, persoana arestată preventiv, apărătorul ei şi, după caz, 
reprezentantul legal au posibilitatea de a ataca temeiul arestării în instan-
ţa de judecată ierarhic superioară.

În acelaşi timp, prin lege s-a prevăzut o serie de garanţii pentru 
persoana faţă de care se ia măsura preventivă, în sensul că aceasta nu 
poate fi luată decât cu respectarea condiţiilor prevăzute expres de lege, de 
anumite organe judiciare, după o procedură specială şi pentru anumite 
termene.

Măsurile preventive au menirea de a preîntâmpina sau de a înlătu-
ra situaţii de pericol pentru procesul penal care tind să împiedice aflarea 
adevărului şi justa soluţionare a cauzei penale.

Cea mai dură măsură preventivă care poate fi aplicată în cadrul 
procesului penal bănuitului, învinuitului sau inculpatului este arestul 
preventiv, cu o frecventă aplicabilitate în Republica Moldova. 

Arestarea preventivă este o măsură procesuală preventivă priva-
tivă de libertate, care constă în lipsirea de libertate a unei persoane în 
cazurile şi cu procedura strict prevăzută de lege, înainte de soluţionare 
definitivă a unei cauze penale pentru a se asigura buna desfăşurare a 
3 Codul de procedură penală al RM din 14.03.2003, art.176.
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procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea bănuitului, învi-
nuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la 
executarea pedepsei4.

Prin „cazurile şi procedura prevăzută de lege” trebuie să înţelegem 
atât reglementările naţionale (Constituţia, Codul de procedură penală 
ş.a), cât şi reglementările internaţionale la care Republica Moldova  este 
parte.

Luarea măsurii arestării preventive presupune îndeplinirea cu-
mulativă a mai multor condiţii de ordin substanţial şi de ordin formal 
ce constituie tot atâtea garanţii ale inviolabilităţii persoanei. Chiar dacă 
sunt îndeplinite aceste condiţii, luarea măsurii arestării preventive este 
subordonată realizării scopului specificat de prevederile art.175 alin.(2) 
C.pr.pen.

Libertatea individuală, ca de altfel toate libertăţile umane, nu este 
absolută şi urmează a se realiza în coordonatele impuse de ordinea de 
drept. Încălcarea ordinii de drept îndreptăţeşte autorităţile publice şi 
persoanele împuternicite să intervină pentru restabilirea legalităţii. Aces-
te acţiuni ale autorităţilor publice trebuie să fie circumscrise unor reguli 
ferme şi clar delimitate pentru a asigura persoanei ocrotirea juridică ne-
cesară.

Arestarea preventivă şi măsurile preventive de alternativă arestării 
(arestarea la domiciliu, liberarea provizorie a persoanei pe cauţiune şi li-
berarea provizorie a persoanei sub control judiciar) pot fi aplicate numai 
conform hotărârii instanţei de judecată emise, atât în baza demersului 
procurorului, cât şi din oficiu când judecă cauza respectivă.

Deci măsurile preventive au menirea de a preîntâmpina sau de a 
înlătura situaţii de pericol pentru procesul penal care tind să împiedice 
aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei penale.

Luarea măsurii arestării preventive în mod nechibzuit poate afecta 
însă buna înfăptuire a justiţiei. De aici rezultă grija ce trebuie manifes-
tată în privinţa respectării cadrului legal în care poate fi dispusă măsura 
preventivă dată.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului5 statuează că „nici o 
persoană nu poate fi lipsită de libertatea sa”, exceptând anumite situaţii, 
printre care şi ipoteza arestării preventive (paragraful 1).

O persoană poate fi arestată atunci când există motive verosimile 
de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de 
a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune sau să 

4 Constantin Sima, Arestarea preventivă, Bucureşti, 2002, p. 3.
5 Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţi-
lor Fundamentale   adoptată la Roma la 04.11.1950, în vigoare pentru RM din 
12.09.1997, art.5.
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fugă după săvârşirea acesteia (paragraful 1c).
În raport cu prevederile art.25 alin.(2) al Constituţiei Republicii 

Moldova potrivit cărora arestarea unei persoane este permisă numai în 
cazurile şi cu procedura prevăzută de lege, mai trebuie precizat că cir-
cumstanţele concrete în care se poate dispune arestarea sunt cele stabilite 
sau prevăzute de Legea procesual-penală. 

Prin „cazurile şi cu procedura prevăzută de lege” urmează să înţe-
legem cazurile prevăzute de art.176 - 177 C.pr.pen.

Deci pentru a lua măsura arestării preventive este suficient ca 
organul judiciar să constate pe baza de indici serioase posibilitatea ivi-
rii oricăreia din ipotezele prevăzute de art.176 alin.(1) C.pr.pen. şi care 
constituie situaţii de pericol pentru realizarea procesului penal: pericolul 
ascunderii bănuitului, învinuitului sau inculpatului de la organul de ur-
mărire penală sau de instanţa de judecată, pericolul de compromitere a 
probelor împiedicând stabilirea adevărului în procesul penal, pericolul 
comiterii unei noi infracţiuni ş.a.

În temeiul art.176 alin.(2) C.pr.pen. se poate dispune arestarea 
preventivă şi măsurile preventive de alternativă arestării când bănuitul, 
învinuitul sau inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea penală 
prevede pedeapsa privativă de libertate pe un termen mai mare de 2 ani, 
iar în cazul săvârşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa 
privativă de libertate pe un termen mai mic de 2 ani ele se aplică dacă 
învinuitul sau inculpatul a comis cel puţin una din acţiunile prevăzute în 
alin.(1) al aceluiaşi articol.

Chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.176 alin.(1) 
şi (2) C.pr.pen. organul judiciar va recurge la această măsură numai dacă 
arestarea preventivă este necesară pentru realizarea cu succes a scopuri-
lor specificate în dispoziţiile art.1 C.pr.pen (scopul procesului penal) şi în 
art.175 alin.(2) (scopul măsurilor preventive).

Analizând, se poate observa că în privinţa arestării preventive le-
gislaţia penală şi  procesual-penală a Republicii Moldova este mai exi-
gentă decât cerinţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Dacă reglementarea internaţională prevede că săvârşirea unei in-
fracţiuni constituie un temei suficient pentru arestarea unei persoane, 
legislaţia ţării noastre a introdus în plus şi alte condiţii, cu valoare de 
garanţii suplimentare, menite să asigure protejarea individului împotriva 
arbitrajului.

În acest scop, prevederile art.176 alin.(2) C.pr. pen. impun ca in-
fracţiunea săvârşită să prezinte o anumită gravitate, materializată într-
un anumit minimum de pedeapsă şi să existe un pericol pentru ordinea 
publică, determinat de lăsarea în libertate a infractorului. Toate aceste 
condiţii trebuie îndeplinite cumulativ şi dovedite.
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Arestarea preventivă este o măsură extrem de gravă, care reprezin-
tă o limitare importantă a libertăţii individuale. 

De aceea trebuie stabilite garanţii speciale pentru ca utilizarea ei 
abuzivă să nu aducă atingere libertăţii şi siguranţei persoanei.

Pentru a vedea care sunt aceste garanţii, în dreptul nostru actual 
trebuie combinate prevederile art.25 din Constituţie cu art.5 din Con-
venţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale.

Prima garanţie stabilită în favoarea persoanei este caracterul ex-
cepţional al arestării preventive. 

O a două garanţie stabilită pentru a proteja libertatea şi siguranţa 
persoanei este aducerea la cunoştinţa acesteia a învinuirii care i se aduce 
„în cel mai scurt termen” într-o limbă pe care o înţelege şi în prezenţa 
unui avocat ales sau numit din oficiu.

A treia garanţie este stabilită de Convenţia Europeană pentru Apă-
rarea Drepturilor Omului în art.5 paragraful 3 care arată că „orice per-
soană arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit.c) 
din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau 
a altui magistrat împuternicit de lege cu exercitarea atribuţiilor judicia-
re”.

O altă garanţie a libertăţii individuale şi a siguranţei persoanei este 
dreptul arestatului de a se plânge judecătorului asupra legalităţii manda-
tului de arestare. Conform art.312 C.pr.pen., controlul judiciar al lega-
lităţii încheierii judecătorului de instrucţie privind măsurile preventive 
aplicate şi prelungirea duratei lor se efectuează de către instanţa de jude-
cată ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.

Instanţa de recurs este obligată de a judeca recursul în decurs de 3 
zile din momentul primirii lui.

O altă garanţie se referă la prevederile Codului de procedură pe-
nală ce reglementează modul şi durata de aflare a persoanei în stare de 
arest preventiv.

Astfel, termenul de ţinere a persoanei sub arest preventiv trebuie 
să corespundă scopurilor pretinse la alegerea şi aplicarea unei măsuri 
preventive care sunt prevăzute de lege6 şi anume că arestarea preventivă 
are scopul de a preveni eventuala sustragere a persoanei de la urmărirea 
penală şi judecată, încercările acesteia de a împiedica stabilirea adevăru-
lui în procesul penal ori de a comite acţiuni criminale, precum şi scopul 
de a asigura executarea sentinţei.

În art.186 alin.(3) C.pr.pen. e stipulat că durata limită admisibilă 
de legea procesual-penală a ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv 
la faza urmăririi penale poate fi prelungită până la 12 luni, dacă persoa-
6 Legea RM cu privire la arestare preventivă nr.1226- XIII din 27.06.1997, art.2.
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na este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea penală 
prevede pedeapsa maximă de până la 25 de ani sau detenţiune pe viaţă.

Deci putem spune că potrivit prevederilor art.186 C.pr.pen. durata 
limită admisibilă a ţinerii persoanei în stare de arest preventiv la faza 
urmăririi penale este de cel mult 12 luni.

Însă dat fiind faptul că măsura preventivă privativă de libertate 
poate fi aplicată în cursul ambelor faze procesual-penale este cert faptul 
că legislaţia procesual-penală admite în unele cazuri ca durata de deten-
ţie preventivă să depăşească termenul maximal stabilit. 

Constituţia Republicii Moldova în art.25 alin.(4) prevede că „ter-
menul arestării poate fi prelungit numai de către judecător sau de către 
instanţa de judecată în condiţiile legii, cel mult până la 12 luni”.

Astfel, suntem în prezenţa unei situaţii în care prevederea unei legi 
organice (a Codului de procedură penală care admite detenţia pe o peri-
oadă în unele cazuri mai mare de 12 luni) contravine prevederilor Legii 
Supreme – Constituţiei – art.25 alin.(4) al căreia stabileşte strict limita de 
12 luni, fără o posibilitate de derogare de la ea.

Deci, în concluzie, este clar că orice depăşire a termenului stabilit 
de ţinere a persoanei în stare de arest preventiv aduce atingere unor li-
bertăţi fundamentale şi anume libertăţii individuale şi siguranţei persoa-
nei, care conform legii sunt inviolabile şi apărate de către stat.

Legislaţia procesual-penală acordă un loc primordial printre pro-
cedurile speciale procedurii în cauzele penale privind minorii, adică în 
privinţa persoanelor care, la momentul săvârşirii infracţiunii, nu au îm-
plinit vârsta de 18 ani, şi anume că la soluţionarea chestiunii privind 
aplicarea măsurii preventive în privinţa minorului, în fiecare caz se pune 
în discuţie, în mod obligatoriu, posibilitatea transmiterii lui sub suprave-
ghere conform dispoziţiilor art.184 C.pr.pen.

Iar reţinerea minorului, precum şi arestarea lui preventivă în baza 
temeiurilor existente pot fi aplicate numai în cazuri excepţionale, când 
au fost săvârşite infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de 
grave7.

În concluzie, se poate de afirmat că măsura preventivă privativă de 
libertate este cea mai gravă măsură preventivă, aplicată în caz de necesi-
tate  persoanei şi această gravitate obligă organele judiciare şi persoanele 
împuternicite de aplicarea ei la o înaltă responsabilitate şi de a lua  toate 
măsurile necesare în scopul neadmiterii lezării drepturilor fundamentale 
ale omului, care sunt ocrotite de legile atât naţionale, cât şi internaţio-
nale.

În prezent în lume sunt recunoscute mai mult de 60 de drepturi ale 
omului cărora le sunt consacrate un număr impunător de instrumente 
7 Codul de procedură penală al RM din 14.03.2003, art.477.
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juridice internaţionale, regionale şi de mecanisme de protecţie, a căror 
respectare este vegheată de multiple organisme internaţionale.

Republica Moldova s-a declarat un stat democratic, suveran şi in-
dependent, fapt ce a determinat alinierea Moldovei la standardele inter-
naţionale şi în ce priveşte protecţia şi garantarea drepturilor omului, a 
fiinţei umane.

Numai prin respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
fiecărei persoane, marile probleme ale contemporaneităţii precum dez-
voltarea economică şi socială, independenţa naţională, securitatea, deba-
rasarea cu desăvârşire de totalitarism îşi pot găsi o temeinică şi durabilă 
soluţionare. 
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REGIMUL TOTALITAR BOLŞEVIC  (LENIN, STALIN, HRUŞCIOV, BREJNEV,
ANDROPOV, CERNENKO, GORBACIOV)  - 74 ANI DE ACŢIUNI CRIMINALE

PENTRU DISTRUGEREA CREDINŢEI CREŞTINE

Ghenadie CIOBANU,
şef al Secției dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn 

a Centrului management operațional al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
Church history has never known a political crime of magnitude as in the former USSR in 

the twentieth century. This crime covered all educational organizations, science, administration, 
etc., all spheres of life and all ages, ranging from children who were educated in the spirit of athe-
ism and persecuted for spiritual faith in kindergartens and schools to people of old age. Millions of 
people of faith were subjected to various discriminations such as different taunts, dismissals from 
work, imprisonment and even death.

From the very beginning of its existence the Soviet Union set a goal to destroy with vio-
lence Orthodox Church. “Open war” against the Christian faith triggered by the Bolsheviks and 
promoted by the totalitarian communist regime in the period of 1917-1991 bore the slogan “The 
fight against religion is the struggle for socialism”.

To handle and manipulate millions of people the soviet system initiated the informati-
on war aimed at educating the population in the spirit of atheism and materialism. These goals 
were achieved by numerous  news papers and magazines (“Godless”, “Science and Religion”), 
teaching materials, textbooks and readers (“Anti-religious reader: A guide for educators, teachers 
and students”;  “Anti-religious textbook for the groups and self-education: “Measures to stren-
gthen the atheistic education of the population of the republic “approved by the presidium of CC 
CP Moldova. March 16, 1964”;”Pages of History of Religion and Atheism in Moldova”, “ Atheist 
handbook “, “Atheist Sputnik”), as well as by cast films and documentaries from all the studios 
of the USSR (“Ivanna”(1959); “Miracle-working”(1960); “Clouds over Borsk”(1960);”I love you, 
life”(1960);”Anathema”(1961); “Confession”(1962); “End of the World”(1962); “Sinner” (1962); 
“Wicked Angel”(1962), among which stands “Armageddon” produced by “Moldova film” in 1962.

Fighting against church was carried out through the NKVD and KGB, the organs that 
invented “evidence” in order to arrest the ministers of churches, monasteries, chapels etc., whe-
reas land inventories, listed buildings were owned by the state and religious books were con-
fiscated. Buildings were converted into palaces of culture, museums, pioneer homes, schools, 
hospitals, planetariums, archives, theaters, dance halls etc.

Communist machine for removal of religion no longer exist today. However, a huge 
number of people who were educated in the spirit of scientific atheism have remained. Today 
they occupy leading places in the state, organizations and institutions continuing behind the 
scene the activity began in 1917.

There will be necessary another few generations to succeed in complete purifying the 
Church, which represents today a small shelter of peace, a quiet place where you can pray and 
believe in time to come and a prosperous life for the citizens of Moldova.
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„Învăţătura creştină s-a răspîndit în 
lume cu mari dificultăţi. Credinţele religioase 
idolatoare au persistat îndelung şi din aceste 
considerente răspîndirea creştinismului  s-a fă-
cut cu multe sacrificii: propagatorii noii credin-
ţe erau ucişi, uneori după chinuri prelungite, 
de către adepţii vechilor credinţe idolatoare”1 .

Istoria bisericii nu a cunoscut niciodată o criminalitate politică de 
amploare ca în fosta URSS în secolul  XX. Această criminalitate a cuprins  
toate organizaţiile de învăţămînt, ştiinţă, administraţie etc., toate păturile 
sociale şi toate vîrstele,  începînd de la copiii educaţi în spiritul ateismu-
lui şi urmăriţi pentru credinţa duhovnicească, în grădiniţe şi şcoli pînă la 
oameni de o vîrstă înaintată.

Milioane de oameni cu credinţă au fost supuşi diferitor discrimi-
nări,  începînd de la diferite batjocuri, concedieri de la serviciu, pînă la 
privarea de libertate şi terminînd cu moartea.

URSS din primii ani de existenţă şi-a pus drept scop să distrugă cu 
violenţă  Biserica Ortodoxă.

În anul 1918 este aprobat Decretul „Despre separarea bisericii de 
stat şi de şcoală”. Acest decret devine temelia în lupta bolşevicilor îm-
potriva bisericii, care au lansat lozinca „Lupta împotriva religiei - lupta 
pentru socialism”.

După războiul civil care a avut loc între armata roşie şi armata 
albă, cea care a încercat să oprească invazia bolşevică şi să se răzbune 
pentru asasinarea familiei regale din Rusia, biruinţa sovieticilor avea să 
fie sărbătorită  cu mult fast pînă la începutul  ultimului deceniu al seco-
lului XX.

Pentru faptul că în războiul civil fiecare biserică şi mănăstire a fost 
pentru armata albă un stat-major auxiliar şi un apartament conspirativ2, 
şi pentru că  slujitorii duhovniceşti în sate îi sfătuiau pe ţărani să fie îm-
potriva colectivizării, guvernarea sovietică a răspuns cu agresivitate şi 
violenţă.

Această agresivitate a liderilor bolşevici îşi găseşte reflectarea în 
scrisoarea secretă a lui Lenin către Aparatul de partid, ce datează din 19 
martie 1922  „Confiscarea bunurilor de preţ din mănăstiri şi biserici tre-
buie făcută cu decisivă agresivitate, indiferent de  ce ne va sta în cale şi în 
cel mai scurt timp. Cu cît mai mulţi reacţionari ai burgheziei  şi credinţei 

1 Pr., conf., dr. Alexandru Stan, prof., dr. Remus Rus, Istoria religiilor, p. 321.
2 Борис Кандидов, Церковь и шпионаж: о некоторых фактах контрреволюционной 
и шпионской деятельности религиозных организаций, ГАИЗ, Москва, 1937, c. 6.
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vom  reuşi în acest caz să-i împuşcăm, cu atît va fi mai bine”3.
În anul 1922 a fost iniţiată editarea ziarului „Ateul” (Безбожник), 

în jurul căruia a fost atras un număr considerabil de corespondenţi şi 
format un număr impunător de cercuri de cititori. Ulterior, se formează 
Societatea obştească „Ateul”, care înregistrează ca membri în  anii 1940 
în jur de  cîteva milioane de persoane.

Conform sursei http://ru.wikipedia.org, ziarul a atins apogeul de 
editare la începutul anilor 1930. Astfel, începînd cu anul 1931, ziarul apă-
rea săptămînal cu un tiraj de 500 mii exemplare.

Acest ziar şi această societate aveau drept scop propaganda an-
tireligioasă şi ademenirea în rîndurile lor a cît mai multe persoane (cu 
siguranţă că era finanţată de către organele puterii de stat). Editura „Ate-
ul”  scoate la tipar un număr imens de materiale didactice, informative 
pentru lupta împotriva religiei. Doar una din ele – (Crestomaţia ateistă: 
manual pentru propagandişti, învăţători şi elevi), Editura „Ateul”, Mos-
cova 1930 de G. A. Gurev. Aceste publicaţii erau editate în tiraje de sute 
de mii şi periodic în multe ediţii, fiind completate cu idei noi, noi şi noi, 
doar pentru un singur scop – de a extirpa, exclude definitiv credinţa din 
spaţiul URSS şi de a umplea fiecare grădină, colţişor cu ideologie mate-
rialistă.

Stalin în interviul acordat delegaţiei de muncitori americani la 9 
septembrie 1927 declara: „Partidul nu poate fi neutru faţă de religie, şi 
el desfăşoară o  propagandă antireligioasă împotriva tuturor şi diferitor 
dogme religioase, pentru că Partidul se află în spatele  ştiinţei, iar dogme-
le religioase merg împotriva ştiinţei, într-un cuvînt, fiecare  religie este  
antipodul ştiinţei”4.

Ulterior, liderul de la Kremlin menţiona în apelul lansat către  po-
por: „Partidul nu poate fi neutru şi faţă de purtătorii dogmelor religioase, 
slujitorii bisericii care otrăvesc minţile oamenilor. Am nimicit  noi  re-
acţionarii religioşi? Da, i-am nimicit. Dar problema e că nu pe toţi i-am 
lichidat. Propaganda antireligioasă este acel mijloc care va duce pînă la 
capăt activitatea de lichidare”5.

Către anul 1939, la un an înainte de invazia sovieticilor în spaţiul 
dintre Nistru şi Prut,  în URSS au rămas neînchise 100 biserici din 60 000 
care funcţionau în 1917. La libertate au rămas 4 arhierei, dar şi soarta lor 
era decisă, deoarece NKVD-ul a fabricat „ Mărturii” pentru arest, care 

3 Архивы Кремля, в 2-х книгах, книга 1, Политбюро и Церковь, 1922-1925 гг., М. - 
Новосибирск, «Сибирский хронограф», 1997 г., с.143.
4 Борис Кандидов, Церковь и шпионаж: о некоторых фактах контрреволюционной 
и шпионской деятельности религиозных организаций, ГАИЗ, Москва, 1937, с. 87.
5 Ibidem, с. 87.
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putea avea loc în orice timp6.
La 28 iunie 1940, când Armata Roşie a ocupat teritoriul românesc 

de la est de Prut, aici funcţionau 1090 de biserici ortodoxe şi 28 de mă-
năstiri7.

În anul 1940, după ocuparea Moldovei, Ţărilor Baltice, Belarusului 
de Vest şi Ucrainei de Vest de către armata sovietică, autorităţile men-
ţionau că influenţa religiei asupra populaţiei aici este mai mare  decît 
în alte republici ale URSS, şi s-a dispus de a iniţia o politică mai atentă 
împotriva bisericii.

Noile teritorii creau probleme şi pentru Patriarhia de la Moscova. 
Acestea constau în faptul că eparhiile care s-au creat după revoluţia din 
octombrie, unele  mai degrabă altele mai tîrziu, şi-au declarat indepen-
denţa. Iar acum noile împrejurări politice dictau impunerea unor schim-
bări în viaţa bisericească.

Mitropolitul Moscovei Serghii  s-a straduit să facă imediat ordine 
în viaţa bisericească din aceste regiuni ocupate. Astfel, în Moldova, la 
cîrma Eparhiei de Chişinău a fost delegat episcopul Aleksii de Tula.

Mitropolitul a declarat că sînt foarte mulţi lucrători duhovniceşti 
care sînt împotriva puterii sovietice şi care vor rînduiala veche.

Bolşevicii, prin Dispoziţia Sovietului Comisarilor Norodnici al 
RSSM nr. 142 din 13 septembrie 1940, au confiscat cărţile bisericeşti de 
toate riturile şi ale sectelor religioase8.

Această confiscare s-a efectuat în termene record de către comisiile 
orăşeneşti şi judeţene sub patronajul lucrătorilor NKVD.

Mariana S. Ţăranu, doctor în ştiinţe istorice, în articolul „Politi-
ca sovietică antireligioasă din RSSM în timpul primei ocupaţii sovietice”, 
menţionează că  în septembrie 1940 s-a decretat trecerea în posesia statu-
lui a oricărui bun, pămînt, inventar, imobil. Preotul nu mai avea dreptul 
de a se folosi de averea bisericii sau de a o administra. Paralel se producea 
şi secularizarea lăcaşurilor sfinte. Paraclisul Palatului Mitropolitan din 
Chişinău a fost transformat în Palatul Pionierilor, Capela Seminarului 
Teologic, Facultatea de Teologie şi alte capele au fost transformate în 
şcoli şi spitale. Capela Mitropoliei a devenit sală de cinematograf, Bise-
rica Liceului Militar a fost transformată în sală de dans, capela Liceului 
„Regina Maria” a fost transformată în muzeu, biserica Seminarului Teo-
logic a devenit Arhiva de Istorie a NKVD-ului etc.

6 История России. 1917 - 1940. Хрестоматия, сост. В.А. Мазур и др., под редакцией 
М.Е. Главацкого. Екатеринбург, 1993
7 „Basarabia dezrobită. Drepturi istorice, nelegiuiri bolşevice, înfăptuiri româneşti”, în 
Suferinţele Basarabiei şi  răpirile ruseşti. Antologie, ediţie îngrijită, note şi comentarii de 
Florin Rotaru, Bucureşti, Semne, 1996, p. 474-479.
8 ANRM, F 2848, Inv. 11, d.2, fila 242.
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Începând cu luna noiembrie 1940, pe paginile ziarului republican 
„Moldova  socialistă” este instituită o rubrică permanentă „Clubul ateis-
tului”, în care în mod regulat se aduceau argumente ale inexistenţei lui 
Dumnezeu, luându-se în derâdere ritualurile creştine.  Acelaşi lucru se 
făcea şi prin intermediul emisiunilor radiofonice9.

Deşi propaganda sovietică a depus eforturi considerabile pentru a 
justifica ideea aberantă despre „eliberarea de sub jugul românilor”, basa-
rabenii aveau să se convingă foarte curând că viaţa lor a fost transformată 
într-un nesfârşit calvar10.

În 1940 apare în lumină lucrarea Manualul de ateism. Pentru cer-
curi şi autoinstruire (sub red. lui M. M. Şeinman, Engels, Nemgosizdat, 
1940) cu un volum de 416 pagini. Cartea era destinată pentru propa-
ganda antireligioasă, pentru cei care fac propaganda în mase. Autorul 
menţionează că manualul este elaborat pentru educaţie şi în calitate de 
material didactic în cercurile antireligioase.

În această lucrare la pagina 21 se menţionează că duşmanul de 
clasă zdrobit în interiorul ţării nu a fost nimicit pînă la capăt. Unul din 
refugiile sale rămîn a fi organizaţiile religioase, care sînt un izvor de idei 
dăunătoare socialismului.

La  7 martie 1941 este adoptată Hotărîrea Biroului Comitetului 
Central al PC (b) al Moldovei „Despre propaganda antireligioasă şi acti-
vitatea Societăţii luptătorilor ateişti în Moldova”11.

Acest act constată că munca de propagandă şi agitaţie împotriva 
religiei este desfăşurată slab în RSS Moldovenească. Ca urmare s-a pus  
sarcina de a organiza seminare de către activişti, a forma cursuri de per-
fecţionare a propagandiştilor.  Editura de stat a Moldovei trebuia către 1 
iulie 1941 să traducă în limba moldovenească şi să tipărească un manual  
şi 4-5 denumiri de cărţi şi broşuri. Redacţiile ziarelor trebuiau sa publice 
permanent articole antireligioase. Iar în Chişinău s-a dispus formarea 
Muzeul antireligios.

În anul 1941 Moldova, Bucovina de Nord şi regiunea Odessa au 
fost incluse în componenţa României.

La Chişinău s-a întors mitropolitul Efrim Tighineanu, care a ocu-
pat această funcţie pînă în anul 1940.

Conform analizei efectuate,  ca o consecinţă a guvernării sovietice, 
în anii 1940 - 1941 în Basarabia 13 biserici au fost distruse, 27 transfor-
mate în cluburi, depozite, săli de gimnastică etc., iar 48 de preoţi au fost 

9 http://historia-aurellazar.wikispaces.com/file/view/Politica+Sovietică.pdf.
10 Elena Postică, „Aspecte din mişcarea de rezistenţă  antisovietică în Basarabia postbeli-
că”, în Destin românesc, nr. 4,2001, p. 170.
11 AOSP RM, F. 51, Inv. 1, D. 59, file 72-74.
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ucişi sau deportaţi12.
În Transnistria  au fost deschise 12 mănăstiri şi circa 500 biserici, 

ceea ce constituie circa 40% din numărul lăcaşelor sfinte  ce au activat 
pînă la revoluţia din 191713.

Însă din august 1944, lucrurile iau o altă întorsătură. Călăii roşii 
s-au întors „setoşi” de răzbunare pe poporul Moldovei.

Se începe iarăşi persecutarea bisericii. Preoţii şi slujitorii încep să 
fie agresaţi, arestaţi, deportaţi şi chiar împuşcaţi. Pe unele cupole ale bi-
sericilor sunt arborate drapelele sovietice. Sovieticii îşi permit să intre în 
lăcaşele sfinte cu căciula în cap, aprind ţigări, întrerup serviciile divine.

Bisericile sunt luate sub un control strict de către autorităţi prin 
intermediul KGB-ului. La orice serviciu divin printre credincioşi era pre-
zent cîte un kaghebist care asculta cu atenţie ce vorbesc oamenii între 
ei, după care depunea un raport secret pe numele superiorului. Toate 
rapoartele se expediau Consiliului pentru afacerile bisericii ortodoxe de 
pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS pentru Moldova14.

Stalin înţelegea destul de bine că Biserica a constituit o forţă psi-
hologică în ridicarea spiritului poporului sovietic în război şi din această 
cauză politica aspră a statului împotriva bisericii se diminuează, dar nu 
considerabil.

Pentru controlul Bisericii Ortodoxe din spaţiul URSS este format 
în 1943  Consiliul pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lîngă 
Sovietul de Miniştri al URSS.

Organul intermediar dintre instituţiile republicane şi unionale 
era împuternicit Consiliului pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse 
pentru RSS Moldovenească, care şi-a început activitatea în iulie 1945.

La 14 februarie 1946 la Moscova a avut loc şedinţa de bilanţ a Con-
siliului  pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lîngă Consiliul 
de Miniştri al URSS pentru anul 1946. În raportul de bază, care a fost dat 
citirii (strict secret cu nr. 104 s din 14 februarie 1947) se menţiona urmă-
toarele: „Dacă în perioada războiului, reieşind din unele motive  inclusiv 
psihologice, frecventarea bisericii era cu mult mai mare (preponderent 
de femei), atunci actualmente procentul de frecventare s-a redus, dar to-
tuşi la unele sărbători ca Paştele, Crăciunul numărul enoriaşilor ce frec-
ventează biserica ajunge la procentul din timpul războiului.

Preponderent numărul de cereri pentru deschiderea bisericii vin 
de la enoriaşii regiunilor centrale şi de est, republicilor unde sunt un nu-

12 Mihai Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică 1944-1950, Editura Dacia, 
Cluj –Napoca, 1995, p. 35
13 http://www.rusoir.ru/03print/01/52 - / Russian association of scholars in religion.
14 S. Carp, E. Carp, T Carp, Gh. Ciobanu, Istoria satului Baiuş în documente 1911-2011, 
Chişinău, 2012, p. 509-510.
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măr mic de biserici active, şi doar 9 % din aceste cereri sunt ale enoriaşi-
lor ce locuiesc pe teritoriile care au fost temporar sub ocupaţia nemţilor, 
unde în perioada ocupaţiei avea loc deschiderea masivă a bisericilor.

Majoritatea mănăstirilor ce stau la balanţa Mitropoliei de Moscova 
au existat şi chiar pînă la război (69 – în RSSM Moldovenească, în regiu-
nile de vest ale RSS Ucraina şi RSS Belarus).

Majoritatea slujitorilor bisericeşti se află în Moldova, Ucraina şi în 
alte regiuni centrale, care au fost sub ocupaţia germană.

În ultimii 3 ani au fost depuse 16 275 de cereri de la enoriaşi pen-
tru deschiderea unui număr de 5148  biserici şi case de rugăciuni.

Reieşind din faptul că pe unele cereri stau semnăturile cîtorva sute, 
uneori şi a o mie de cetăţeni ai ţării noastre, Consiliul a examinat foarte 
atent fiecare cerere.

Astfel, în decurs la  3 ani s-a permis deschiderea unui număr de 
1084 biserici şi case de rugăciuni, ceea ce constituie 20,9% din numărul 
de cereri depuse, inclusiv în 1946 -  369 din ele. (Raportul a fost prezen-
tat Consiliului de Miniştri:  Stalin I., Molotov V., Beria L., Voroşilov şi 
Kuzneţov A.)15. 

Consiliul pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RSS 
Moldovenească raporta în 1945 cereri de deschidere a bisericilor nu au 
fost, în 1946 au fost 18, în 1947 - 37, în 1948 - 112. Toate aceste cereri 
au fost refuzate16.

În ianuarie 1948 Împuternicitul Consiliului pentru afacerile bise-
ricii ortodoxe de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS pentru Mol-
dova, Romenski, într-un raport către guvernul republicii, scria referitor 
la aceasta: „În urma supravegherii personale şi studierii permanente a 
activităţii bisericeşti şi a preoţimii, precum şi a stării religiozităţii, se vede 
că aceasta este înaltă în mijlocul populaţiei moldoveneşti băştinaşe”. În 
continuare arată că în zilele de duminică şi alte sărbători religioase, bise-
ricile din localităţile săteşti erau frecventate de 150-200 de  oameni. Pre-
tutindeni se oficiau şi serviciile religioase. Astfel, de la 1 ianuarie pînă la 
1 octombrie 1947, în timp ce bântuia foametea în republică, în 86 biserici 
din blagocinul Chişinău au avut loc 2932 botezuri şi 464 cununii, iar în 
22 biserici din blagocinul Bender - 1163 botezuri şi 180 cununii”17. 

În scopul desfăşurării lucrului ştiinţifico-ateist  de propagandă în 
republică, şi al pregătirii lectorilor ateişti, Biroul  Comitetului Central al 

15 http://www.rusoir.ru/president/works/190// Российский государственный архив 
социально-политической истории, Ф. 17, Оп. 117, Д. 946, Л. 81-122, машинописная 
копия.
16 Валерий Пасат, Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1953, 
РОССПЭН, 2009, c. 84.
17 Sociologie Românească, Serie nouă, Anul 3, 1992, nr. 3, p. 289
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PC / RSSM a adoptat hotărîrea despre desfăşurarea seminarului de 10 
zile al lectorilor pe tema ştiinţifico-ateistă, în noiembrie 1950 în număr 
de 75 persoane. Astfel,  L. Brejnev la 18 octombrie 1950 a adresat o scri-
soare Secretarului Comitetului Central BKP M. Suslov în care a cerut 
50 000 ruble pentru organizarea şi desfăşurarea seminarului, precum şi 
detaşarea unui număr de lectori ateişti experimentaţi de la Moscova pen-
tru a ţine lecţii18.

Dacă în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial şi apoi în pe-
rioada din 1945 pînă la moartea lui Stalin criminalitatea politică asupra 
bisericii s-a diminuat, atunci după venirea la putere a lui Hruşciov aceas-
ta ia o amploare considerabilă.

În 1954 Comitetul Central al Partidului comunist al republicilor 
socialiste a adoptat 2 dispoziţiuni pe temele ce ţin de propaganda ştiin-
ţifico-ateistă.

În dispoziţiunea secretă din 07 iulie 1954 „Despre neajunsurile în 
activitatea de propagandă ştiinţifico-atesită şi despre măsurile de îmbu-
nătăţire a acesteia”, Comitetul Central al Partidului comunist evidenţia 
că organizaţiile de partid desfăşoară nesatisfăcător activitatea de propa-
gandă în rîndurile populaţiei şi a trasat un şir de măsuri concrete de 
îmbunătăţire a acesteia.

În dispoziţiunea din 10 noiembrie 1954 „Despre greşelile admise 
în activitatea de propagandă ştiinţifico-ateistă  în rîndurile populaţiei”, 
Comitetul central a  scos la iveală unele fapte admise în administrarea 
vulgară şi lezarea sentimentelor enoriaşilor din partea unor lucrători de 
partid, cerînd de la organizaţiile de partid să intensifice războiul infor-
mativ în domeniul ateismului, educînd muncitorii în spiritul materialis-
mului.

Circulara cu nr. 39 a Secţiei de propagandă şi agitaţie a Comitetu-
lui Central pentru republicile URSS „Despre neajunsurile propagandei 
ştiinţifico-ateiste”, Moscova, 12 septembrie 1959, sublinia că  din an în an 
cresc veniturile bisericii. De exemplu, în  eparhia Ucrainei în comparaţie 
cu anul 1955 veniturile au crescut de la 130 milioane ruble pînă la 145 
milioane ruble în 1956; în Eparhia Moldovei  respectiv de la 13521 mii  
ruble pînă la 16378 mii ruble.

În ultimii ani sporeşte activitatea sectelor şi creşte considerabil nu-
mărul  sectanţilor. Dacă în Ucraina în 1954 erau 92 mii sectanţi,  în 1957 
numărul acestora este de 103 mii; În Moldova numărul sectanţilor pen-
tru această perioadă a crescut cu 15 la sută, în Letonia cu 17 la sută etc.

Asociaţiile bisericeşti acordă a mare atenţie pregătirii cadrelor. 
Dacă în perioada 1954-1957 acestea şi-au completat rîndurile cu 287 per-
18 Валерий Пасат, Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1953, 
РОССПЭН 2009, c. 91 
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soane, în anul curent în instituţiile de învăţămînt ale Bisericii Ortodoxe  
învaţă 1198 persoane.

Nu sunt admise faptele cînd unele procese duhovniceşti sunt în-
găduite de către comunişti şi comsomolişti. De exemplu, secretarul or-
ganizaţiei de partid în numele lui Jdanov din regiunea Pskov, tovarăşul 
Efremov, deţine în casă icoane, şi-a botezat copiii, casa lui este frecven-
tată des de către  preot.

Secretarul organizaţiei comsomoliste al aceluiaşi colhoz  tovarăşul 
Fiodorov s-a logodit în biserică. Asemenea fapte sunt admise din partea 
unor comunişti şi comsomolişti şi din alte raioane ale ţării.

Sunt înregistrate fapte cînd în unele raioane ale ţării enoriaşii 
cumpără în proporţii mari literatură antirelegioasă şi o distrug. Astfel, 
în Kiev, de exemplu, în 1957, în una şi aceeaşi librărie de două ori pe zi 
intra un necunoscut care a cumpărat 70 de exemplare de broşuri, în  care 
se demasca starea de lucruri a religiei iudaice.

Ca urmare s-au dat următoarele indicaţii:
 – de acordat atenţie tuturor organizaţiilor de partid şi comsomo-

liste;
 – Ministerul Culturii al URSS, Comitetul radio şi tele de pe lîngă 

Consiliul de Miniştri al URSS, Ministerul Învăţămîntului Superior, mi-
nisterele învăţămîntului din republicile sovietice - intensificarea consi-
derabilă a activităţii de propagandă ştiinţifico-ateiste, mai ales în rîndu-
rile tineretului;

 – un rol de bază în  propaganda ştiinţifico-ateistă să-l aibă organe-
le de presă. În toate ziarele, revistele la nivel unional, republican, raional 
să fie publicate sistematic articole ce vor conţine subiecte despre educa-
rea populaţiei în stil ateist;

 – a spori  propaganda în rîndurile muncitorilor. Pentru aceasta de 
atras în calitate de agitatori savanţi cu renume, pedagogi, propagandişti;

 – a iniţia şi asigura editarea revistei lunare „Ştiinţa şi Religia”;
 – Ministerul Învăţămîntului Superior al URSS şi facultăţile uni-

versităţilor – a pregăti cadre cu cunoştinţe aprofundate în domeniul ate-
ismului, în conformitate cu aceasta a adopta planurile şi programele  de 
studii a facultăţilor de filosofie;

 – a iniţia în cadrul institutelor de filosofie ale Academiei de Ştiinţe 
a URSS şi republicilor sovietice, şi al facultăţilor de filosofie elaborarea 
lucrărilor ştiinţifice pe temele ateismului19. 

La 4 octombrie 1958 CC al PCUS a adoptat o hotărîre secretă 
„Despre memoriul Secţiei de propagandă şi agitare a CC al PCUS  pen-

19 http://www.rusoir.ru/index_print.php?url=/03print/02/239, Российский государ-
ственный архив социально-политической истории, Ф. 4, Оп. 16, Д. 554, Л.5–13, 
Подлинник. 
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tru republicile sovietice”, „Despre neajunsurile lucrului ştiinţifico-ateist”, 
care dispunea tuturor organizaţiilor de partid şi obşteşti şi organelor de 
stat să intensifice ofensiva împotriva rămăşiţelor religioase ale oamenilor 
sovietici. După amploarea măsurilor trasate  această acţiune a fost fără  
precedent.

Aceste argumente documentare privind politica autorităţilor în 
domeniul ateismului şi de închiderii bisericilor în RSSM le vom elucida 
prin exemplul din  raionul Leova şi vom prezenta două documente ce 
se referă la acea perioadă, care prezintă un tablou destul de amplu şi nu 
necesită comentarii.

La finele anului 1960 este închisă şi biserica din oraşul Leova. 
Într-un memoriu către locţiitorul preşedintelui Sovietului de Miniştri 
al RSSM tovarăşului Şcelokov N.A. din partea preşedintelui sovietului 
raional de partid din Leova K. Burilkov, datată cu 23 februarie 1960, se 
stipula că s-a luat decizia de a închide biserica în oraşelul Leova. Aici se 
aduc următoarele argumente20:

„În legătură cu întărirea propagandei ateiste începînd cu partea 
a 2 a anului 1959, muncitorii şi funcţionarii întreprinderilor din oraş în 
cadrul adunărilor au început mai des să ridice problema de închidere a 
bisericii din Leova, pentru că ea împiedica antrenarea cetăţenilor în con-
strucţia comunismului.

Apoi din octombrie 1959 au parvenit un şir de cereri individuale şi 
de grup în adresa sovietului raional şi orăşenesc. În ele cetăţenii oraşului 
cereau să fie închisă biserica şi să fie predată ca sediu pentru necesităţile 
culturale.

În anul 1959 şi ianuarie 1960 s-au înregistrat 2484 de cereri, în 
mare parte de la populaţia de o vîrstă matură (în total populaţia matură 
număra 3270 oameni).

Actualmente biserica este frecventată de 30-40 oameni, şi aceia ve-
nind din satele vecine, numărul cărora se micşorează zi de zi.

Majoritatea  credincioşilor oraşului nu frecventează biserica, fiind 
doar 10-20 persoane un număr neînsemnat. Aceştia pot să frecventeze 
cu acelaşi succes biserica din satul Filipeni, fiind aflat la o distanţă de 6 
km de la oraş.

Reieşind din cele expuse, Executivul Sovietului raional Leova soli-
cită Consiliului de Miniştri al RSSM să aprobe hotărîrea din 21 ianuarie 
1960 cu privire la închiderea bisericii din orăşelul Leova şi de a transmite 
edificiul pentru necesităţile sociale, după cum o cere majoritatea popula-
ţiei, adică să fie un cinematograf”.

Al doilea document reprezintă o concluzie a Împuternicitului 
Consiliului pentru afacerile bisericii ortodoxe de pe lângă Consiliul de 
20 Arhiva Naţională a Republicii Moldova, F. 3046, Inv. 1, D. 106, f. 225-226.
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Miniştri al URSS pentru Moldova A. Oleinic, pe marginea demersului 
Sovietului raional Leova şi Comitetului raional de partid şi societăţii din 
orăşelul Leova despre scoaterea de la evidenţă a societăţii religioase a 
orăşelului Leova şi reutilarea edificiului bisericii în muzeu. Documentul 
datează din 09 septembrie.

În continuare prezentăm textul documentului în traducere din 
limba rusă: „În urma lucrului ateist desfășurat în rîndul populaţiei de că-
tre organizaţiile de partid, sovietice şi sociale ale orăşelului Leova, marea 
parte a populaţiei oraşului s-a dezis de biserică, societatea religioasă s-a 
destrămat, iar conducătorii ei au dat ei înşişi Comitetului raional cheile 
de la uşa bisericii.

În urma frecventării reduse a bisericii, preotul Racoviţa a refuzat 
să oficieze liturgii în această biserică.

La 4 km de la orăşelul Leova, în satul Filipeni, se găseşte o biserică 
funcţională care este destul de suficientă pentru a satisface cerinţele reli-
gioase ale unui număr foarte mic de bătrîni şi bătrîne, cetăţeni ai oraşului 
Leova, care nu s-au dezis de religie.

Slujirea domnului în biserica din Leova a încetat din ianuarie 1960. 
de atunci nu a parvenit nici un demers pentru a relua slujbele în biserică.

Arhiepiscopul Nectarii nu are nimic contra  scoaterii de la eviden-
ţă a societăţii religioase din Leova.

Consider că demersul Sovietului raional Leova şi Comitetului ra-
ional de partid şi societăţii din Leova este necesar de aprobat şi roagă 
Consiliul pentru afacerile bisericii ortodoxe de pe lângă Consiliul de Mi-
niştri al URSS pentru Moldova să scoată de la evidenţă societatea religi-
oasă din Leova şi să consimtă reutilarea edificiului bisericii în muzeu ”.

Închiderea masivă a bisericilor în raionul Leova, şi mai ales a bise-
ricii din centrul raional, de către comunişti urmărea un scop dublu. Pe 
de o parte, promovarea ateismului în rîndul populaţiei băştinaşe, iar pe 
de altă parte, promovarea ateismului şi în statele vecine, deoarece zona 
era în imediata apropiere de hotarele URSS. Pînă la proclamarea inde-
pendenţei Republicii Moldova, biserica din satul Filipeni rămîne unica în 
care este practicată învăţătura creştină”21.

Un alt exemplu al crimelor comuniste este Mănăstirea Hîrbovăţ, 
care  la începutul anilor 1960 a rămas una dintre ultimele mănăstiri care 
mai funcţionau. Călugării care erau alungaţi din locurile lor de rugăciune 
se retrăgeau aici. Aici s-au refugiat călugării de la Căpriana, de la Ţigă-
nesti şi de la alte mănăstiri.

După un lung şi crunt asediu armat, rezistenţa este înfrântă în anul 
1962, cînd agenţii KGB-işti „confiscă” cheile mănăstirii. A doua zi au so-
21 Simion Carp, Elena Carp, Terentie Carp, Ghenadie Ciobanu, Istoria satului Baiuş în 
documente. 1911-2011, Chişinău, 2012, p. 512.
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sit organele de miliţie, susţinute de armată cu tancuri, pentru a preveni o 
posibila revoltă, asemenea celei de la mănăstirea Răciula.

Multe dintre odoarele şi obiectele bisericeşti aflate aici au fost dis-
truse si arse. Ostaşii au distrus subsolurile bisericii Pogorîrea Sfîntului 
Duh, unde erau înmormântate feţele bisericeşti. A fost distrus altarul şi 
catapeteasma. Cele șase clopote ale bisericii au fost coborîte şi duse din 
mănăstire. Icoanele, cărţile, arhiva au fost arse.

Imediat după desfiinţare, mănăstirea a fost transformată în şcoală 
pentru copii cu handicap. Biserica a devenit clubul şcolii, iar subsolurile 
ei - depozite. Mai tîrziu această biserică a ajuns să fie grajd pentru ani-
male22.

În RSSM a apărut o broşură cu denumirea „Măsuri privind inten-
sificarea educaţiei ateiste a populaţiei republicii. Aprobată de Prezidiul CC 
al PC al Moldovei pe 16 martie 1964”.

Ea cuprinde compartimentele:
1 Pregătirea specialiştilor ateişti şi instruirea ateistă a  cadrelor pre-

supune:
A numi curatori pentru satele în care s-au înregistrat cei mai mul-

ţi credincioşi din rîndurile lectorilor instituţiilor de învăţămînt, pentru 
acordarea ajutorului practic în munca cu credincioşii.

A introduce începînd cu anul de studii 1964/1965 în Universităţile 
de medicină, agrară, pedagogică, arte din Chişinău un obiect obligatoriu 
cu susţinerea examenelor la cursul „Bazele ateismului ştiinţific”,  inclusiv 
în şcolile profesionale cu profil de medicină, pedagogie  şi  cultură, semi-
nare, lucrări de curs şi colocvii  legate de  practica muncii ateiste.

Pentru învăţători, liderii de pionieri şi educatorii preşcolari a for-
mat în cadrul institutelor pedagogice din oraşele  Chişinău, Bălţi şi Tira-
spol cursuri de funcţionare permanentă  de scurtă durată pe tema ateis-
mului ştiinţific.

2. Educaţia ateistă a folosit toate mijloacele de influenţare ideologică 
asupra maselor, ceea ce prevede:

„A dispune Ministerului Culturii RSSM să  îmbunătăţească re-
pertoriul ateist al teatrelor, concertelor. Fiecare teatru să aibă scenete cu 
conţinut ateist şi să permită vizionarea lor în masă de către populaţie.

La fel şi muzeele să organizeze expoziţii de tablouri, picturi şi alte 
materiale cu caracter ateist nemijlocit în oraşele şi satele republicii.

Studioul „Moldova-Film” a introduce  în plan crearea filmelor cu 
caracter ateist, atît artistice, cît şi documentare.

Editura „Cartea   Moldovenească” să pregătească şi să editeze cărţi, 
broşuri, culegeri de documente ale partidului în limba moldovenească, pan-
carte etc. Să editeze o culegere de folclor moldovenesc cu caracter ateist”.
22 http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-harbovat-67898.html.
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3. Perfecţionarea formelor şi metodelor muncii ateiste, ceea ce pre-
vedea:

„Reieşind din faptul că între credincioşi 70-75 % sunt femei, a an-
trena în munca educativ-ideologică  pe cei mai pregătiţi propagandişti-
ateişti, mai ales din rîndul femeilor.

A considera forma de bază lucrul individual cu credincioşii. În 
acest caz, a da în seama unui propagandist cîte un credincios fervent.

În şcoli a folosi activ diferite forme de educare a elevilor în afara 
orelor de studii, cercuri, ungheraşe ale tinerilor ateişti, lecţii, serate, ex-
cursii, vizitarea teatrelor, cinematografelor etc.”.

Critica religiei de către guvernare era desfăşurată pe diferite căi, 
inclusiv prin intermediul cinematografiei:

 – 1959 – Ioana;
 – 1960 – Creatoarea de minuni;
 – 1960 – Nori deasupra Borskului;
 – 1960 – Te iubesc, viaţă;
 – 1961 – Anatema;
 – 1962 – Armaghedon, film realizat de studioul „Moldova – Film”;
 – 1962 – Spovedania;
 – 1962 – Sfîrşitul lumii;
 – 1962 – Păcătoasa;
 – 1962 – Îngerul căzut.

Fiecare protest manifestat de credincioşi era considerat antisovie-
tic. Multe biserici au fost închise. Soarta instituţiei spirituale era hotărâtă 
în strânsă colaborare cu organele supreme ale URSS, cu Consiliul de Mi-
niştri, cu alte organe. Un exemplu poate servi Hotărârea Consiliului de 
Miniştri (nr. 249 din 23 mai 1962) al RSS Moldoveneşti despre scoaterea 
de la înregistrare a comunităţilor religioase şi bisericilor de la evidenţa 
celor active. În text se menţionează aprobarea propunerilor executivelor 
raionale Străşeni, Taraclia, Teleneşti, Făleşti, Floreşti, Ciadîr-Lunga, Ci-
mişlia, Edineţ, Cărpineni, Orhei, Rezina, Glodeni şi a împuternicitului 
Consiliului pentru Biserica Ortodoxă Rusă a Consiliului de Miniştri a 
URSS pentru RSS Moldovenească cu o anexă de 19 comunităţi şi biserici. 
Astfel de hotărâri au fost destul de multe. Ele erau luate periodic cu un 
interval de 2-3 luni. Tot instanţele menţionate au hotărât şi soarta bani-
lor şi bunurilor materiale aflate în proprietatea comunităţilor religioase 
închise23.

Un prinos la editarea lucrărilor ştiinţifice cu caracter ateist l-a avut 
şi Academia de Ştiinţe a RSSM prin intermediul Facultăţii de filozofie şi 

23 Alexandru Moraru, „Biserica ortodoxă după ocuparea Basarabiei de sovietici” /http://
mazarini.wordpress.com/2010/07/02/biserica-ortodoxa-dupa-ocupatia-basarabiei-de-
sovietici/
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drept. Iată una din ele „Pagini de istorie a religiei şi ateismului în Moldo-
va”,  Chişinău,  1971.

După ce a fost înlăturat de la conducere Hruşciov, lupta împotriva 
Biserici Ortodoxe  se diminuează. Una din cauze era faptul că L. Brejnev 
a criticat aspru politica promovată  de predecesorul său. Totuşi maşina 
comunistă a continuat să funcţioneze, propaganda ateistă fiind oprită 
doar în 1991.

În anii ’70 ai secolului XX, ideologii comunişti menţionau: „Teolo-
gii basarabeni cu vreo 40 ani în urmă identificau materialismul dialectic 
şi istoric cu cel vulgar, îl condamnau din motivul că neagă esenţa lui 
Dumnezeu... În societatea visată de comunişti, spuneau ei, nu va exista 
nici proprietatea privată, nici familia. Declarînd-o irealizabilă, teologii se 
ridicau în apărarea orînduirii capitaliste. La fel o fac teologii şi astăzi”24. 

O activitate imensă a desfăşurat Partidul comunist şi serviciile secre-
te ale URSS la elaborarea manualului „Cartea de căpătîi a ateistului”,  care 
a înlocuit lucrarea mai veche cu denumirea „Satelitul ateistului”,  editat în 
milioane de exemplare în Uniunea Sovietică.  În această carte pe 430, 450 
de pagini (de la ediţie la ediţie) ei s-au străduit să cuprindă toate probleme-
le teoretice şi practice, necesare pentru educarea ştiinţifico-ateistă a mase-
lor, începînd de la copiii de la grădiniţă, elevi, studenţi, ţărani, muncitori 
pînă la slujitorii duhovniceşti. La ea au lucrat oameni de ştiinţă, cadrele 
profesorale ale instituţiilor superioare, jurnalişti, propagandişti etc. Ediţiile  
ei au apărut anual din  1968 pînă în 1987. Timp de 19 ani au apărut nouă 
ediţii. La ultima ediţie din 1987 au lucrat 27 de persoane cu grade ştiinţifice 
(doctori în filosofie, candidaţi în ştiinţe filosofice şi istorice).

În continuare prezentăm doar cîteva din valorile naţionale care au 
devenit victime ale criminalităţii politice în Republica Moldova în peri-
oada guvernării comuniste:

 – Biserica „Sfîntul Pantelimon”, care a fost construită în 1891 - a 
fost transformată într-un salon de degustare a vinului. Ulterior, clădi-
rea a fost „revalorificată”, fiind transformată în depozit pentru recuzitele 
Studioului „Moldova-Film”.

 – Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, zidită în 1901 - transformată în 
Casă de cultură a Institutului de Medicină.

 – Catedrala „Schimbarea la Faţă”, la început, capelă a Gimnaziului 
de băieţi nr. 2 (Liceul militar „Mihai Viteazul”), a fost construită în 1902 
- transformată în planetariu.

 – Catedrala „Naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos”, simbolul 
oraşului Chişinău, a fost sfinţită la 13 octombrie 1836 - transformată în 

24 A. Babii, M. Goldenberg, Religia şi lupta ideologică, Editura „Cartea Moldoveneasca”, 
Chişinău, 1978, p. 9.



Conferinţa ştiinţifico-practică naţională, 6 ianuarie 2015 324

sală de expoziţii25.
Un foarte mare număr de preoţi basarabeni au fost torturaţi şi 

martirizaţi de bolşevici, lista unora din ei fiind prezentată mai jos folosind 
ca reper datele articolului publicat de preotul şi publicistul basarabean 
Vasile Ţepordei în ziarul public municipal „Capitala” din 21 noiembrie 
2008 (pag. 7). „Unul dintre cei mai de seamă este preotul Alexandru 
Baltaga din Călăraşii Lăpuşnei. Născut în anul 1861 în comuna Lozo-
va, Lăpuşna, după absolvirea seminarului este numit la Călăraşi, unde a 
activat pînă la anul 28 iunie 1940. A fost fruntaş de seamă al preoţimii 
basarabene. A votat unirea Basarabiei cu România şi a fost decorat atît 
de biserica ortodoxă ţaristă, cît şi de biserica Ortodoxă Română. Rămas 
la 28 iunie 1940 în Basarabia, la 21 august 1940 este arestat în timp ce 
oficia Sfînta Liturghie. Este purtat prin închisorile NKVD din Chişinău 
şi deportat în Tataria, unde moare la 3 august 1941. Aşa a terminat viaţa 
de martir preotul Alexandru Baltaga, în vîstă de 80 de ani.

Preotul Ion Spinei din Sălcuţa, Tighina, fost deputat naţional ţără-
nist, condamnat şi deportat în URSS, de unde nu s-a mai întors.

Preotul Dumitru Zaharia din Lărguţa Cahulului, fost parlamen-
tar ţărănist, a fost arestat şi condamnat avînd aceeaşi soartă ca părintele 
Spinei.

Preotul Vladimir Istrate din comuna Bardar, Lăpuşna, a fost omo-
rât de hoardele de bolşevici în timpul  năvălirii lor.

Preotul Boţan din Lozova, Lăpuşna, a fost terorizat până şi-a dat 
sufletul, dar nu a renunţat la credinţă.

Preotul Vasile Bodrug din satul Duşmani, raionul Rîşcani, a fost 
omorît prin împuşcare în anul 1941.

Preotul Dumitru Ciornei din Chişcăuţi, Hotin, a fost ucis prin îm-
puşcare în anul 1940.

Preotul Mina Ţăruş din judeţul Orhei, a fost  ucis cu multă cruzi-
me de bolşevici în anul 1940.

Preotul Miihai Ghilea din satul Unteşti, raionul Ungheni, a fost 
ucis la Barnaul în anul 1942.

Preotul Gheorghe Mihalache din Căuşănii Tighinei este deportat 
şi moare în anul 1940 în ţinutul Krasnoiarsk.

Preotul Gheorge Munteanu din Ismail, este omorît în faţa catedra-
lei din Ismail după ce a fost tuns şi bărbierit  pe treptele Sfîntului Lăcaş.

Preotul Porfirie Şoimu din Parcanii Sorocii, a fost împuşcat în anul 
1941.

Preotul Vlad Cernăuţeanu din Tighina, a fost condamnat şi depor-
tat fără ca să se mai întoarcă.
25 http://documentar-ortodox.blogspot.com/2013/02/distractii-comuniste-in-biserici.
html.
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Preotul Anton Cernăuţeanu din Chişinău, şi Petre Cernăuţeanu 
din Chişinău – ambii au avut aceeaşi soartă.

Preoţii Anatolii Spinei din Dolna Lăpuşnei şi Alexandru Grosu, 
din Olăneşti, Cetatea Albă, au murit în aceleaşi condiţii.

Preotul Alexandru Bobeică, pensionar din Chişinău, a avut aceeaşi 
soartă.

Preotul Avacum Rusu din Bălţi a fost deporat în Siberia fără să se 
întoarcă.

Preotul Vasile Doncilă, fost profesor la Liceul „Alexandu Donici” 
din Chişinău, a avut aceeaşi soartă ca şi preoţii Alexandru Ghipeţchi, 
pensionar din Chiţinău, şi Constantin Rugină, din Tighina.

Preotul Gheorge Tudorache, fiind cu serviciul în judeţul Lăpuşna, 
deşi originar din Covurlui, a fost condamnat şi deportat în Siberia.

La întoarcerea mea din URSS, am ajutat mamei preotului Gheor-
ghe Tudorache să ceară repatrierea sus-numitului care era, după expira-
rea pedepsei, deportat în Siberia. A sosit în ţară, a fost preot în eparhia 
Dunării de Jos, dar nu a mai putut rezista şi a trecut la cele veşnice.

Preoţii Zubcu, din Tighina, Haralambie Samburschi, din Cimişlia 
Tighinei, ca şi preotul Constantin Gârlovanu, din comuna Speia, au fost 
condamnaţi şi au murit în Siberia.

Preotul Procop Teoctist, din Costeştii Lăpuşnei, a fost condamnat 
şi trimis în Siberia. Reîntors în Basarabia, a fost repatriat în ţară, unde 
şi-a făcut datoria de preot, dar din cauza suferinţelor avute a trecut la 
cele veşnice.

Preotul Gheorghe Harghel, fost profesor la Conservatorul din Chi-
şinău, a fost condamnat să-şi ispăşească pedeapsa la Polul Nord.

Cînd Hruşciov i-a propus să-l repatrieze în România, el a preferat 
să rămână la Chişinău, ca profesor la Conservator. După un an însă, a 
fost dat afară din serviciul şi a murit mai mult de foame.

Numărul celor martirizaţi este cu mult mai mare. Basarabia este 
martiră prin numărul mare de martiri creştini sacrificaţi  de bolşevici”.

Desigur, maşina comunistă de extirpare a religiei astăzi nu mai 
există. Însă au rămas un număr imens de persoane educate în spiritul 
ştiinţifico-ateist, care  ocupă astăzi locuri de conducere în stat, în organi-
zaţi, în instituţii,  care continuă din culise lucrul început în 1917.

Va trebui să se succeadă vreo cîteva generaţii pentru a purifica 
totalmente Biserica Ortodoxă, care astăzi este doar unicul ungheraş unde 
este linişte şi pace, loc unde poţi să te rogi la ziua de mîine, credinţa într-
o viaţă prosperă pentru cetăţenii Republicii Moldova.
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„Informaţia e avuţie, adevărul e avere.”
(Rabindranath Tagore)

Într-o epocă în care valorile democratice sunt extrem de preţuite 
şi apărate, libertatea de informare comportă o semnificaţie crucială în 
vederea promovării şi cultivării acestora în cadrul societăţii. O contribuţie 
considerabilă în vederea apărării dreptului la accesul liber la informaţie 
a fost adusă prin adoptarea numeroaselor documente internaţionale, 
printre care Rezoluţia din anul 1946 adoptată de către Adunarea Generală 
a ONU, ce prevedea următoarele: „Libertatea de informare este un drept 
fundamental al omului şi piatra de încercare a tuturor libertăţilor cărora 
Naţiunile Unite le sunt credincioase”.

În această ordine de idei, ţinem să menţionăm că importanţa 
majoră a dreptului la libera informare capătă o deosebită amploare în 
anii următori, dovada acestui fapt constituind consfinţirea acestui drept 
în textul art. 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată 
la 10 decembrie 1948 la New York, care prevedea clar că: „Orice individ 
are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul 
de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi 
de a răspândi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice 
mijloc de exprimare” [1].

Deşi dreptul la libera informare este accesibil tuturor indivizilor, 
aceştia în cele din urmă nu îl exercită într-un mod direct şi personal. 

MANIPULAREA OPINIEI PUBLICE PE EXEMPLUL 
CAZURILOR TRAGICE DE LA CERNOBÂL ŞI ARMENIA

Sofia CHIRIŢA,
lector asistent al Catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socioumane”

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,
master în drept

Summary
In an age in which democratic values are highly valued and defended, information fre-

edom acts of crucial significance in promoting and cultivating them in society. A considerable 
contribution to defend the right to free access to information was brought by adopting numerous 
international documents including resolution 1946 adopted by the UN General Assembly, which 
reads: “Freedom of information is a fundamental human right and touchstone of all freedoms to 
which the United Nations are faithful”.
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Majoritatea covârşitoare a oamenilor nu se adresează la instituţiile 
statale pentru a obţine informaţiile necesare, ci fac apel la mijloacele de 
informare în masă. Publicul se află mereu în căutarea divertismentului, 
aşteptând de la mass-media noutăţi despre evenimentele din societate.

În pofida faptului că dreptul la libera informare pare a fi unul 
benefic atât pentru emiţătorii de informaţie, cât şi pentru receptori, ideea 
potrivit căreia cetăţenii au dreptul să obţină informaţii de la instituţiile 
guvernamentale prin intermediul presei nu era unanim recunoscută 
în perioada sovietică. Restricţionarea accesului public la informaţie 
era argumentată de către instituţiile de decizie ale societăţii prin faptul 
că acest lucru se întreprinde „spre binele poporului” în scopul evitării 
unor eventuale instabilităţi, conflicte, încercări de a submina activitatea 
organelor de conducere a statului etc.

În realitate însă, aceste argumente de cele mai dese ori se dovedeau 
a fi nefondate. Ideea potrivit căreia guvernul restricţionează informaţia 
spre binele cetăţeanului este o concepţie învechită şi foarte nedemocratică 
referitoare la relaţia dintre guvern şi populaţie. Drept argument în acest 
sens poate servi faptul că informaţia nu aparţine celor ce conduc, ci celor 
conduşi.

În acest context, susţinem părerea lui Abid Hussein, înaltul oficial 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, raportor special pentru libertatea de 
opinie şi de exprimare, precum că: „Libertatea îşi va pierde orice sens, 
dacă oamenii nu au acces la informaţie. Accesul la informaţie este 
fundamental pentru o viaţă democratică. În consecinţă, tendinţa de a 
ţine informaţia departe de public trebuie controlată cu mare atenţie” [5].

Abordând problematica interdicţiilor referitoare la dreptul la libera 
informare, în continuare vom trece în revistă unele cazuri de tăinuire 
a informaţiei în perioada existenţei Imperiului Sovietic, axându-ne în 
mod special pe accidentul nuclear de la Cernobâl (26 aprilie 1986) şi pe 
cutremurul din Armenia (7 decembrie 1988).

Aşadar, înainte de a examina cazurile sus-menţionate, vom 
enumera unele acte cu caracter internaţional care în mod vădit evidenţiază 
importanţa păstrării echilibrului ecologic, în special:

 – Convenţia relativă la conservarea florei şi faunei în stare natura-
lă, semnată la Londra la 8 noiembrie 1933;

 – Convenţia pentru protecţia florei, faunei şi frumuseţilor natu-
rale ale ţărilor Americii, semnată la Washington la 12 octombrie 1940;

 – Convenţia Internaţională de Protecţie a Plantelor din 6 decem-
brie 1951;

 – Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului încon-
jurător în zonele transfrontiere din 25 februarie 1991;

 – Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei şi pro-
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tecţiei mediului natural ambiant din 8 februarie 1992 etc. [2, p. 239].
Unul din paradoxurile omenirii constă în faptul că, fiind o parte a 

naturii, umanitatea omoară şi distruge mediul admirându-l la nesfârşit. 
Spre deosebire de activitatea umană, cele cinci componente esenţiale 
ale naturii (flora, fauna, aerul, apa, solul) nu cunosc nici o frontieră de 
stat, nici o frontieră vamală. Ca rezultat, ecosistemul se îmbolnăveşte 
de un virus mortal, medicament pe care omenirea, deocamdată, nu se 
pregăteşte să-l prepare pentru a combate acest flagel [4, p. 251-252].

Cel mai grav şi răsunător accident nuclear din istoria energeticii 
atomice cu urmări catastrofale atât pentru mediu, cât şi pentru societate 
este considerat cel din fosta Uniune Sovietică, de la Cernobâl (o localitate 
nelocuită din Ucraina situată în nordul ţării, în apropiere de frontiera cu 
Belarus, regiunea Kiev, raionul Ivankiv). Oraşul e situat la aproximativ 
10 km de la Centrala Atomoelectrică Cernobâl - Lenin, aceasta având 
patru reactoare energetice nucleare de tip RBMK-1000, la unul dintre 
care a şi avut loc accidentul.

Avaria s-a produs sâmbătă, la data de 26 aprilie 1986, la orele 
01:23:58, ca urmare a producerii unei explozii catastrofale a cazanelor 
sub presiune de abur din componenţa reactorului nr. 4, unde s-a şi 
declanşat un incendiu urmat de o serie de explozii adiţionale şi ca urmare 
producându-se o fluidizare nucleară [6].

Conform unor date prezentate de sursele de informare în masă, 
accidentul s-a produs în timpul unui test de siguranţă în cadrul căruia 
lucrurile au scăpat de sub control din cauza unei erori umane. Condiţiile 
pentru începerea acestui test au fost pregătite ziua, pe data de 25 aprilie 
1986, iar producţia de energie a reactorului a fost redusă cu 50%. O 
staţiune locală de putere a fost închisă pe neaşteptate. Coordonatorul 
reţelei electrice din Kiev a cerut amânarea scăderii aportului energetic 
al centralei în reţea, pentru acoperirea „vârfului” de consum al serii. 
Directorul centralei a consimţit şi a amânat testul de siguranţă până la 
sosirea schimbului de noapte, în care o echipă neexperimentată urma să 
lucreze la reactorul nr. 4 în noaptea respectivă şi în ziua următoare [6].

La 25 aprilie, orele 23:00 s-a permis închiderea reactorului pentru 
continuarea testului, prevăzându-se ca din nominalul său de 3,2 GW 
energie, reactorul să fie adus la o energie de 0,7-1,0 GW, cu scopul de a 
efectua testul la cel mai jos nivel de putere recomandat. În pofida acestui 
fapt, noua echipă fiind surprinsă de amânarea anterioară a încetinirii 
reactorului a urmat protocolul original al testului. Drept urmare, a fost 
reducerea prea rapidă a nivelului de putere a energiei. În asemenea 
circumstanţe, reactorul a produs o cantitate enormă de zenon-135, care 
a scăzut şi mai mult puterea (spre 30 MW – aproximativ 5% de valoare 
presupusă) [6].
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Operatorii au considerat că scăderea rapidă a puterii a fost 
provocată din cauza unui defect la unul dintre regulatorii acesteia, 
scăpând din vedere contaminarea reactorului cu neutronii de xenon-135. 
În scopul de a spori reactivitatea, au fost scoase celulele de control din 
reactor în pofida faptului că acest lucru este permis numai cu respectarea 
unor reguli stricte de siguranţă. Totuşi puterea reactorului nu a crescut 
decât în jur de 200 MW (putere ce reprezintă mai puţin de o treime din 
minimul necesar pentru efectuarea experimentului) [6].

Ca urmare a depistării unui şir de defecţiuni, şeful echipei a decis 
continuarea realizării experimentului început. O latură a experimentului 
a constituit şi pornirea la 26 aprilie la orele 01:05 a pompelor de apă, 
care fiind acţionate de turbina generatorului, au dus la creşterea fluxului 
de apă spre orele 01:19, ceea ce era contrar regulilor de siguranţă. Acest 
aspect a produs o funcţionare extrem de instabilă, unde lichidul de răcire 
şi xenon-135 au substituit rolul celulelor de control din reactor [6].

Aşadar, ca urmare a acţiunilor săvârşite, s-a produs o explozie 
violentă, iar scutul superior al clădirii – o construcţie care cântărea 1000 
de tone – a fost pulverizat. Învelişul de grafit al reactorului a luat foc, iar 
produsele fisiunii radioactive au fost aruncate la mai mulţi kilometri în 
atmosferă. Dintre cei 40 de compuşi şi elemente eliberate în aer (circa 50 
de tone în total) cei mai activi şi mai periculoşi sunt dioxidul de uraniu 
(combustibil nuclear) şi produşii de fisiune puternic radioactivi (iod 131 
– care este absorbit la nivelul glandei tiroide, putând genera cancerul 
tirodian, plutoniu 239, cesiu 134 şi 137 – care inhalat poate afecta 
organele interne, provocând cazuri de cancer pulmonar, leucemie sau 
mutaţii genetice, stronţiu 89 şi 90 – care se acumulează în oase producând 
tumori şi leucemie) [3, p. 6-7].

Incendiul a durat zece zile. Ca urmare a producerii acestuia în 
atmosferă au fost degajate cantităţi enorme de materiale radioactive de 
aproximativ cinci, zece ori mai multe decât în Fukushima, Hiroshima şi 
Nagasaki (Japonia).

Iniţial, după declanşarea avariei, autorităţile sovietice au încercat 
să muşamalizeze faptele, drept motiv servind intenţia de a nu crea panică 
în rândurile populaţiei. În această ordine de idei, conchidem că un alt 
aspect al tragediei de la Cernobâl l-a constituit secretomania Moscovei 
asupra catastrofei declanşate. Astfel, în mass-media vremii nu au apărut 
decât puţine informaţii despre incendiu şi pericolul existent, toate ziarele 
fiind controlate de către partid. Maximum ce era relatat în presa sovietică 
era faptul că la centrala atomoelectrică de la Cernobâl, situată la 130 km 
de Kiev, s-a produs o avarie. Oamenilor le era recomandat în aceste 
„anunţuri” vagi să evite ieşirile copiilor în spaţii largi, să spele bine fructele 
şi legumele etc. Fiecare anunţ menţiona fără alte detalii că radioactivitatea 
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continuă să scadă. Printre măsurile luate era şi distribuirea tabletelor de 
iod elevilor şi copiilor.

Deşi presa sovietică brava că: „Centralele atomice ale ţării noastre 
sunt absolut inofensive pentru populaţia din zonă şi nu există nici un 
motiv de îngrijorare”, oamenii de ştiinţă din fosta URSS au semnalat 
încă înainte de anul 1986 existenţa unor nereguli la centralele nucleare, 
inclusiv la cea de la Cernobâl. Năzuinţele acestora de a preveni un posibil 
pericol au fost neglijate de Kremlin. Un exemplu elocvent poate servi 
cazul colaboratorului Institutului de Energie Atomică „I. V. Kurceatov” 
– Ivan Jejerun, care ca urmare a unor numeroase încercări de a atrage 
atenţia asupra pericolelor focoaselor nucleare, a fost concediat pe motiv 
că nu a înţeles „performanţele ştiinţei sovietice” şi a fost etichetat drept 
dezechilibrat psihic [7].

Doar atunci când monitorizatorii centralei din partea Suediei şi 
Finlandei au raportat despre nivelul ridicat de radioactivitate în aer, 
Kremlinul a fost nevoit să recunoască accidentul. Din cauza atitudinii 
iresponsabile a conducerii de atunci, pe parcursul zilelor de 26 şi 27 
aprilie 1986, populaţia din zonă a continuat să ducă o viaţă obişnuită. În 
acele zile s-au făcut două nunţi, oamenii mergeau, ca de obicei, la pescuit 
şi nimeni dintre ei nu bănuia că radiaţia din localitatea lor depăşeşte de 
50 de ori limita admisă. Nu a fost anulată nici chiar demonstraţia de 1 
mai de la Kiev, oraş situat la 130 km de la Cernobâl (locuitorii capitalei 
ucrainene au avut noroc că vântul era orientat în direcţia opusă urbei). 
Liderii comunişti din Ucraina conştientizau pericolul, deoarece îşi 
evacuaseră familiile la Moscova, cât mai departe de accident [7].

Spre deosebire de URSS, unde liderii sovietici păstrau datele despre 
avarie în strictă confidenţialitate, în celelalte ţări afectate de radiaţie s-a 
reacţionat prompt la circumstanţele survenite de pe urma accidentului 
produs.

Peste ocean, americanii au dedicat catastrofei nucleare spaţii foarte 
generoase. De exemplu, în revista americană Time, reactorul „avariat” a 
ajuns pe copertă. [8].

În Polonia la 29 aprilie 1986, Agenţia Naţională Poloneză pentru 
Energie Atomică a recomandat excluderea din alimentaţie a laptelui 
proaspăt şi înlocuirea lui cu lapte pasteurizat. A fost interzis, de asemenea, 
consumul de legume, carne şi peşte. Pentru zece milioane de copii şi 
adolescenţi au fost repartizate doze de iod. În Germania, au fost lichidate 
stocurile de lapte proaspăt şi legume. În Elveţia, bovinele erau ţinute în 
grajduri, neavând acces la păşuni. Mai târziu, şi Ucraina a aplicat măsuri 
de restricţie a comerţului cu produse alimentare, iar o parte din pieţele 
sezoniere au fost închise din cauza faptului că alimentele au suferit o 
contaminare substanţială pe termen lung [7].



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe331

Avaria de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl (CNEC), din 
26 aprilie 1986, este considerată cea mai mare catastrofă ecologică din 
Europa, estimată la cel mai înalt nivel de radiaţie – nivelul al VII-lea. 
Nu întâmplător, Cernobâlul a fost numit „Gulag atomic”. La lichidarea 
consecinţelor acestei catastrofe au participat peste 800 mii de oameni 
din diferite ţări ale lumii, printre care se numără şi moldoveni. Peste 7 
milioane de persoane au fost afectate, direct sau indirect, iar zeci de mii 
de participanţi la înlăturarea pericolului au murit din cauza supradozării 
cu radiaţie, sau ca urmare a bolilor provocate de radiaţie [7].

Impactul avariei de la Cernobâl s-a extins nu numai asupra 
întregului ecosistem, ci şi asupra psihicului uman, în mod special au avut 
de suferit persoanele care cunoşteau situaţia existentă la acel moment din 
prima sursă.

Astfel, avaria de la Cernobâl a lăsat indiscutabil o amprentă 
dureroasă în memoria celor ce au cunoscut şi au avut de suferit ca urmare 
a acestui tragic accident.

O altă tragedie de proporţii poate fi considerată cutremurul din 
Armenia din 7 decembrie 1988. Acest cutremur face parte din lista celor 
mai dezastruoase şi violente cutremure din ultimul secol.

Cutremurul s-a produs la orele 11:41, în oraşul Spitak din Armenia, 
care a fost distrus practic în întregime în urma magnitudinii puternice 
ale acestuia. Epicentrul cutremurului care a avut magnitudinea de 6,9 pe 
scara Richter s-a situat la aproximativ 40 km de oraşul armean Leninakan. 
Din nefericire, cutremurul s-a produs dimineaţa, când fabricile şi şcolile 
erau în plină zi de muncă. Cutremurul a durat mai puţin de un minut, 
iar patru minute mai târziu după primul val a urmat cel de al doilea, cu 
magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. A fost cea mai cumplită catastrofă de 
acest gen după cutremurul din anul 1976 de la Tangshan, China, ce a avut 
o magnitudine de 7,8 pe scara Richter şi care a ucis 655 000 de oameni.

În interiorul unei circumferinţe de patruzeci şi cinci de kilometri 
în jurul epicentrului cutremurului, clădirile cu mai mult de două etaje 
s-au prăbuşit, zdrobind mortal sau îngropând de vii pe toţi cei aflaţi în 
interior. Peste 15 000 de oameni au fost răniţi în cutremur şi, printr-o tristă 
împrejurare, spitalele în care erau plasaţi nu aveau suficiente antibiotice 
pentru numărul mare de răniţi, astfel mii de oameni au decedat în urma 
infecţiilor care ar fi putut tratate [9].

Deşi sursele oficiale sovietice tratau cutremurul din Armenia 
drept un cataclism natural, în sursele neoficiale se vehiculau unele opinii 
controversate precum că adevăratele cauze ale cutremurului produs sunt 
diametral opuse celor evidenţiate de liderii sovietici.

În continuare vom prezenta una din versiuni ale respectivului caz 
tragic.
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La 7 decembrie 1988 în oraşul armenesc Spitak, ca urmare a 
testării a patru bombe geofizice s-a produs un cutremur ce a zguduit 
întreaga lume, soldat cu decesul a circa 350 mii de persoane. Cauzele ce 
au provocat cutremurul artificial în Armenia erau intenţionat tăinuite 
de către liderii politici cum ar fi secretarul general al PCUS, preşedintele 
Sovietului Suprem al URSS – M.S. Gorbaciov şi ministrul Apărării al 
URSS – D.T. Iazov [10].

În vara anului 1988, cu o vizită în Armenia soseşte ministrul 
Apărării al URSS – D.T. Iazov cu un grup de generali, ofiţeri şi oficiali 
militari tehnicieni. Delegaţia era însoţită de un şir de camioane mascate 
care se deplasau în ritm lent prin oraşul Sevan îndreptându-se spre 
oraşul Erevan. Coloana era supravegheată de o patrulă de militari ce 
purtau pe mâneci şevroane cu inscripţia „bomba” [10].

În august 1988, într-o ordine rapidă, de pe poligoanele situate în 
preajma oraşelor Sevan şi Kirovakan a fost evacuat un număr impunător 
de lansatoare de rachete, tancuri şi tunuri autopropulsate. De asemenea, 
marea majoritate a militarilor din corpul de comandă, luând concediu 
împreună cu familiile lor, au părăsit Armenia.

În septembrie 1988, Armenia este vizitată de B.E. Şerbina, 
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri al URSS, care era numit 
responsabil de gestionarea problemelor ce vizează testarea bombelor 
nucleare, a construcţiilor militare şi plasarea dispozitivelor tehnico-
ştiinţifice în zonele de explozie. Ulterior, în luna octombrie a aceluiaşi an, 
în Armenia iarăşi soseşte ministrul Apărării al URSS D.T. Iazov, însoţit de 
un grup de ofiţeri ai Statului-Major al Ministerului Apărării al URSS. La 
sfârşitul lunii octombrie, Iazov şi alţi ofiţeri s-au deplasat din Erevan spre 
nordul Armeniei, unde a inspectat personal redistribuirea echipamentelor 
militare, demontarea lansatoarelor de rachete fixe şi mobile [10].

În contextul respectivelor evenimente, în prima decadă a lunii 
noiembrie în Armenia începuse să circule zvonuri precum că în ţară se 
aşteaptă o „testare teribilă”. Însă cu siguranţă nimeni nu a presupus că în 
realitate va avea loc o testare a armelor geofizice.

Începând cu vara anului 1988 şi până la sfârşitul lunii noiembrie 
a anului respectiv, într-un mod urgent dar organizat sub conducerea 
militarilor şi reprezentanţilor KGB-ului URSS şi a Armeniei, toate satele de 
origine azerbadjană începând cu Kapan situat la sud şi până la Stepanavan, 
Kalinino şi Gukaseana la nord au fost mutate în Georgia şi Azerbadjan. 
În aceeaşi perioadă, în luna octombrie în fruntea poligonului militar 
din Spitak este numit colonelul Aliev, care a satisfăcut anterior serviciul 
militar în garnizoana Sovetoşenskoe din Erevan. Evenimentele petrecute 
anterior producerii cutremurului într-un mod vădit atenţionau asupra 
pregătirii unei încercări monstruoase şi distrugătoare pentru Armenia. 
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Acest fapt poate fi confirmat şi prin convorbirea confidenţială care a 
avut loc între soţia generalului rus ce se afla la odihnă într-un sanatoriu 
din Arzni şi S.T. Eremena, soţia academicianului Ruzan Eremean, unde 
prima i-a şoptit că la începutul lunii decembrie în Armenia se aşteaptă 
un „dezastru teribil”, sfătuind-o să părăsească ţara [10].

Un caz asemănător a avut loc în mijlocul lunii noiembrie când 
pianista Svetlana Navasardean a primit un mesaj prin telefon de la 
prietenul acesteia ce se afla în Leningrad, cu îndemnul de a părăsi în 
mod urgent oraşul Leninakan. Un alt caz este când telefonista din oraşul 
Razdan a ascultat convorbirea telefonică a unui general rus cu Moscova, 
unde acesta a anunţat soţia că se va reţine pe durata efectuării testărilor.

În ultima decadă a lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie a 
anului 1988, în oraşul Leninakan au fost semnalizate zeci de cazuri când 
militarii rămânând în oraş, fără a explica cauzele, evacuau familiile lor 
din Armenia în Rusia.

Aşadar, conchidem că zvonurile despre pregătirea unui cutremur 
artificial au început să circule intens printre populaţia Armeniei.

La 4, 5 şi 6 decembrie 1988 în apropierea oraşelor Spitak şi 
Kirovakan au avut loc explozii puternice ce au provocat un cutremur cu 
magnitudinea de aproximativ 3-4 grade pe scara Richter. La 7 decembrie, 
în jurul orei 10:30 muncitorii turci ce lucrau pe malul drept al râului 
Arpa din apropierea Leninakanului au părăsit locurile de muncă şi s-au 
retras în grabă spre teritoriile lor. La orele 11:00, un soldat care a ieşit 
din poligon (oraşul Spitak) a anunţat ţăranii ce lucrau pe câmpul din 
apropiere să plece mai degrabă, căci acuşi se vor declanşa testările [10].

La 7 decembrie 1988, la orele 11:41 în preajma oraşului Spitak, în 
satul Nalband cu un interval de 10-15 secunde au răsunat două explozii 
puternice însoţite de distrugeri în masă, în urma cărora oraşul Spitak s-a 
transformat complet în ruine [10].

În oraşul Leninakan au fost distruse circa 75% din clădirile 
existente. După primul val de cutremur, edificiile înalte s-au rotit în jurul 
axei lor, iar după cel de al doilea val s-au prăbuşit.

Îndată după testările realizate, oraşele Spitak, Leninakan şi satul 
Nalband, unde nemijlocit s-au produs exploziile, au fost înconjurate 
de trupele militare. Fotografierea şi măsurarea dozelor de radiaţie a 
terenului respectiv erau interzise. Militarii cu destinaţie specială, sosiţi 
la faţa locului în oraşul Leninakan, au primit ordin de a elimina de sub 
ruine pe militarii ce se aflau în momentul exploziei în cămin. Ca rezultat, 
persoanele care au reuşit totuşi să pătrundă la locul accidentului, scoteau 
de sub ruine populaţia băştinaşă.

Cu câteva zile după producerea cutremurului, şi anume la 12 
decembrie 1988, Armenia a fost vizitată de M.S. Gorbaciov, secretarul 
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general al PCUS, preşedintele Sovietului Suprem al URSS, şi de soţia 
sa R.M. Gorbaciova. Aceştia au fost întâmpinaţi cu furie de populaţia 
armenească. Partea covârşitoare a populaţiei considera că anume M.S. 
Gorbaciov era vinovat de producerea cutremurului ce a răpit viaţa a circa 
350 mii de persoane.

La 9 decembrie 1988, pe postul de televiziune armenesc a fost 
prezentată seismograma cutremurului artificial de către B.C. Karapetean, 
colaboratorul Institutului de Geofizică şi Seismologie, însă deja pe 10 
decembrie seismograma a dispărut într-un mod misterios fără urme din 
safeul rectorului institutului, nefiind găsită până în prezent [10].

La 10 decembrie 1988, în scopul de a efectua unele cercetări ale 
cauzelor ce au produs cutremurul, la Leninakan au sosit seismologi din 
Japonia, Franţa şi SUA, însă accesul acestora la locul faptei era interzis, 
mai mult decât atât, ei erau impuşi de a întocmi acte de constatare a 
cutremurului ca fiind o calamitate naturală. Conform unor surse, la 15 
decembrie, în oraşul Baku s-a prăbuşit avionul cu specialiştii militari-
geofizicieni la bord (20 de persoane au decedat), aceştia se întorceau 
spre Moscova cu rezultatele investigaţiilor efectuate în Leninakan. 
Circumstanţele în urma cărora nava s-a prăbuşit rămân a fi misterioase 
şi nedetectabile [10].

În acest context, conchidem că dreptul la libera informare a 
populaţiei în fosta URSS era îngrădit totalmente prin mijloace nelegitime, 
inclusiv prin aplicarea violenţei.

Şi totuşi, în ciuda faptului că opinia publică sovietică era manipulată 
de liderii politici din perioada respectivă, anii ce urmau după cutremur 
s-au evidenţiat prin publicarea unui număr impunător de articole ce 
vizau problema demascării cauzelor şi circumstanţelor ce au provocat 
tragicul cutremur din Armenia. În anul 1993, în ziarul Dashnaktsutyun 
(tradus în limba rusă) este publicat un articol cu titlul „Războiul geofizic 
împotriva poporului armenesc” în care era arătat clar caracterul artificial 
al cutremurului din Armenia. Afirmaţiile respective erau confirmate prin 
faptul că în urma cutremurului de origine naturală are loc un decalaj al 
straturilor în poziţie orizontală, pe când în urma unui cutremur artificial 
decalajul apare în poziţie verticală.

În decembrie 1996, în ziarul Aurora boreală apare un articol 
intitulat „La 7 decembrie 1988, împotriva Armeniei a fost aplicată arma 
geofizică”, unde sub rubrica „Ancheta Iusisapailului” în preambul se 
menţiona următoarele: „Armele geofizice (tectonice) reprezintă cele 
mai recente forme de armament ce pot provoca un cutremur artificial. 
Principiul de funcţionare a acestora se bazează pe orientarea exactă a 
undelor acustice şi gravitaţionale a exploziei nucleare de metrou” [10].

Din cele menţionate mai sus, constatăm că oricât ar încerca liderii 



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe335

sovietici să muşamalizeze datele reale ale cutremurului din Armenia, 
într-o societate unde presa este recunoscută a patra putere neoficială în 
stat adevărul iese întotdeauna la lumină.

În fine, ca urmare a unor ample investigaţii efectuate în materia 
cercetării cazurilor de tăinuire a informaţiei în URSS vizând catastrofa de 
la Cernobâl şi cutremurul din Armenia se impune concluzia că sistemul 
totalitar sovietic nu recunoştea ideile de alternativă şi nega noile abordări, 
crezând fără ezitare în supraputerea sa. Descoperirile ştiinţifice în 
domeniul fizicii şi tehnicii, inclusiv cele ale energiei atomice, erau ţinute 
în secret. Anume secretomania URSS-ului a contribuit la răspândirea 
unor ştiri false despre efectele dezastruoase ale catastrofei de la Cernobâl, 
despre cauzele ce au provocat cutremurul în Armenia. Totuşi urmările 
acestor acţiuni ilegale ce îngrădesc dreptul persoanei la libera informare 
în ultima instanţă erau sortite eşecului.
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Un element indispensabil existenţei unui stat independent îl re-
prezintă siguranţa acestuia, iar responsabil direct de crearea stării de 
siguranţă este politicul, care prin intermediul politicilor de securitate 
este chemat să garanteze securitatea statului. Prin urmare, după cum re-
lata Penelope Hartland-Thunberg: „Securitatea naţională este capacita-
tea unei naţiuni de a-și urmări cu succes interesele naţionale așa cum le 
concepe ea, oriunde în lume” [5, p.28]. Responsabilitatea puterii politice 
în procesul creării mecanismului de asigurare a securităţii naţionale la 
etapa actuală este argumentată de mersul relaţiilor internaţionale de azi 
și de faptul că conceptual în asigurarea securităţii colectivităţilor uma-
ne un rol cheie îi revine anume securităţii de ordin politic. Astfel după 
cum indică Barry Buzan „Securitatea colectivităţilor umane este afectată 
de cinci sectoare principale: militar, politic, economic, social și de me-
diu”. În continuare, autorul precizează că securitatea politică se referă 
la stabilitatea organizaţională a statelor, a sistemelor de guvernare și a 
ideologiilor care le legitimează [6, p. 31]. Reeșind din cele expuse, pute-
rea politică într-un stat independent reprezintă principala forţă motrice 
ce are ca obiectiv apărarea inviolabilităţii hotarelor sale de orice forţă 
străină și este chemată să sancţioneze orice fel de încercare de a submina 
independenţa statului venită din partea oricărei surse, fie din interior fie 
din exterior. Dacă nu se respectă acest principiu un asemenea comporta-

ARMATA DE OCUPAȚIE - O CRIMĂ POLITICĂ

Ion CHIRTOACA, 
asistent universitar al Catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socioumane”

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, master în drept,

Ghenadie EPURE, 
asistent universitar al Catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socioumane”

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
At the present day in the Republic of Moldova after 24 years of independence is an issue 

that still remains to be present from the 90 ‚s, namely that of guaranteeing national security 
insurance, all these are amplified in the last period of time by those that besides traditional mi-
litary order threat, the presence of a materialized foreign armies on its territory ,it amplifies the 
risks of non-military actions of the internal forces heavily supported from the outside, therefore, 
the political power are required to identify the means that would guarantee independence and 
inviolability of the country.

Key words: security policy, occupation, political crime, neutrality, independence, sove-
reignty, vulnerability.



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe337

ment este echivalent cu o crimă politică.
În acest sens, amintim, că la data 23 iunie 1990 Sovietul Suprem 

al RSSM a declarat Republica Moldova stat suveran. la data de 27 august 
1991, aproximativ 800000 de cetăţeni întruniţi în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale din capitala ţării au optat pentru declararea independenţei, de-
ziderat care s-a realizat prin adoptarea în aceeași zi de către reprezentanţii 
poporului a Declaraţiei de Independenţă.

În urma acestor evenimente, statul nostru devine subiect al drep-
tului internaţional, iar pentru a urgenta procesul afirmării internaţionale, 
tînărul stat aderă la toate organismele democratice internaţionale de 
exemplu ONU, OSCE, CoE. În pofida acestor realizări, forţele străine 
susţinute masiv de Federaţia Rusă, fapt constatat și de hotărîrea Curţii 
Europene a Drepturilor Omului în Cauza Ilașcu și alţii contra Moldovei 
și Rusiei. Pct. (380) al prezentei hotărîri stipulează ,,Curtea observă că, pe 
parcursul conflictului din Republica Moldova din anii 1991-1992, trupele 
armatei a Paisprezecea ce au aparţinut succesiv (URSS, CSI și ulterior 
Federaţiei Ruse) staţionate în Transnistria, care este parte integrantă a 
Republicii Moldova, au luptat împreună cu și de partea forţelor sepa-
ratiste Transnistrene. Mai mult, cantităţi mari de arme din depozitele 
armatei a Paisprezecea (care ulterior au devenit GOR) au fost transmise 
în mod benevol separatiștilor, care au mai putut obţine și alte arme, fără 
ca soldaţii ruși să se opună ”[2].

Prin analiza simplă a constatării forului european în cauza indica-
tă, se evidenţiază clar faptul că o armată străină submina independenţa 
statului nou format și au susţinut în mod direct și activ conflictul izbuc-
nit în primăvara anului 1992, pe Nistru, fapt ce contravenea normelor 
imperative internaţionale reglementate inclusiv și în Actul Final de la 
Helsinkhi, document pe care Republica Moldova l-a semnat la data de 26 
februarie 1992. Prin ratificarea actului sus menţionat statele semnatare 
au acceptat principiul drepturilor egale ale popoarelor și dreptul lor la 
autodeterminare. Prin urmare, art. 8 al documentului sus numit prevede 
„toate popoarele au întotdeauna dreptul, în deplină libertate, de a defini, 
atunci cînd doresc și dacă doresc, statutul lor politic intern și extern fără 
amestec din afară și de a urma așa cum doresc dezvoltarea lor politi-
că, economică, socială și culturală” [1]. În lumina celor expuse, consta-
tăm un adevăr care trebuie recunoscut direct fără ocolișuri și anume că 
prezenţa Armatei a 14-a pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o 
încălcare flagrantă a normelor internaţionale demonstrat de organisme 
juridice internaţionale, și o crimă politică din partea celor care nu recu-
nosc din interese ascunse un adevăr.

Despre evenimentele desfășurate în anii 1990 în Republica Mol-
dova s-a scris foarte mult, așa încât unii pot să se întrebe ce s-ar mai 
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putea de scris? În opinia noastră, s-a uitat de un eveniment foarte im-
portant, și anume foarte puţini sunt cei ce se încumetă să vocifereze că 
în prezent ţara noastră e ocupată de o armată străină. Prin prevederea 
constituţională stipulată la art. 11 alin.(1) prevede că „Republica Mol-
dova proclamă neutralitatea sa permanentă”. În continuare alin.(2) al 
aceluiași articol exprimă poziţia statului faţă de trupele militare străine 
și anume, „Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare 
ale altor state pe teritoriul său” [3], este una doar de ordin declarativ, 
realitatea fiind cu totul alta, cu atât mai mult norma sus indicată arată re-
zerva elitei politice naţionale în a condamna expres ilegalitatea prezenţei 
Armatei a Paisprezecea pe teritoriul statului, care reprezintă o încălcare 
directă a normei constituţionale, constituie o dovadă a lipsei de curaj. 
Totodată, reţinem că norma indicată din Legea fundamentală a statului, 
dacă nu își găsește realizare, întrucât ea a fost încălcată apriori adoptării 
Constituţiei, din care motiv necesită a fi exclusă pentru că nu corepunde 
statutului reglementat de norma sus citată.

Mai grav este faptul, că în ceea ce privește statutul de neutrali-
tate al Republicii Moldova, necorespunderea dintre normele juridice și 
realitate nu s-a rezumat numai la prevederile constituţionale, ci ele au 
fost reflectate și în acte normative de specialitate, cum este legea nr. 112 
din 22 mai 2008 cu privire la Aprobarea Concepţiei securităţii naţionale, 
care la art. (1) punctul nr. 1) prevede „Republica Moldova este un stat 
suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Teritoriul ei este inalienabil. 
În conformitate cu art.11 din Constituţie, Republica Moldova procla-
mă neutralitatea sa permanentă, ceea ce presupune că ţara noastră nu 
este parte la blocuri militare şi nu admite dislocarea de trupe militare 
sau de armamente ale altor state şi ale blocurilor militare pe teritoriul 
său. Statutul de neutralitate permanentă reprezintă principiul de bază, 
piatra de temelie a conceptului securităţii naţionale. Astfel, toate acţiu-
nile desfăşurate de întregul sistem de securitate naţională al Republicii 
Moldova, îndreptate spre asigurarea securităţii naţionale, se bazează pe 
acest principiu. În acest sens, Republica Moldova depune eforturi pentru 
asigurarea respectării neutralităţii sale permanente de către subiectele de 
drept internaţional” [4]. După cum constatăm și în concepţia securităţii 
naţionale se interzice dislocarea de trupe militare sau de armament al 
altor state. Din păcate, la adoptarea acestei legi de către puterea politică 
nu au fost făcută nici o referire la statutul Armatei a Paisprezecea.

În acest context, conchidem că asemenea acţiuni din partea po-
liticului sunt lipsite de devotament faţă de stat, care urmează a fi unul 
sacru, în interesul naţional. Ca urmare a unor asemenea fapte din partea 
autorităţilor de stat, și pînă în prezent, de la obţinerea independenţei, 
poporul Republicii Moldova se află în căutarea identităţii naţionale care 
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și astăzi este măcinată de diverse forţe antinaţionale.
Sintetizând cele expuse, neutralitatea Republicii Moldova poate fi 

comparată „cu situaţia unui pui de ren prins în gheare de un lup, în tun-
dra siberiană, după o cursă de alergare care l-a epuizat, și care, înainte 
de a fi devorat, se gîndește că nu are cu nimeni nimic, că este neutru” [8, 
p.74]. În această ordine de idei, pasivitatea autorităţilor constituţionale 
de la Chișinău prin menţinerea conţinutului actual al prevederii 
constituţionale de la art. 11, nu reprezintă nimic altceva decât o faptă de 
iresponsabilitate, care ulterior va fi condamnată întrucât rezistă timpului 
doar adevărul, iar în acest sens, adevărul e că pe teritoriul ţării noastre se 
află o armată de ocupaţie ce trebuie recunoscută clar.

O altă sursă de pericol și instabilitate parvenită din stînga Nistrului 
este reprezentată de faptul că această autoproclamată republică, la etapa 
actuală furnizează pentru Republica Moldova precum și pentru sud estul 
Europei o gamă variată de riscuri și ameninţări la securitatea naţională 
și regională. Ne referim în primul rînd la ascensiunea terorismului, prin 
traficul ilegal de armament, droguri și persoane. Principalul focar al cri-
mei organizate este regiunea Transnistriană, care deţine la momentul ac-
tual în depozitele sale aproximativ 40000 de tone de echipament militar 
și muniţii, aparţinând fostei Armate a 14-a [9, p.71].

Un alt pericol furnizat de autorităţile din stînga Nistrului este re-
prezentat de lipsa de siguranţă și de securitate a frontierei ce favorizează 
dezvoltarea criminalităţii. Prin urmare, din considerentul că Tiraspo-
lul are evidenţa proprie a transportului auto, această regiune este plină 
de mijloace de transport furate, de regulă, din ţările Uniunii Europene. 
Astfel de autoturisme, după înmatricularea în Transnistria în baza unor 
acte false, circulă mai apoi liber prin Ucraina, Rusia și chiar prin aceleași 
ţări ale Uniunii Europene (cu excepţia României, care nu le permite 
intrarea în ţară din cauza că autoturismele nu sunt înmatriculate într-un 
stat recunoscut oficial) [10, p.29].

În prezent, nu trebuie neglijată influenţa militară și politică din 
partea Federaţiei Ruse asupra acestei zone ce se exprimă prin contra-
banda sub diferite forme și prin spălarea de bani, fiindcă orice „afacere” 
are și un venit. Din păcate, în faţa ochilor „neutri” ai autorităţilor poli-
tice din Republica Moldova, Federaţia Rusă continuă să alimenteze cu 
armament, muniţii și alte materiale militare zona Transnistriană. Sub 
ochii unei naţiuni se săvârșește o crimă prelungită în timp, care deja și-a 
produs efectul scontat de-a lungul anilor, prin masacrul de pe Nistru, 
destabilizarea regiunii Transnistriene, subminarea economiei naţionale 
prin crearea intenţionată a unei dependenţe a Republicii Moldova faţa de 
Federaţia Rusă și, nu în ultimul rând prin, crearea unor grupări criminale 
specializare în comercializarea drogurilor, fiinţelor umane și armamen-
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tului, spălare de bani care aduc venituri fabuloase grupurilor criminale.
Faptul existenţei pericolului la securitatea regională ce are ca sur-

să Federaţia Rusă este demonstrat astăzi prin acţiunile pe care le între-
prinde această ţară faţă de Ucraina, practic după aceleași metode și cu 
aceleași mijloace pe care le-au utilizat, forţele imperiale proruse în anii 
1990 ai secolului trecut în Republica Moldova. Aceste metode se regăsesc 
în prezent în tratamentul aplicat Ucrainei, ne referim, în primul rînd, la 
faptul că și în conflictul de pe Nistru susţinerea rebelilor a fost înfăptuită 
de ofiţeri ruși în rezervă ce anterior au activat în structurile de forţă și au 
avut suportul material și logistic din partea autorităţilor de la Kremlin.

Cu ochiul liber putem observa azi acele mostre de sudură politică 
ce stau la baza războiului deschis dintre Ucraina și Rusia, care în toate 
timpurile pînă la conflict afirmau cu voce tare că Ucrainenii sunt fraţii 
lor. De fapt, acest război care este susţinut prin furnizarea armamentului 
din Rusia, către rebelii separatiști are un obiectiv mult mai mare decît 
numai anexarea Crimeei.

Pericolul la adresa stabilităţii în această zonă a Europei este cu 
atât mai firav cu cât o altă armă cheie de expansiune a Rusiei poate mai 
periculoasă decât arma, este reprezentată de propaganda rusească. Pen-
tru a confirma cele invocate credem că este suficient să vizionăm filmul 
documentar produs de televiziunea rusească „Crimeea-întoarcerea aca-
să”, cînd este mimată fericirea oamenilor simpli în legătură evenimentele 
petrecute. Din păcate nu se recunoaște tranșant că Rusia a anexat un te-
ritoriu al unui alt stat pe motiv de intervenţie umanitară. În realitate, nu 
a existat așa ceva, iar istoria pare să se repete în sensul că Federaţia Rusă 
nu se împacă cu gîndul că deja nu mai este stăpâna fostelor Republici 
Sovietice și continuă cu un deosebit cinism să-și promoveze interesele 
economice și politice cu preţul a mii de vieţi omenești.

Un pericol sporit pentru ţara noastră îl reprezintă situaţia cînd 
pe teritoriul din stînga Nistrului sunt instruite diverse grupări criminale 
(de foști ofiţeri de armată sau securitate) care ulterior efectuiază atacuri 
criminale asupra obiectivelor economice, drept dovadă în acest sens ne 
poate servi atacul armat de la magazinul „Metrou” din orașul Chișinău 
din data de 30 mai 2014, cînd autorii acestora au folosit arme și muniţii 
de provenienţă transnistriană. Cu atît mai mult acest pericol sporește 
dacă luăm în calcul că asemenea acţiuni criminale ar putea să se realizeze 
și asupra instituţiilor de stat. De fapt, Federaţia Rusă susţine din plin ca 
în regiunile de conflict să se stabilească cu traiul foști ofiţeri retrași din 
activitate, care avînd o bogată experienţă promovează interesele imperi-
ale ale Moscovei, iar populaţia băștinașă datorită instabilităţii din aceste 
zone, preferă să plece.

În acest context, de la momentul declarării suveranităţii și 
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independenţei naţionale pînă astăzi, suntem un stat vulnerabil din punct 
de vedere politic, economic și militar. Astfel, riscurile și ameninţările la 
securitatea naţională a Republicii Moldova din partea Federaţiei Ruse 
au avut ca urmare formarea conștiinţei de incertitudine și insecuritate a 
cetăţenilor și crearea impedimentelor în democratizarea și consolidarea 
statului. Cel mai mare risc de care este obsedată ţara noastră în prezent, 
este pericolul că Federaţia Rusă oricând poate întreprinde o agresiune 
asupra restului teritoriului Republicii Moldova, din zona sa de ocupaţie 
din estul ţării.

Unii actori politici de azi pledează pentru soluţionarea acestui di-
ferend pe căi diplomatice, adică pe cea a dialogului. Evident susţinem 
această cale, întrucât diplomaţia oferă un set de reguli de soluţionare 
a conflictelor pe care sunt chemate a le respecta ambele tabere, însă ce 
ne facem în situaţia Republicii noastre care este singura care respectă 
regulile stabilite prin normele diplomatice. Întrebarea care îmi apare, e 
de cîte decenii mai e nevoie pentru a ne convinge că forţele separatiste 
din stînga Nistrului, susţinute din toate punctele de vedere inclusiv mi-
litar de Federaţia Rusă, nu au de gând să negocieze în spiritul normelor 
internaţionale. Cu atît mai mult nu potem înţelege faptele politicului care 
se manifestă prin inacţiunea de a nu recunoaște violarea art. 11 din Legea 
Supremă a statului de către Armata a Paisprezecea ca rezultat al acestei 
realităţi, ar trebui să fie solicitată expres retragerea acestei armate, iar dacă 
nu e posibil acest lucru ar trebui înlocuită prevederea constituţională cu 
o normă care ar permite aderarea Republicii Moldova la acele organisme 
care i-ar asigura securitatea frontierei sale. Împrejurările prezente sunt 
cu atît mai grave dacă luăm în consideraţie că noi cei de azi cunoaștem 
doar despre atrocităţile de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992. Și 
mai puţini sunt cei care cunosc Masacrele care au avut loc pe Nistru în 
anii 30 ai secolului trecut fapte evocate și de Nicolae Iorga cel mai mare 
istoric al neamului care afirma că „ceea ce se petrece pe graniţa Nistrului 
reprezintă o serie de acte de sălbăticie fără pereche, cu atât mai mult cu 
cât actele acestea sunt făcute împotriva unei populaţii pașnice, cea mai 
pașnică dintre toate populaţiile acestei părţi din Europa” [7, p.41]. Prin 
urmare susţinem că a crede în, continuarea actualei politici în vederea 
soluţionării problemei Transnistriene de politicieni prin acţiunile din 
prezent în favoarea interesului naţional este nu altceva decât o naivitate 
a acestora și o lașitate faţă de cetăţean.

În acest context, principalul obiectiv care urmează a fi realizat de 
forţa politică actuală din Republica Moldova pentru soluţionarea proble-
mei Transnistriene, este să găsească un consens în ceea ce privește con-
statarea că în prezent este violat art. 11 din Constituţie cât și identificarea 
altor mijloace ce ar asigura securitatea naţională precum și operarea 
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unor modificări în cuprinsul Legii fundamentale statului.
Totodată, este necesar să învăţăm din lecţia trecutului și să fim 

atenţi la ceea ce se întîmplă în statul vecin. Prin urmare este crucial ca 
actorii politici de la noi să fie solidari în promovarea cu adevărat a inte-
resului naţional.
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Orice copil are dreptul la educaţie şi studii în limba maternă. Lim-
ba de comunicare şi studii este  aleasă de copil şi de părinţii lor. Cum 
sunt respectate aceste drepturi fundamentale ale omului pe teritoriul au-
toproclamatei r.m.n.? Studiul care urmează este consacrat problemei în 
cauză.

Conform pct. 1 al art. 35 al Constituţiei R. Moldova, orice cetăţean 
are „dreptul la învăţătură care este asigurat prin învăţământul general 
obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţă-
mântul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţio-
nare”.

În pct. 2 al aceluiaşi articol este stipulat că „statul asigură, în condi-
ţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a persoanelor”.

În pct. 1 al art. 6 al Legii învăţământului este menţionat că „Drep-
tul la învăţătură este garantat, indiferent de naţionalitatea politică sau 
religioasă, de antecedentele penale”.

Despre limba de predare în instituţiile de învăţământ în instituţiile 
preşcolare, gimnaziale, liceale, universitare şi postuniversitare aflate pe 
teritoriul R. Moldova este scris în art. 8 al Legii învăţământului, şi anu-
me: „Statul asigură, conform Constituţiei şi articolelor 18, 19 şi 20 din 
Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul R. Moldova, drep-
tul de a alege limba de educare şi instruire la toate nivelurile şi treptele 
de învăţământ”.

În punctul 3 al art. 8 al Legii învăţământului este stabilit că „Stu-

UNELE PROBLEME PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI LA EDUCAŢIE 
ŞI STUDII PE TERITORIUL AUTOPROCLAMATEI R.M.N.

Alexei PUNGĂ,
lector superior universitar al Catedrei „Activitate

specială de investigaţii” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Summary
The right to education is ensured for every person in part. Being respected this right, it 

contributes to the development and education of the person, as well as to transmission of the 
ancestral treasure. Involvement of external influences disturbs the course of the educational 
process.

In this context, a concrete example is the Transnistria, which is a region not under the 
jurisdiction of the Republic of.  Moldova. This is influenced by the Russian Federation, Ukraine, 
Abkhazia, South Ossetia, which through their «benefit» activities pursuing political and ideolo-
gical purposes well thoughtful and organized against Moldova.
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diul limbii de stat a R. Moldova este obligatoriu în toate instituţiile de 
învăţământ... Responsabilitatea pentru asigurarea procesului de însuşire 
a limbii de stat în toate instituţiile de învăţământ o poartă Ministerul 
Educaţiei şi autorităţile administraţiei publice locale.

Despre problema învăţământului, educaţiei, instruirii este vor-
ba şi în pct.1 al art. 26 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
unde este scris negru pe alb că „Orice persoană are dreptul la educaţie. 
Educaţia trebuie să fie garantată,  cel puţin în ce priveşte învăţământul 
elementar şi de bază. Învăţământul elementar este obligatoriu. Învăţă-
mântul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor, accesul la 
studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi 
în funcţie de merit”. 

Problema dreptului la învăţământ al cetăţenilor R. Moldova este 
reflectată în diverse acte normative ale R. Moldova, cu modificările de 
ultimă oră, şi anume:

 – Legea învăţământului în R. Moldova din 21.07.1995, art. 4, 6, 8, 9;
 – Legea R. Moldova cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 

teritoriul RSSM din 01.10.1989, art. 18, 19, 20;
 – Legea R. Moldova cu privire la statutul juridic al cetăţenilor stră-

ini şi al apatrizilor în R. Moldova din 10.11.1994, art. 12;
 – Legea R. Moldova privind asistenţa psihiatrică din 16.12.1997,art. 

art. 16, 36, 41;
 – Legea R. Moldova cu privire la migraţiune din 06.12.2002, art. 19;
 – Legea R. Moldova despre cultele religioase şi părţile lor compo-

nente din 11.05.2007, art. 40-43;
 – Codul familiei al R. Moldova din 26.10.2000, art. 51, 60;
 – Codul civil al R. Moldova din 22.06.2002, art. 1406;
 – Codul muncii al R. Moldova din 29.07.2003, art . 178, 181, 182, 

212, 214;
 – Codul contravenţional al R. Moldova din 31,05.2009, art. 63.
 – Un număr impunător de acte normative internaţionale ce se re-

feră la problema educaţiei şi învăţământului au fost adoptate în ultimii 
65 de ani, cele mai importante fiind:

 – Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, din 10.12.1948, art. 26;
 – Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale  din  04.11.1950, art. 2;
 – Convenţia internaţională cu privire la drepturile economice, so-

ciale şi culturale din 16.12.1966, art. 13 - 14;
 – Convenţia culturală europeană din 19.12.1994, art. 2;
 – Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor din 18.12.1979, art. 10;
 – Convenţia cu privire la drepturile omului din 20.11.1989, art. 28, 
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art. 29, art. 31;
 – Carta socială europeană revizuită din 13.05.1996, art. 9, art. 10;
 – Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul 

învăţământului din 15.10.2000, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5.
Numărul actelor normative ale R. Moldova şi ale instituţiilor in-

ternaţionale referitoare la problemele educaţiei, învăţământului şi nedis-
criminării este impunător, dar... respectarea cerinţelor lor lasă de dorit 
atât în R. Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina şi alte ţări, cât şi pe teritoriul 
autoproclamatei  r.m.n.

Care este cauza încălcării drepturilor moldovenilor, şi nu numai 
ale lor, dar şi ale altor persoane care locuiesc în Transnistria – dreptul la 
educaţie, învăţământ, studierea în limba maternă, studierea istoriei sta-
tului şi poporului din care au provenit?

După părerea noastră, principalele cauze sunt: 
regiunea transnistreană, de facto, nu se află sub jurisdicţia R. Mol-

dova;
 – lipsa de dorinţă a  unor ţări-garant  (Rusia, Ucraina, SUA) şi in-

stituţii internaţionale (OSCE) de a rezolva irevocabil problema diferen-
dului transnistrian, care, în mare măsură, afectează problema educaţiei şi 
învăţământului tinerei generaţii din R. Moldova, dar mai ales a tinerilor 
transnistrieni;

 – nihilismul faţă de legislaţia în vigoare din partea conducerii au-
toproclamatei r.m.n., a funcţionarilor de stat şi a administraţiei locale din 
stânga Nistrului;

 – ingerinţa grosolană a conducerilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei,  a 
unor demnitari de rang înalt ai acestor ţări (deputaţi, miniştri, diplomaţi, 
guvernatori de regiuni, şefi de departamente) în procesul de educaţie şi 
învăţământ pe teritoriul regiunii transnistrene;

 – situaţia  social-politică, economică şi culturală deplorabilă din 
partea dreaptă a râului Nistru;

 – mancurtismul dezvoltat la mulţi cetăţeni moldoveni de pe am-
bele părţi ale Nistrului, dar  cel mai deplorabil este că acest defect este 
propriu multor deputaţi, funcţionari de stat de rang înalt, politicieni, re-
prezentanţi ai organelor de forţă şi oamenilor simpli, mai ales din loca-
lităţile rurale;

 – acordarea ajutorului umanitar, financiar, metodic (oferirea, în 
primul rând, a unor programe de studii, manuale, materiale didactice ale 
Ministerului Învăţământului din Federaţia Rusă) de către Rusia, Ucraina;

 – oferirea burselor de studii pentru tinerii transnistrieni care do-
resc să-şi facă studiile în instituţiile de învăţământ ale Federaţiei Ruse, 
Ucrainei, Belarusului, Abhaziei, Osetiei de Sud  etc.;

 – organizarea  şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a cadre-
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lor didactice din instituţiile preşcolare, şcolare şi universitare de învăţă-
mânt transnistriene în cadrul instituţiilor de învăţământ din Rusia, care 
au o conotaţie antimoldovenească...  dar mai ales antiromânească;

 – organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a cadre-
lor didactice transnistriene în instituţiile de învăţământ din Transnistria 
de către savanţii şi profesorii veniţi din Rusia, Ucraina şi alte ţări care au 
recunoscut independenţa r.m.n., cu aceeaşi evaluare negativă a tot ce este 
autohton;

 – acordarea fără plată  a foilor de odihnă, turistice şi de tratament 
medical elevilor, studenţilor şi pedagogilor transnistrieni în instituţiile 
respective ale Rusiei, Ucrainei, Abhaziei, Osetiei de Sud, pentru a de-
monstra că numai aceste ţări îşi bat capul de transnistrieni.

Ar fi lăudabile aceste activităţi din partea Federaţiei Ruse, Ucrai-
nei, Abhaziei, Osetiei de Sud dacă ele nu ar urmări nişte scopuri politice 
şi ideologice bine gândite şi organizate împotriva R. Moldova, mai bine 
zis a politicii promovate de  reprezentanţii acestor ţări pe teritoriul auto-
proclamatei r.m.n.:

 – lipsa de dorinţă, ba chiar refuzul Federaţiei Ruse de a-şi onora 
angajamentele luate încă la Instanbul în anul 2002 (de retragere a forţelor 
armate ruse de pe teritoriul Transnistriei şi R. Moldova (din municipiul 
Tighina, retragerea pacificatorilor din Vadul lui Vodă, Coşniţa, Varniţa);

 – politica încăpăţânată, negativă şi şovină a Ministerului de Ex-
terne al Federaţiei Ruse în rezolvarea multor probleme de ordin politic, 
economic, social, cultural şi militar pe teritoriul autoproclamatei r.m.n.; 
probleme ce afectează drepturile şi libertăţile populaţiei autohtone, în 
primul rând ale moldovenilor băştinaşi, fiind grav afectate drepturile la 
educaţie, cultură, învăţământ, comunicare etc.;

 – dar cea mai importantă cauză, în opinia noastră, este lipsa vo-
inţei politice a tuturor parlamentarilor şi Guvernelor R. Moldova de la 
1989 încoace pentru rezolvarea problemelor funcţionării limbii de stat 
pe teritoriul controlat de forţele transnistriene, studierea istoriei şi ge-
ografiei R. Moldova, denumirii concrete, ştiinţifice a limbii poporului 
majoritar – limba română etc.

Dacă este să ne referim la problema limbii de stat şi veşmântul ei 
latin, trebuie să menţionăm că anume problema aceasta a stat la înce-
putul diferendului trasnistrian, care apoi a  divizat R. Moldova în două 
părţi.

Însă să o luăm de la început, când au apărut primele disensiuni 
între conducerea R. Moldova aflată la Chişinău şi conducerea raioanelor 
de est din stânga Nistrului (oraşul Tiraspol, raioanele Dubăsari, Grigori-
opol, Slobozia, Râbniţa, Camenca) şi municipiul Tighina.

La sesiunea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste 
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Moldoveneşti a fost adoptată hotărârea de a trece la scrierea în limba 
moldovenească, limba de stat, în baza grafiei latine, obligând toate insti-
tuţiile statului să îndeplinească prevederile Legii cu privire la funcţiona-
rea limbii vorbite pe teritoriul RSSM (01.10.1989).

Autorităţile raioanelor din stânga Nistrului,  persoanele rusolingve 
de pe ambele maluri ale bătrânului Nistru au declanşat  un război pe via-
ţă şi pe moarte împotriva veşmântului latin al limbii române. În apărarea 
alfabetului chirilic al limbii moldoveneşti luptau cu înverşunare toate or-
ganizaţiile statale din raioanele de est ale Moldovei, organizaţia politică 
„Interfront”, majoritatea savanţilor, pedagogilor, studenţilor, elevilor, 
politicienilor, membrii partidelor politice, jurnaliştilor şi scriitorilor ru-
solingvi. Majoritatea cetăţenilor de  etnie rusă, ucraineană, găgăuză, bul-
gară etc. erau, şi mai continuă să fie, adversari ai studierii şi funcţionării 
limbii române pe teritoriul R. Moldova.

Autorul  utilizează intenţionat sintagma „limba moldovenească”, 
deoarece în art.13 al Constituţiei R. Moldova limba oficială ce funcţio-
nează pe teritoriul ţării este limba moldovenească. 

Începând  cu 01 octombrie anul 1989, când a fost adoptată Legea 
RSSM  sus-menţionată, iar ulterior în anul 1994, când a fost adoptată 
Constituţia R. Moldova – limba de stat este limba moldovenească în baza 
grafiei latine.

Din păcate, mai mult de 23 de ani această problemă nu a fost re-
zolvată nici de primul Parlament al R. Moldova în frunte cu preşedintele 
ţării M. Snegur, nici de parlamentele ulterioare , în frunte cu  preşedintele 
R. Moldova P. Lucinschi, care a propus ca  limba de stat să fie numită 
limbă moldovenească, iar în paranteze – limbă română.

Cel de al-treilea  preşedinte al R. Moldova, Vl. Voronin, cu o încă-
păţânare deosebită, nici astăzi nu consideră denumirea limbii de stat ca 
limba română, considerând că dacă va recunoaşte ultima, atunci el din 
moldovean va deveni român.

Nu numai Vl. Voronin, ci şi  mulţi specialişti, oameni inteligenţi, 
profesori, studenţi  şi alţii consideră că denumirea limbii desemnează şi 
naţionalitatea purtătorului ei, fără a mai vorbi despre oamenii de rând, 
oamenii simpli, care nu sunt iniţiaţi  în problema dată.

Dumnealor uită că austriecii vorbesc limba germană, americanii 
– limba engleză, brazilienii – limba portugheză, iar elveţienii – limbile 
italiană, franceză, germană şi aromână.

Cel mai tragic este că preşedintele actualului Parlament, Marian 
Lupu, persoană cu o pregătire performantă, vorbitor a 4 limbi, la sfârşitul 
anului 2012, într-un interviu acordat surselor mass-media (presă scrisă, 
radio, televiziune), vorbind despre denumirea limbii de stat a R. Moldo-
va (care în calitate de preşedinte al Parlamentului  din Republica Mol-
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dova reprezintă această ţară şi trebuie să apere limba ei) s-a pronunţat 
astfel: „Limba de stat este moldovenească din punct de vedere politic şi 
română – din punct de vedere ştiinţific”. Bine că nu a mai specificat care 
este grafia acestei limbi! Reiese că dumnealui vorbeşte 5 limbi, cea de-a 
cincea fiind limba română.

Dacă la acest nivel sunt astfel de păreri şi concepţii, ce să mai vorbim 
despre reprezentanţii generaţiilor în creştere de pe ambele maluri ale Nistru-
lui? Să nu uităm că astăzi pe teritoriul autoproclamatei r.m.n. şi pe teritoriul 
R. Moldova locuiesc persoane tinere care nu ştiu că R. Moldova şi regiunea 
transnistriană pănâ la 1990 a fost un stat integru, care avea o conducere, o 
armată, o poliţie, o constituţie.

Dar care sunt activităţile altor reprezentanţi din conducerea de 
vârf a R. Moldova – M. Ghimpu,  M. Sandu,  M. Sleahtiţchi şi încă mulţi 
alţii care ar trebui să rezolve cerinţele educaţiei şi învăţământului?

 Să revenim la istoria apariţiei disensiunilor între cele două părţi 
ale R. Moldova situate pe malurile Nistrului, mai ales acele conflicte în 
domeniul promovării limbii vorbite şi scrise, grafiei ei, istoriei şi geogra-
fiei ţării. Cronologic, istoria desfăşurării conflictului dat ar arăta astfel:

 – 01.10.1989 – la sesiunea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti 
a fost adoptată Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe terito-
riul RSSM, unde a fost stipulat că limba de stat pe teritoriul R. Moldova 
este limba moldovenească în baza grafiei latine;

 – 01.09.1991 – la indicaţia CC al PC şi  Ministrului Educaţiei al R. 
Moldova a fost înfiinţată şcoala moldovenească nr. 20 din mun. Tiraspol 
(director Maria Lungu), astăzi reformată în Liceul „Lucian Blaga” (direc-
tor Ion Iovcev, numit în funcţie  la 20.05.1992);

 – 04.03.1992 – apogeul presiunilor politice asupra colectivului pe-
dagogic, celui de părinţi şi elevilor şcolii atinge punctul culminant. In-
cinta şcolii a fost blocată de forţele miliţiei transnistrene, fiind susţinute 
de grupe de tineri şi cetăţeni rusolingvi, care erau împotriva limbii mol-
doveneşti şi istoriei R. Moldova, dar mai mult  contra colectivului şcolii;

 – anul 1993 – din iniţiativa lui V. Iakovlev, preşedintele sovietului 
suprem al autoproclamatei r.m.n., a fost luată decizia de a obliga toate 
şcolile din regiune să treacă la studierea limbii moldoveneşti în grafie 
chirilică. Până atunci studierea se făcea opţional, în funcţie de doleanţele 
părinţilor. În acelaşi an directoarea Liceului „Alexandru cel Bun” din 
municipiul Tighina  Maria Roibu, împreună cu 1600 elevi şi părinţii lor, 
susţine că instituţia pe care o conducea a devenit victima aceluiaşi scena-
riu. Iată ce spunea doamna Roibu în acel timp: „Trei maşini cu miliţieni 
au venit să ne ocupe clădirea şcolii. Nu ştiu ce se va întâmpla, părinţii 
stau acolo în regim nonstop. Toată lumea este îngrijorată. La fel a fost 
devastată şi şcoala-internat pentru copiii orfani”;
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 – anul 1993 – la propunerea lui V. Iakovlev, şase şcoli moldove-
neşti din Transnistria – nr.20 din municipiul Tiraspol, nr.12 din  munici-
piul Tighina, şcoala medie din oraşul Grigoropol şi gimnaziile din satele 
Corjova şi Roghi au refuzat să se supună acestei dispoziţii - propuneri;

 – 27.01.1994 – a fost emis ordinul ministrului transnistrian al 
învăţământului, Liubov Vedernikova, de a-l destitui din funcţie pe di-
rectorul şcolii medii nr. 20 din municipiul Tiraspol Ion Iovcev. Reacţia 
pedagogilor, părinţilor şi elevilor şcolii sus-numite a fost strict negativă 
şi, ca urmare, dl I. Iovcu până astăzi este în funcţia de director. Colegii 
celorlalte şcoli moldoveneşti l-au susţinut pe dl I. Iovcev;

 – 25.10.1995 – un grup de studenţi de la Universitatea de Stat din 
municipiul Tiraspol împreună cu un număr impunător de membri ai 
organizaţiei de tineret „Pamiat” au ocupat abuziv noaptea târziu clădirea 
şcolii nr. 20, au comis acte de vandalism – au distrus mobilierul şcolar, 
au rupt manualele şi materialele didactice, au nimicit dosarele (fişele) de 
evidenţă ale  profesorilor şi elevilor;

 – anii 1995-1997 – autorităţile transnistrene au schimbat tactica de 
intimidare a colectivelor  pedagogice,  de părinţi şi de  elevi ale şcolilor 
moldoveneşti. Ele, autorităţile, renunţă la intimidarea făţişă şi au deschis 
în apropierea şcolii nr. 20 alte licee şi şcoli moldoveneşti, care studiau în 
grafie chirilică (şcoala nr. 22) pentru a „rupe” elevii din colectivul şcolii nr. 
20. Operaţiunea aceasta a dus la rezultatul scontat – numărul de elevi ai 
acestei şcoli a diminuat, dar cei 600 de elevi cu părinţii lor, care îşi făceau 
studiile încă din anul 1991, au rezistat tuturor intimidărilor şi acţiunilor 
ilicite ale autorităţilor r.m.n. şi „opricinicilor” lor;

 – anii 1998-2000 – şcoala nr. 20 din municipiul Tiraspol, avanpos-
tul rezistenţei şi luptei pentru studierea limbii române în grafie latină, a 
activat cu licenţa acordată de ministrul Învăţământului din r.m.n.;

 – anul 2001 – cele 6  şcoli care au fost numite anterior se aflau 
într-un vacuum juridic;

 – în vara anului 2003,  şcoala nr. 20 a fost debranşată de la reţeaua 
electrică, iar colectivul pedagogic al şcolii a fost ameninţat cu închisoarea 
şi închiderea şcolii. Aceste intimidări au fost făcute chiar de viceprocu-
rorul munucipiului Tiraspol;

 – la 21.08.2003 –  Camera de înregistrări a autoproclamatei r.m.n. 
a  retras licenţa de activitate a şcolii nr. 20;

 – la 07.07.2004 – conform ordinului nr. 398 al Ministrului Edu-
caţiei din R. Moldova,  şcoala medie nr.20 a fost reorganizată în Liceul 
„Lucian Blaga”. Ca răspuns de protest din partea autorităţilor r.m.n. pe 
data de 15.07.2004 aproape tot efectivul miliţiei şi securităţii  din mu-
nicipiul Tiraspol a năvălit în incinta liceului şi au distrus tot ce putea fi 
distrus – inventarul sportiv, mobilierul şi arhiva şcolii, literatura artistică 
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şi metodică a bibliotecii şcolare, manualele de studii, dosarele personale 
ale profesorilor şi elevilor, safeurile, portretele scriitorilor... până  şi icoa-
nele. Dar  şi după toate aceste activităţi ilicite colectivul şcolii (profesorii, 
părinţii, elevii) nu a cedat şi timp de mai multe zile a blocat şcoala pentru 
ca astfel de cazuri să nu se mai repete pe viitor.

Aici am vorbit numai despre istoria luptei de rezistenţă a colec-
tivului şcolii nr. 20, ulterior Liceul „Lucian Blaga” din municipiul Ti-
raspol. Dar o situaţie similară exista şi mai continuă să existe şi până 
astăzi în majoritatea liceelor şi gimnaziilor transnistriene cu predare în 
grafia latină. Anume nelegiuirile şi capcanele întinse de duşmani şcolilor 
moldoveneşti din stânga Nistrului i-a făcut pe un grup de 170 persoane 
în frunte cu Alexei Catan, preşedintele consiliului părinţilor de la Liceul 
„Evrica” din oraşul Râbniţa, în anul 2004, apoi şi în 2006 să se adreseze 
cu o plângere la CEDO în care relatau „că situaţia în care se află profeso-
rii şi elevii din localitate este la fel de critică precum şi în restul instituţi-
ilor de învăţământ din municipiile Tiraspol, Tighina, oraşul Grigoriopol 
şi statele Roghi şi Corjova. Părinţii şi elevii păzesc şcoala. Însă suntem 
pregătiţi că în orice moment vor veni (reprezentanţii autorităţii, securi-
tăţii şi miliţiei r.m.n.) să ne ocupe clădirea”.

Anume această plângere a pus începutul dosarului examinat de 
Curtea Europeană  a Drepturilor Omului  „Catan şi alţii contra Moldo-
vei şi Rusiei”, care  s-a încheiat abia la 19 octombrie 2012, cu luarea unei 
decizii ce a condamnat activităţile autorităţilor autoproclamatei r.m.n. 
susţinută în totalitate de către autorităţile Federaţiei Ruse. Câştigul de 
cauză le-a adus solicitanţilor câte 6000 de euro, dar situaţia celor 8 şcoli 
transnistriene nu s-a schimbat, situaţia rămânând tensionată şi astăzi, iar  
intimidările colectivelor şcolare continuă. 

Este rezonabil să punem întrebarea – cine din conducerea R. Mol-
dova şi a organizaţiilor internaţionale s-a ocupat de soluţionarea proble-
melor acestor şcoli?

Ar fi incorect şi necinstit să spunem că nimeni nu a căutat să solu-
ţioneze problemele instituţiilor de învăţământ care se află sub jurisdicţia 
R. Moldova, distorsionările referitoare la limba de predare şi grafia latină, 
istoria  şi geografia predată în şcolile din Transnistria.

Luate în ansamblu, aceste probleme ţin de sistemul de învăţământ 
din autoproclamata r.m.n. Este bine ştiut că numai sistemul educaţional 
şi de învăţământ educă şi creşte o generaţie bine şcolită şi corect  orienta-
tă politic. Dar trebuie să menţionăm că astăzi pe malul stâng al Nistrului 
şi în municipiul Tighina  creşte a doua generaţie de oameni care nu mai 
ştiu că teritoriile de pe malurile stâng şi drept ale râului Nistru până în 
1990 au fost o ţară – R. Moldova.

Însă dacă conducerea de vârf a R. Moldova şi autorităţile r.m.n. nu 
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au găsit un consens în rezolvarea acestor probleme, cu ce ne-au ajutat pe 
noi toate organizaţiile internaţionale în soluţionarea problemei diferen-
dului transnistrian?

Ţinem să menţionăm că de soluţionarea acestor probleme s-au 
ocupat toţi ambasadorii SUA, Germaniei, Poloniei, Ucrainei şi ai altor 
state acreditate la Chişinău, ambasadorul special al SUA Michael Kirby, 
Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale, Rolf Ekers, şefii misiu-
nilor OSCE în Moldova de la 2000 încoace (Lonis O’Neil, Jenifer Bras), 
alţi înalţi demnitari ai ONU, UNESCO, OSCE, Comunităţii Europene, 
diferitor organizaţii internaţionale.

Ca dovadă a celor spuse mai sus trebuie să menţionăm că pe data 
de 05.02.2013 misiunea  OSCE în R. Moldova a dat publicităţii rezultatele 
studierii situaţiei în cele 8 şcoli moldoveneşti cu studierea în limba româ-
nă  în baza grafiei latine. Publicaţia a fost plasată  pe internet, este destul 
de voluminoasă, mai mult de 20 de file, dar, din păcate, deocamdată este 
publicată numai în limba engleză.

În acest document al OSCE în Moldova ambasadorul Jenifer Bras 
menţionează: „Progresul în rezolvarea problemelor celor 8 şcoli ar duce 
la soluţionarea uneia dintre cele mai principale dificultăţi în reglementa-
rea conflictului – rezolvarea problemelor care influenţează viaţa cotidi-
ană a cetăţenilor de rând. Pentru a atinge acest scop trebuie să fie făcute 
nişte concesii reciproce. Obiectul principal este apărarea drepturilor co-
piilor transnistrieni în alegerea limbii în care ei vor să-şi facă studiile”.

Tot în acest document Misiunea OSCE recomandă:
 – depolitizarea divergenţelor în problema şcolilor ce studiază în 

grafie latină;
 – înregistrarea acestor 8 şcoli la Ministerul Educaţiei  şi primirea 

licenţelor autoproclamatei r.m.n. în calitate de şcoli particulare fără a fi 
acreditate şi atestate;

 – după înregistrarea lor conducerea r.m.n. trebuie să le asigure ta-
rife de plată pentru serviciile comunale;

 – cercetarea, analiza şi elaborarea în comun cu Ministrul Educaţi-
ei din R. Moldova şi cel din r.m.n. a programelor de studii care ar pune 
la punct toate cerinţele sistemului de învăţământ care persistă în şcolile 
moldoveneşti de pe teritoriul autoproclamatei r.m.n.;

 – rezolvarea problemelor de conflict din manualele de istorie şi 
geografie etc.

Iată care sunt  cele 8 licee şi gimnazii care astăzi activează  în limba 
română şi în baza grafiei latine pe teritoriul autoproclamatei r.m.n.:

 – Liceul „Lucian Blaga” din municipiul Tiraspol;
 – Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din oraşul Grigoriopol;
 – Liceul „Evrica” din oraşul Râbniţa;
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 – Liceul „Mihai Eminescu” din oaşul Dubăsari;
 – Liceul „Alexandru cel Bun” din municipiul Tighina;
 – Şcoala-internat din municipiul Tighina;
 – Gimnaziul din satul Corjova;
 – Gimnaziul din satul Roghi.

Trebuie să menţionăm că ele formează a zecea parte  din toate 
instituţiile şcolare ce activează pe teritoriul autoproclamatei r.m.n. Dacă 
în toate instituţiile şcolare învaţă circa 46 000 de elevi, apoi în cele opt – 
1800 de elevi. Este regretabil faptul că numărul acestora scade din an în 
an. În anul de învăţământ 1998-1999, în aceste şcoli învăţau 5619 elevi, 
iar în anul 2012-2013 – 1804 elevi. Dacă va continua şi mai departe dimi-
nuarea numărului de elevi, apoi în anul 2020 în grafie latină îşi vor face 
studiile circa 100 de copii.

Sistemul de învăţământ din r.m.n. poate fi prezentat astfel:
1. 6 instituţii superioare şi medii speciale de învăţământ, printre 

care:
a) Universitatea de Stat din municipiul Tiraspol;
b) Universitatea interregională din municipiul Tiraspol;

2. 64 de şcoli şi licee;
3. mai mult de 56 de grădiniţe  de copii.
Din datele oficiale ale ministerului învăţământului din r.m.n. am 

constatat că în cele 6 instituţii superioare şi medii speciale de învăţământ 
sunt pregătiţi reprezentanţii a 80 de profesii.

După părerea specialiştilor, Ministerul Educaţiei al R. Moldova şi 
al conducătorilor celor 8 licee şi gimnazii cu predare în limba română, 
problemele de bază pentru funcţionarea eficientă a acestor şcoli sunt:

 – problema localurilor pentru studii, săli de sport, cantine etc.;
 – încheierea contractelor de arendă a incintelor pentru licee şi 

gimnazii;
 – transportarea elevilor, deplasarea încărcăturilor pentru şcoli;

5 din aceste instituţii de învăţământ sunt înregistrate ca persoane 
juridice pe teritoriul autoproclamatei r.m.n., dar nici una din ele nu po-
sedă licenţa de a desfăşura activităţi pedagogice, de educaţie etc.;

Cred că trebuie să menţionăm şi neajunsurile enumerate de mi-
nistrul de Externe al României Titus Corlăţean pe data de 12.09.2012 la 
o întrunire neformală a miniştrilor de externe a 27 de ţări membre ale 
Comunităţii Europene, unde Domnia sa s-a referit la problema drepturi-
lor tinerilor din Transnistria de a studia în limba română (bineînţeles, în 
baza grafiei latine), şi anume:

 – în grădiniţe şi şcoli nu sunt destule materiale didactice  în limba 
română;

 – în grădiniţe nu funcţionează grupe ce ar educa şi învăţa micuţii 
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cetăţeni în baza limbii române;
 – în librării aproape că lipseşte literatura artistică în limba română 

pentru copii;
 – în limba română, ca limbă maternă, studiază aproximativ 7% de 

elevi, dar unde sunt restul fiilor şi fiicelor de moldoveni?
 – mulţi părinţi îşi iau copiii din şcolile ce studiază în limba româ-

nă;
 – lipsa cadrelor pedagogice calificate. Fluctuaţia anuală este foarte 

mare. Anual din şcoli pleacă circa 60-70 de pedagogi etc.
Un neajuns semnificativ, după părerea noastră, este lipsa dorinţei 

părinţilor ca copiii lor să studieze în limba română.
Aici s-ar cuveni să evocăm un gând spus cu voce tare încă în anul 

2009 de către Valerian Tulgara, preşedintele Comitetuilui moldovenilor 
din Transnistria: „Dacă vrem limba română şi să înflorească cultura po-
porului nostru, noi trebuie să dorim aceasta şi să luptăm pentru ea!”

Şi în încheiere autorul doreşte să lămurească „De ce dosarul Catan 
şi alţii este contra Rusiei şi Moldovei?”

Dacă vinovăţia R. Molodva nu a fost demonstrată de Înalta Curte, 
apoi cea a Rusiei a fost dovedită amănunţit ca şi în cazul lui Ilie Ilaşcu.

Imediat după pronunţarea hotărârii de către judecătorii Curţii 
Europene, ministrul de Externe al Federaţiei Ruse Serghei Lavrov, mai 
mulţi savanţi şi demnitari de stat din Rusia şi autoproclamata r.m.n., s-au 
expus în felul următor: „hotărârea antirusească” în dosarul „Catan şi alţii 
contra Rusiei şi Moldovei” a înrăutăţit situaţia dintre cele două maluri 
ale Nistrului, dintre Rusia şi Moldova, şi poate este cazul ca Rusia să nu 
mai continue  a fi membră a Consiliului Europei”.

Vicepremierul Dmitri Rogozin, persoană de stat special împuter-
nicită de preşedintele rus V. Putin pentru soluţionarea problemei trans-
nistriene, a mers şi mai departe, el a legat deschis reglarea problemei 
transnistriene de sfârşitul romanizării Moldovei. Acest D. Rogozin este 
mercenarul rus care în 1992 a luptat cu arma în mână împotriva Mol-
dovei, iar astăzi el este împuternicit să împace reprezentanţii celor două 
maluri.

Politica Rusiei este de a impune R. Moldova să renunţe şi să iasă 
din cel de-al treilea pachet energetic, în schimbul diminuării preţului la 
gaze pentru consumatorii din Moldova.

Reacţia Consiliului Europei a venit imediat, şi anume, este menţi-
onat că „ieşirea R. Moldova din cel de al treilea pachet energetic va aduce 
ţării noastre mari dificultăţi la rezolvarea problemei integrării europene”.

În vara anului 2012, preşedintele Federaţiei Ruse Vladimir Putin 
la o întâlnire cu un grup mare de tineri într-o tabără de vară dislocată pe 
malul lacului Seligher, referindu-se la rezolvarea problemei transnistrie-
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ne, a spus: „Poporul transnistrian trebuie să-şi hotărască singur soarta lui 
pe viitor, fără să fie presat din afara r.m.n.”

Răspuns clar!
Dar ministrul de Externe S. Lavrov, referindu-se la acelaşi subiect 

– când armata rusă îşi va retrage ostaşii săi de pe pământul Transnistriei, 
a spus următoarele: „Noi vom rămâne acolo până atunci  când măcar un 
transnistrian va dori prezenţa noastră în regiune”. Clar! Chiar dacă nu se 
va găsi o Nina Andreeva din Tiransnistria, ea va fi adusă din Rusia, pen-
tru a păstra forţele militare ruse pe malul stâng al râului Nistru şi parţial 
în municipiul Tighina.

Această politică şovină antimoldovenească este difuzată zilnic de 
către radioul şi televiziunea r.m.n., de către cele 7 ziare scrise în limba 
rusă, contra uneia în limba română, pentru a denatura intenţionat ade-
vărul.

 Pentru astfel de activităţi ilegale pe 19.10.2012 Federaţia Rusă a 
fost condamnată la CEDO.

Toate aceste acţiuni ilicite antistatale şi antimoldoveneşti afectea-
ză sistemul educaţional şi de învăţământ de pe teritoriul autoproclama-
tei r.m.n. şi nu numai. De trei ani cele 8 şcoli din Transnistria achită 
conturile comunale conform preţurilor din R. Moldova, iar pe data de 
25.02.2013 miliţia transnistriană a scos plăcuţele de înmatriculare de la 
autobuzele şcolare din Transnistria care transportau elevii la şcoală. Aşa 
îşi bat capul guvernanţii r.m.n. de tinerii cetăţeni din autoproclamata 
r.m.n.!

Dar ce face partea dreaptă a  Nistrului pentru a ameliora situaţia în 
rândurile oamenilor din stânga  Nistrului?

Se pare că constată şi înregistrează acţiunile ilicite ale autorităţilor 
transnistriene. Şi atât! Cu o astfel de atitudine problemele educaţiei şi 
învăţământului nu vor fi soluţionate niciodată! 
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Ideea responsabilităţii ministeriale a apărut la sfârşitul sec. al XI-
II-lea, în Anglia, odată cu ideea libertăţilor publice şi cu trecerea de la 
monarhia absolută la modelul monarhiei limitate. Ideea responsabilităţii 
ministeriale a pornit de la conştientizarea faptului că puterea executivă 
trebuie să aibă responsabilitatea tuturor acţiunilor sale. Această respon-
sabilitate a puterii executive nu poate să cadă asupra şefului statului, nici 
în cadrul monarhiilor (caracterizate de cele mai multe ori prin lipsa ab-
solută a răspunderii suveranului) şi nici în cazul republicilor, . Responsa-
bilitatea preşedintelui statului este limitată şi nu se poate întinde asupra 
tuturor faptelor guvernului şi administraţiei, deoarece şeful statului nu 
poate fi urmărit ca un simplu cetăţean, dacă interesele esenţiale ale statu-
lui nu sunt prejudiciate.

Având în vedere neajunsurile ce pot decurge în cazul în care ar fi 
instituită responsabilitatea şefului statului, s-a admis în dreptul public, 
ca o garanţie esenţială a libertăţii cetăţeneşti, responsabilitatea miniştri-
lor, care sunt auxiliari şefului de stat. În timp, s-a ajuns la concluzia că 
responsabilitatea puterii executive reprezintă o condiţie esenţială a de-
mocraţiei. Având în vedere faptul că miniştrii au libertate de decizie, s-a 
considerat că este normal ca ei să fie răspunzători pentru actele comise 
în mod abuziv sau ilegal.

Problema răspunderii ministeriale ţine de esenţa însăşi a regimu-
lui parlamentar. Începuturile ei se confruntă cu începuturile dreptului 
de dizolvare a forului legislativ, pe care şi  l-a arogat şeful statului, iar 
răspunderea ministerială, fiind considerată garanţia cea mai eficace, pre-
supune ca dreptul de dizolvare să nu se exercite în mod arbitrar. Dreptul 
de a dizolva parlamentul era la început o prerogativă a coroanei; par-
lamentul nu se putea întruni decât convocat de rege. Acesta putea să-l 
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dizolve după voia sa. Ca urmare, acest drept de dizolvare putea deveni 
arbitrar dacă regimul parlamentar nu ar fi creat instituţia răspunderii 
ministeriale, menite tocmai să tempereze excesele monarhului în exerci-
tarea dreptului său [1, 1-2].

Am analizat anterior în lucrare iresponsabilitatea monarhului care 
scapă de orice urmărire (venită din partea instanţelor de judecată sau din 
partea parlamentului). Persoana sa este considerată sacră şi inviolabilă. 
Odată formulat acest principiu, trebuia găsită soluţia pentru pedepsirea 
greşelilor şi fraudelor în procesul guvernării – şi soluţia evidentă a fost res-
ponsabilitatea miniştrilor. La început această idee de răspundere se explica 
prin faptul că miniştrii nu puteau invoca în apărare ordinul verbal sau 
scris al regelui, deoarece regele nu poate face rău. Deci ei sunt întotdeauna 
răspunzători în faţa Parlamentului [2, 102].

O formă de protest împotriva lipsei de răspundere regală a fost 
încercată în Norvegia: miniştrii pot contrasemna un act impus de su-
veran şi dezaprobat de ei, dar, pentru ca să nu fie responsabili solitari, 
trebuie să redacteze un proces-verbal de protestare, în care să arate că 
actul semnat nu a fost propus de ei. Această formă de protest a fost consi-
derată nonsens, deoarece nu poate proteja interesele naţiunii, căci, pe de 
o parte, regele, prin inviolabilitatea persoanei sale, este pus la adăpostul 
oricărui fel de răspundere, iar, pe de altă parte, miniştrii săi se justifică, 
prin procesul-verbal, că propunerea nu a venit de la ei şi astfel sunt apă-
raţi de răspundere.

După cum am menţionat, ideea responsabilităţii ministeriale se 
naşte în Anglia, materializându-se printr-o procedură specială, impeach-
ment, care era o acuzaţie intentată contra unui ministru de către Camera 
comunelor, în faţa Camerei Lorzilor, care avea şi statutul unui tribunal 
[2,103]. Ea apare pentru prima dată la sfârşitul domniei lui Edward al 
III-lea (1327-1377), atunci când Camera Comunelor solicită şi obţine din 
partea Camerei Lorzilor, în lunile aprilie şi mai 1376, condamnarea pen-
tru fraude a Lordului Latimer, Richard Lyons şi altor trei persoane cu în-
alte atribuţii de stat. Practic, odată cu obţinerea acestei condamnări, este 
obţinut şi dreptul Camerei Comunelor de a susţine acuzarea miniştrilor 
în faţa Camerei Lorzilor [1, 2].

Iniţial, în perioada anilor 1300-1500, dreptul cutumiar permitea 
regelui să se pronunţe şi pentru iertarea vinovatului. Or, admiterea unui 
sistem de iertare însemna anularea teoriei responsabilităţii ministeriale. 
Cu trecerea timpului, apare şi se înrădăcinează concepţia potrivit căreia 
nici un amestec al Coroanei nu putea să întrerupă urmările unui im-
peachment. Şi dacă la început răspunderea ministerială îmbracă forma 
răspunderii penale personale, ulterior (către sec. al XVII-lea) aceasta se 
transformă în răspundere politică solidară.
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În aceeaşi Anglie, în anul 1641, a avut loc un conflict între Carol I 
şi Parlament (poreclit „Parlamentul Lung” datorită stabilităţii şi duratei 
prelungite a mandatului). Ca mijloc de împăcare, Parlamentul a propus 
suveranului să-şi aleagă consilierii din rândul persoanelor care se bucu-
rau de încrederea sa, cerându-se totodată introducerea responsabilităţii 
politice. Carol I a refuzat propunerea, iar conflictul s-a încheiat cu o re-
voluţie şi cu executarea regelui.

Au mai urmat şi alte încercări eşuate, prin care s-a dorit introdu-
cerea responsabilităţii ministeriale, pentru ca abia la 1711 să se discute 
în Camera Lorzilor principiile constituţionale: „că suveranul nu poate fi 
ţinut personal responsabil de actele guvernului şi că, după legea funda-
mentală a regatului, miniştrii erau responsabili” şi că „nici o prerogativă 
a Coroanei nu poate să scape de controlul Parlamentului”. De atunci, s-a 
proclamat în mai multe rânduri responsabilitatea ministerială, ca una 
din regulile fundamentale ale Constituţiei britanice [1,4].

Din Anglia, principiul răspunderii ministeriale a fost adoptat şi de 
alte state, îndeosebi după Revoluţia Franceză, regăsindu-se sub diferite 
forme în textele constituţionale. Astfel, în Franţa, principiul responsabi-
lităţii penale s-a înscris pentru prima dată în Constituţia din 1791, pentru 
ca apoi să fie reluat şi dezvoltat în Legea fundamentală din 1875, care in-
stituie Senatul ca Înaltă Curte de Justiţie pentru a judeca crimele comise 
de miniştri în exerciţiul funcţiunii lor. Potrivit Constituţiei din 1875, mi-
niştrii trebuiau să fie puşi sub acuzare numai de Camera Deputaţilor. O 
singură excepţie se admitea, când miniştrii puteau fi puşi sub acuzare de 
Preşedintele Republicii, prin decret. Iar pentru a emite decretul, Consti-
tuţia prevedea ca acuzarea să aibă ca obiect o crimă împotriva siguranţei 
statului.

Odată formulat acest principiu, legile constituţionale au făcut unele 
derogări. Curtea judecă numai crimele comise în exerciţiul funcţiunii lor 
de miniştri. Toate celelalte infracţiuni săvârşite de miniştri, în afara exer-
ciţiului funcţiunii lor, erau deferite în judecată tribunalelor ordinare. În 
acest caz, tribunalelor li s-a impus o restricţie, cea privitoare la situaţia mi-
niştrilor care erau şi parlamentari, deoarece acestora li se aplicau regulile 
privitoare la inviolabilitatea parlamentară.

Concepţiile la care se ajunge în Marea Britanie şi Franţa stabilesc 
că miniştrii sunt reprezentanţii legislativului, delegaţi de acesta să exerci-
te puterea executivă. Miniştrii, ca să poată lucra, au nevoie de încrederea 
majorităţii parlamentare. Tot edificiul guvernului reprezentativ modern, 
care este un guvern prin încredere, este constituit astfel ca să susţină pu-
terea minoritară prin cea majoritară. Cabinetul este comanditat de majo-
ritatea parlamentară, aceasta la rândul ei e subvenţionată de majoritatea 
electorală [2,104]. Toate acestea sunt conforme maximei: „Autoritatea 
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vine de sus, încrederea vine de jos” [3,418].
Principiul responsabilităţii ministeriale nu este ceva absolut nou 

pentru Republica Moldova. În premieră, principiul dat a fost consacrat 
în Regulamentul Organic aplicat în Muntenia şi Moldova. În art. 150 al 
Regulamentului vom găsi următorul alineat: „Fieştecare din aceşti trei 
miniştri îşi are departamentul său despărţit în secţiuni, iar secretarul fi-
ecărei secţiuni va iscăli în toate hârtiile şi poruncile şi va fi răspunzător 
împreună cu ministrul pentru toate treburile curgătoare ce vor privi acea 
secţiune” [1,7]. 

Textul contura răspunderea ministerială într-o formă incompletă 
şi lipsită de precizie, dar era un fapt principial, preluat şi consacrat ulte-
rior în importante documente politice ce conţineau idei constituţionale. 
Astfel, ideea responsabilităţii ministeriale a fost o idee centrală în do-
cumentele politice ale revoluţiei române din 1848, subînţelegându-se în 
primul rând răspunderea penală. M. Kogălniceanu, în Dorinţele Partidei 
Naţionale din Moldova, a susţinut că responsabilitatea miniştrilor, ca şi a 
tuturor funcţionarilor, reprezintă o „instituţie mântuitoare pentru ţară”.

Ideea responsabilităţii ministeriale este prezentată şi în Proclama-
ţia de la Islaz, care cuprinde punctul: „Responsabilitatea miniştrilor şi a 
tuturor funcţionarilor în funcţia ce o ocupă”. Concretizarea legislativă a 
acestor idei se realizează prin Convenţia de la Paris din 1858, care adoptă 
principiul răspunderii ministeriale în întregime, făcând răspunzători pe 
miniştri prin violarea legilor şi risipa banului public. Ei erau supuşi jude-
căţii Curţii de Casaţie, la cererea Domnului sau a Adunării. 

În Constituţia din 1866, răspunderea ministerială este reglemen-
tată cu mai multă precizie, dar se lasă pe seama unei legi speciale regle-
mentarea procedurii şi stabilirea pedepselor pentru miniştrii vinovaţi. 
Cât despre responsabilitatea politică, legea fundamentală consacra in-
violabilitatea persoanei regelui şi obligaţia miniştrilor de a contrasemna 
actele. Art.92 alin.(2) preciza că: „Nici un act al regelui nu poate avea 
tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar 
devine răspunzător de acel act”. Textul este completat cu prevederile art. 
100: „În nici un caz ordinul verbal sau scris al regelui nu poate apăra pe 
un ministru de răspundere”.

Observăm că prin Constituţia din 1866, miniştrii poartă o respon-
sabilitate politică pentru toate actele lor personale şi pentru toate actele 
săvârşite de ei în calitate de miniştri, precum şi pentru actele monar-
hului. În ceea ce priveşte ultima categorie de acte – actele monarhului 
– miniştrii sunt răspunzători atât pentru decrete şi chiar pentru acte care 
în aparenţă presupun o putere discreţionară şi personală, precum sunt 
actele de graţiere, cât şi pentru actele care nu implică contrasemnarea, 
dar care pot avea o mare importanţă politică: discursuri, scrisori etc. Mai 
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mult, sunt responsabili şi de omisiunile de care ei, în mod legitim pot fi 
învinuiţi, fie direct sau indirect.

După cum am menţionat, Constituţia din 1866 consacră la nivel de 
principiu răspunderea ministerială şi stabileşte necesitatea adoptării unei 
legi speciale. Cu o întârziere bună, Legea responsabilităţii ministeriale 
apare la data de 2 mai 1879, stabilind cazurile de răspundere şi pedepsele 
aplicabile miniştrilor. Legea împărţea faptele penale pentru care miniştrii 
puteau fi traşi la răspundere, după gravitate, în două categorii: crime şi 
delicte. Prin această lege toate delictele şi crimele prevăzute de legislaţia 
penală rămân în vigoare şi se aplică miniştrilor. În plus, au fost incri-
minate noi delicte, pentru fapte speciale, care atrag pedeapsa dacă sunt 
comise de ministru. Este o derogare de la dreptul comun în această mate-
rie, care ar putea fi vexatorie pentru cei ce ocupă funcţia de ministru, dar 
care se justifică prin faptul că răspunderea creşte în raport cu importanţa 
poziţiei celui ce săvârşeşte un delict. Chiar elementele componente ale 
delictului sunt modificate. Astfel, în penal se cere existenţa intenţiei. În 
materie politică, o simplă greşeală poate avea consecinţele unei crime.

Din păcate, reglementările ulterioare, care sunt aduse de Constitu-
ţia din 1923 şi Constituţia din 1938, deşi menţin formal răspunderea mi-
nisterială, o restrâng semnificativ şi nu mai putem vorbi despre aceasta 
ca de o instituţie cardinală a sistemului democratic.

În constituţiile statelor lumii – republici cu regim parlamentar şi 
chiar cu regim semiprezidenţial – de cele mai multe ori este instituit şi 
un mecanism de răspundere personală a miniştrilor în faţa Parlamentu-
lui. Spre exemplu: Parlamentul Republicii Elene poate lipsi de încredere 
Guvernul, sau doar pe un anumit membru al acestuia [4]. Membrii Gu-
vernului, miniştrii şi viceminiştrii, poartă răspundere colectivă asupra 
politicii generale a Guvernului, iar fiecare dintre ei poartă răspundere 
individuală pentru acţiunile sau inacţiunile din sfera sa de competenţă. 
Conform art.85 al constituţiei elene, ordinul verbal sau scris al Preşe-
dintelui Republicii nu exonerează ministrul sau viceministrul de această 
formă de răspundere individuală [4].

Continuăm exemplificarea cu Slovacia, în Constituţia căreia (art.116) 
este instituită responsabilitatea membrului Guvernului (prim-ministrului, 
vice-prim-miniştrilor şi a miniştrilor) pentru domeniile administrate, faţă 
de Parlament [5] (Consiliul Naţional al Republicii Slovacia, compus din 
150 deputaţi). Consiliul Naţional al Republicii Slovacia poate acorda vot de 
neîncredere unui anumit membru al Guvernului, iar Preşedintele statului 
este obligat să-l demită [5]. 

În Constituţia Sloveniei (art.118), răspunderea individuală a minis-
trului şi răspunderea colectivă a Guvernului este angajată după o interpelare. 
Dacă în cadrul ascultărilor ministrului sau Guvernului, majoritatea deputa-
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ţilor Parlamentului (Adunării de Stat, formată din 90 deputaţi) pot acorda 
vot de neîncredere Guvernului sau, direct, prin vot majoritar simplu poate fi 
destituit un anumit ministru [6].

În Constituţia Ungariei (art.18), miniştrii răspund individual faţă de 
prim-ministru şi faţă de Parlament. Miniştrii prezintă în mod obligatoriu 
dări de seamă Guvernului şi Parlamentului. Răspunderea Guvernului faţă 
de Parlament şi răspunderea individuală a miniştrilor poate fi declanşată nu 
doar în cadrul unei moţiuni de cenzură, ci şi cu ocazia prezentării rapoarte-
lor periodice (anuale) de activitate [7]. 

Situaţia curentă a Republicii Moldova este mult mai aproape de 
situaţia atestată în România, în constituţia căreia (art.109): „Guvernul 
răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activi-
tate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi 
membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia” [8].

Prevedem anumite observaţii critice şi anticipăm suspiciuni, dar 
menţionăm că, răspunderea personală a miniştrilor nu trebuie privită ca 
un panaceu, care ridică automat randamentul activităţii membrilor Gu-
vernului Republicii Moldova, care va ridica calitatea actului de guvernare 
la nivelul scontat de propriii cetăţeni, precum şi de partenerii externi de 
dezvoltare. Răspunderea personală a miniştrilor în faţa Parlamentului 
devine un instrument de responsabilizare a acestora, mai ales în condiţi-
ile unei guvernări de coaliţie şi, alături de alte mecanisme, va contribui la 
optimizarea raporturilor dintre legislativ şi executiv.

Modul de angajare a răspunderii membrilor Guvernului în faţa 
Parlamentului poate fi conceput în diferite forme, şi urmărind diverse 
modele: 

– în urma unei interpelări făcute ministrului de către un deputat, 
un grup de deputaţi sau o fracţiune parlamentară;

– în urma unor audieri ale membrului Guvernului în Parlament 
asupra rezolvării problemelor şi gestionării domeniului administrat;

– în urma unei dări de seamă periodice (de regulă, anuale) asupra 
activităţii desfăşurate.

În opinia noastră, ajustarea prevederilor constituţionale şi deci 
a formei şi regimului de guvernământ după interesele elitelor politice 
aflate la guvernare este un element negativ. Puterea politică trebuie să-
şi menţină caracteristica de putere „instituţionalizată” şi să nu devină 
„personalizată”. În ultima perioadă, din cauza disensiunilor din cadrul 
alianţelor politice şi opticii politice diferite ale partidelor, au apărut mai 
multe organe cu un caracter politic pronunţat – Consiliul Alianţei, Pre-
zidiul Guvernului [9]. Indiferent de modul de constituire şi de prero-
gative, aceste organe declară, în mod direct sau indirect, că urmăresc 
optimizarea raporturilor dintre puterea legislativă şi cea executivă. Nu 
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dorim să dăm aprecieri politice modificărilor aduse cadrului normativ, 
dar deseori acestea pun sub semnul întrebării însăşi „coerenţa de sistem” 
a Aparatului de Stat.

După părerea noastră, în Republica Moldova trebuie elaborată şi 
transpusă în viaţă legea responsabilităţii ministeriale. Legea respectivă ar 
trebui să fie expresia unor principii de dreptate, echitate şi imparţialitate. 
Spiritul legii privind responsabilitatea ministerială trebuie să rezide în 
educarea responsabilităţii clasei politice şi a miniştrilor în mod special. 
Legea nu ar trebui să conţină resentimente şi revanşe politice sau dorinţe 
de a paraliza un adversar politic. 

Legea responsabilităţii ministeriale este o lege justă şi necesară. 
Este justă deoarece fiecare cetăţean care ocupă o funcţie a statului trebuie 
să fie responsabil pentru actele sale. Dreptul este guvernat de principiul 
libertăţii şi principiul responsabilităţii fiecăruia pentru faptele proprii. 
Nimeni nu este obligat să ocupe funcţia de ministru, dar din momentul 
în care acceptă să ocupe această funcţie, persoana acceptă şi responsa-
bilitatea care îi revine. Necesitatea adoptării unei asemenea legi nu cred 
că trebuie explicată, printre argumentele aduse mai sus în favoarea legii 
fiind şi respectarea legalităţii şi a principiului oportunităţii ş.a.

Prevăd multe critici care se vor aduce unei asemenea reglementări, 
dar în cadrul acesteia trebuie să fie stipulat principiul conform căruia 
legea nu se va aplica ministrului care a acţionat dintr-un interes naţional. 
În prezent, în Parlamentul Republicii Moldova se află în proces de defi-
nitivare un proiect de lege privind răspunderea ministerială. 

Potrivit autorilor, proiectul de lege cu privire la răspunderea mi-
nisterială are drept scop principal întărirea responsabilităţii personale a 
unor persoane ce exercită funcţii de demnitate publică, şi anume mem-
brilor Guvernului. Proiectul reglementează două forme de răspundere 
ministerială – răspunderea politică şi răspunderea juridică. Răspunderea 
politică poate fi colectivă sau individuală şi poate fi cerută de către Par-
lament [10]. 

Răspunderea colectivă a Guvernului intervine în urma adoptării 
de către Parlament a unei moţiuni de cenzură, prin care se exprimă ne-
încrederea faţă de activitatea Guvernului şi constă în demiterea acestuia. 

Răspunderea politică individuală a membrului Guvernului poate 
lua mai multe forme în funcţie de acţiunile lui şi de gravitatea acestora. 
Aceasta poate interveni pentru activitatea generală a instituţiei pe care o 
conduce sau drept rezultat al acţiunilor/inacţiunilor proprii, în calitate 
de membru al Guvernului, sau de conducător al unei autorităţi publice. 
Totodată, membrul Guvernului poate fi tras la răspundere pentru acţi-
unile sau inacţiunile funcţionarilor publici din cadrul autorităţii pe care 
o conduce şi pentru consecinţele cauzate de îndeplinirea de către aceştia 



Conferinţa ştiinţifico-practică naţională, 6 ianuarie 2015 362

a ordinului sau dispoziţiei ilegale a conducătorului autorităţii. Astfel, în 
afară de răspunderea pentru propriile fapte, responsabilitatea unui mem-
bru al Guvernului poate fi angajată datorită actelor funcţionarilor săi: fie 
aceştia au lucrat fără acordul ministrului, fie, având cunoştinţă de acţi-
unile ilegale ale subordonaţilor săi, ministrul nu a întreprins măsurile 
necesare. Răspunderea politică individuală poate lua mai multe forme, 
cum ar fi prezentarea de informaţii, lămuriri sau declaraţii, prezentarea 
de scuze, întreprinderea anumitor acţiuni. Aceste forme de răspundere 
pot interveni şi pentru faptele săvârşite în calitate de persoană privată. Ca 
un ultim remediu, Parlamentul poate adopta o moţiune, prin care să cea-
ră prim-ministrului începerea procedurii de revocare din funcţie a unui 
membru al Guvernului. Iar în cazul în care prim-ministrul se solidari-
zează cu cel a cărui revocare se cere, Parlamentul poate iniţia procedura 
de exprimare a neîncrederii faţă de întreg Guvernul, intervenind în acest 
caz răspunderea solidară a tuturor membrilor Guvernului. 

De asemenea, proiectul de lege reglementează răspunderea juridi-
că a membrului Guvernului. Aceasta poate lua forma răspunderii civile, 
disciplinare, contravenţionale sau penale. Răspunderea juridică poate 
fi aplicată doar individual faţă de unul sau, dacă este cazul, mai mulţi 
membri ai Guvernului, fără a lua forma răspunderii colective [10]. 

În raportul de expertiză a proiectului, Centrul de Analiză şi Pre-
venire a Corupţiei (CAPC) a arătat că prevederile legale privind respon-
sabilitatea ministerială sunt absolut necesare într-un stat care se declară 
orientat spre asigurarea integrităţii agenţilor publici şi care conştientizează 
că aceasta îi lipseşte. Preocupările pentru proiectul de Lege privind răspun-
derea ministerială încep de mai bine de zece ani în urmă, un astfel de pro-
iect intrând în Parlament încă în anul 2000, proiect respins prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 1284 din 06.10.2000. Ulterior, elaborarea proiectului de 
Lege privind răspunderea ministerială a continuat să rămână în agenda gu-
vernamentală (Planul de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 
2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1130 din 29.09.2006), fără a 
reuşi însă să fie promovat. Se pare că elaborarea, promovarea şi adoptarea 
proiectului de lege privind răspunderea ministerială, pe lângă alte proiecte 
anticorupţie, devine un veritabil test de voinţă politică, test care nu poate 
fi trecut. Astfel, proiectul de Lege privind răspunderea ministerială este 
de oportunitate majoră şi care, după o perfectare în vederea diminuării 
potenţialului de coruptibilitate, ar putea să aibă un impact esenţial asupra 
calităţii guvernării [11].

În condiţiile unei republici parlamentare precum este cazul Repu-
blicii Moldova, considerăm necesară şi oportună modificarea Constituţi-
ei în sensul diminuării prerogativelor executive ale Preşedintelui statului. 
Alături de aceasta, considerăm necesară introducerea răspunderii perso-
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nale a miniştrilor pentru domeniile administrate în faţa Parlamentului. 
În prezent, Guvernul (în componenţă deplină) îşi poate angaja răspun-
derea în faţa Parlamentului doar asupra unui program, asupra unei de-
claraţii de politică generală ori asupra unui proiect de lege organică sau 
ordinară.

Răspunderea personală a membrilor Guvernului în faţa Parlamen-
tului poate deveni un instrument de responsabilizare a acestora, mai ales 
în condiţiile unei guvernări de coaliţie şi, alături de alte mecanisme, va 
contribui la optimizarea raporturilor dintre legislativ şi executiv. Această 
prevedere va spori randamentul activităţii membrilor Guvernului Repu-
blicii Moldova şi va contribui la ridicarea calităţii actului de guvernare. 
Apreciem pozitiv eforturile de elaborare şi adoptare a unei legi în acest 
sens. 

Modul de angajare a răspunderii membrilor Guvernului în faţa 
Parlamentului poate fi conceput în diferite forme şi urmărind diverse 
modele: fie în urma unei interpelări făcute ministrului de către un depu-
tat, un grup de deputaţi sau o fracţiune parlamentară; fie în urma unor 
audieri ale membrului Guvernului în Parlament asupra rezolvării pro-
blemelor şi gestionării domeniului administrat; fie în urma unei dări de 
seamă periodice (de regulă, anuale) asupra activităţii desfăşurate.

Mai important ar fi dacă legea nouă privind răspunderea ministeria-
lă ar stipula reglementări concrete privind răspunderea politică individuală 
a miniştrilor şi membrilor Guvernului. Conform noului proiect propus, ei 
vor fi responsabili de situaţia în cadrul autorităţii publice pe care o conduc 
şi de activitatea acesteia; vor răspunde pentru propriul comportament şi 
pentru comportamentul funcţionarilor cu grad înalt din cadrul structuri-
lor administrate. Şi poate cel mai important – vor purta răspundere pentru 
consecinţele îndeplinirii ordinului şi dispoziţiei vădit ilegale date, şi aduse 
la îndeplinire de către subalterni.
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Rădăcina latină a termenului „corupţie” se referă la „putreziciune, 
stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie” [1] şi oferă un 
indiciu iniţial pentru înţelegerea a ceea ce stă în spatele său.

Corupţia, fiind legată nemijlocit de putere şi de guvernare, o putem 
considera tot atât de veche ca şi organizările politice [2, p. 59]. Aceasta a 
apărut odată cu împărţirea oamenilor între conduşi şi conducători şi este 
rezultatul activităţii omeneşti, mai exact al interacţiunilor oamenilor ca per-
sonalităţi ale vieţii în comun.

În acest context, una dintre principalele caracteristici ale fenome-
nului de corupţie o reprezintă dimensiunea sa politică – includerea în 
sfera ei de cuprindere a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, a 
liderilor politici, a membrilor partidului de guvernământ etc.

Samuel P. Huntington sublinia că, din punct de vedere politic, co-
rupţia poate fi definită prin referire la „comportamentul oficialilor pu-
blici care deviază de la normele acceptate pentru a servi scopuri private” 
[3, p. 269]. La rândul său, John Gardiner consideră că [4, p. 93] fenome-
nul corupţiei reprezintă „un aspect persistent şi universal al societăţii 
politice”, fiind cu totul improbabil ca vreo reformă sau altă iniţiativă să-l 
elimine complet din viaţa politică. Corupţia diferă de la o ţară la alta în 
funcţie de gradul său de instituţionalizare sau modernizare politică, de 
autonomia structurilor politice faţă de interesele şi presiunile economice 
cu caracter privat, de alţi indicatori care sintetizează starea instituţiilor 
sociale, separarea puterilor în stat, funcţionarea societăţii civile, relativa 
independenţă a activităţii agenţilor de control social faţă de constrânge-

DIMENSIUNILE POLITICE ALE FENOMENULUI DE CORUPŢIE 
ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

Vitalie TELIPAN,
lector-asistent lal Catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socioumane”

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, master în drept

Summary
Each historical epoch and each political regime from country to country faces corrupti-

on phenomena that depend on specific norms, values and institutions that form the basis of the 
political organization of society. In the majority developing countries corruption was a direct 
product of the modernization process due to the economic life of new groups until then exclu-
ded from the power witch tried to ensure access to economic resources and political controls 
by corrupt means. Therefore, as long as the „fight against corruption” will be more a political 
slogan and its center of gravity will be placed on lower levels of performance, the prevention and 
elimination of this phenomenon are illusory.
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rile şi manipulările externe etc. [3, p. 270].
Etzioni Amitai considera că corupţia politică este un produs al 

aşa-numitei plutocraţii, al personajelor şi grupurilor sociale care deţin 
resursele economice şi financiare, utilizându-le ca un mijloc de corupere 
a membrilor guvernului. O asemenea plutocraţie, formată din grupuri de 
„interese” şi de „presiune”, exercită influenţe penetrante asupra liderilor 
politici în scopul maximizării beneficiilor pe care le au, ocupând în acest 
sens întreaga viaţă publică [5, p. 103].

Pentru unii autori, fenomenul corupţiei prezent în sistemul capi-
talist nu reprezintă altceva decât continuitatea unei tradiţii caracteristice 
perioadei aristocratice în cursul căreia funcţiile publice nu reprezentau, 
propriu-zis, o exercitare de responsabilităţi în interesul general al societă-
ţii, ci „proprietatea” unor privilegiaţi care puteau cumpăra aceste funcţii la 
preţuri foarte scumpe [3, p. 271].

Corupţia nu este caracteristică numai sistemului capitalist, fostele 
sisteme socialiste favorizau manifestarea amplă a fenomenului corupţiei.

În toate formele sale, indiferent de societatea în care se manifestă, 
corupţia implică intersectarea ilicită a sferei publice de către sfera privată.

Joseph S. Nye aprecia corupţia ca fiind „acel comportament care 
se abate de la responsabilităţile oficiale ale funcţiei publice, ca urmare a 
unor interese personale, în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau 
a unui statut social superior, ori care încalcă normele ca urmare a exer-
citării anumitor tipuri de influenţă personală. Aceasta include mituirea 
(folosirea de recompense pentru a perverti judecata unei persoane aflate 
într-o poziţie de încredere); nepotismul (acordarea protecţiei pe motivul, 
mai degrabă, al unei înrudiri, decât în virtutea unor merite) şi deturnarea 
de fonduri băneşti (însuşirea ilegală de resurse publice pentru a fi folosite 
în scopuri personale)” [6, p. 419].

Reieşind din definiţia expusă mai sus, corupţia apare ori de câte ori 
un funcţionar public sau demnitar al statului abuzează de puterea confe-
rită de legislaţie în interesul său privat, ori al familiei sale. În acest sens, 
corupţia nu mai este echivalentă doar cu mita, ci cu abuzul de putere şi 
cu traficul de influenţă.

Având o importantă dimensiune politică, corupţia este generată 
şi întreţinută de interese private care caută favoruri ilicite prin inter-
mediul demnitarilor şi oficialilor care deţin funcţii publice, de putere şi 
care, în orice societate democratică, sunt aleşi prin votul alegătorilor. Ca 
fenomen cu caracter politic, corupţia implică mai multe forme dintre 
care două sunt principale: venalitatea care, utilizând ca mijloace mitu-
irea, traficul de influenţă, frauda, şantajul ori chiar furtul, se referă la 
utilizarea funcţiei publice în scopuri particulare, şi abuzul de putere, ca 
atare, constând în utilizarea abuzivă sau chiar în încălcarea legii în scopul 
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sporirii resurselor de putere, prestigiu, bogăţie etc., în timp ce, în mai 
multe societăţi europene, venalitatea reprezintă forma principală în care 
se manifestă corupţia (prin acumularea de resurse financiare ca urmare 
a „vânzării” favorurilor funcţiei publice), în SUA corupţia reprezintă, 
mai cu seamă, abuz de putere, sau o cale de sporire a influenţei şi puterii 
politice [3, p. 273].

Fiecare epocă istorică şi fiecare regim politic dintr-o ţară sau alta se 
confruntă cu fenomene specifice de corupţie care depind de normele, va-
lorile şi instituţiile care formează baza organizării politice a societăţii. În 
majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare corupţia a reprezentat un produs 
direct al procesului de modernizare, din cauza intervenţiei în viaţa econo-
mică a noi grupuri excluse până atunci de la putere şi care încercau prin 
mijloace corupte să-şi asigure controul şi accesul la resurse economice şi 
politice [7, p. 61].

Pentru o mare parte din sociologii şi criminologii contemporani, 
fenomenul corupţiei reprezintă o adevărată „maladie” a corpului social, 
o stare endemică ce erodează fundamentele societăţii civile şi ale statu-
lui de drept, cu atât mai nocivă cu cât deturnează fonduri importante 
ale societăţii şi orientează finalităţile procesului economic în interesul 
privat al unor persoane sau grupuri de persoane. În acest sens, corup-
ţia nu este doar un simplu delict sau o infracţiune similară cu altele, ci 
un act cu consecinţe importante pentru funcţionarea întregii societăţi, 
care poate evidenţia, în mare măsură, modul în care demnitarii statului, 
reprezentanţii puterii politice, în general, servesc interesele generale ale 
societăţii sau, dimpotrivă, ale unui grup de particulari preocupaţi numai 
de profituri proprii. De aceea interpretarea corupţiei numai în registrul 
strict al moralităţii ori al normativului penal nu poate evidenţia amplele 
dimensiuni politice şi economice ale acestui fenomen, calificat de unii 
specialişti ai domeniului ca un „simptom” al instabilităţii statului [3, p. 
253].

În literatura de specialitate încă nu există o unitate de opinii în 
privinţa sferei de cuprindere a infractiunilor de corupţie, de aceea unii 
autori susţin că în cadrul acesteia ar intra: coruperea activă şi coruperea 
pasivă, traficul de influenţă, luarea de mită şi darea de mită.

Restul infracţiunilor care ar putea fi incluse în această categorie 
ar reprezenta doar nişte căi spre realizarea corupţiei: abuzul în serviciu, 
falsul în acte publice sau deturnarea de fonduri etc. O astfel de opinie 
are la bază o abordare dualistă a fenomenelor de corupţie, în sensul că 
întotdeauna trebuie să existe un corupt şi un corupător. Când apar aceste 
două elemente, infracţiunea respectivă poate fi inclusă în categoria in-
fracţiunilor de corupţie, iar când nu apar împreună, nu le putem include 
în aceeaşi categorie [8, p. 41].
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Consider că aceeaşi opinie a avut-o legiutorul moldovean care la 
art. 16 al Legii RM cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei a sta-
bilit că [9, art. 16, alin. (2) şi (3)]: 

„(2) Sunt acte de corupţie:
 – coruperea activă;
 – coruperea pasivă;
 – traficul de influenţă;
 – luarea de mită;
 – darea de mită.

(3) Sunt acte conexe actelor de corupţie următoarele acţiuni săvâr-
şite în legătură directă cu actele de corupţie:

 – abuzul de putere sau abuzul de serviciu;
 – excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu;
 – legalizarea veniturilor obţinute din acte de corupţie;
 – împiedicarea înfăptuirii justiţiei;
 – însuşirea de bunuri;
 – cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau prin abuz de 

încredere;
 – distrugerea sau deteriorarea de bunuri;
 – protecţionismul;
 – falsificarea rezultatelor votării.
 – coruperea alegătorilor;
 – falsul în acte publice;
 – falsul în documente contabile”.

În Occident, corupţia este considerată de către sociologi ca aparţi-
nând aşa-numitelor infracţiuni ale „gulerelor albe”, constând în încălca-
rea, de cele mai multe ori nesancţionată, a legii penale de către anumite 
grupuri de demnitari sau de către persoanele învestite cu funcţii oficiale: 
funcţionari ai statului, reprezentanţi guvernamentali, autorităţi publice 
etc. Aceste categorii de persoane, dintre care o parte are competenţa de a 
aplica însăşi legea, pot fi direct implicate în delictele care au ca scop prin-
cipal favorizarea şi promovarea unor interese economice sau politice cu 
caracter particular, sau pot contribui indirect, prin funcţiile pe care le au, 
la comiterea acestor delicte. Se poate aprecia chiar că o parte importantă a 
reţelelor crimei organizate nu ar putea supravieţui ori nu ar avea decât o 
eficacitate limitată în absenţa sprijinului oferit de aceste persoane cu func-
ţii oficiale [3, p. 253]. Alfred M. Mirande afirmă că „crima organizată nu 
poate exista fără ajutorul societăţii legitime (oficialii publici şi funcţionarii 
însărcinaţi să aplice legea), care sprijină direct sau indirect activităţi ilicite” 
[10, p. 256].

Analizând practica guvernării unui stat prin prisma bogatului ma-
terial conceptual pe care ni-l oferă doctrina politologică, pot fi evidenţia-
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te actele de corupţie şi cele conexe acesteia săvârşite de către funcţionarii 
publici, persoanele cu funcţii de demnitate publică sau alte persoane ce 
fac parte din partide politice, precum şi consecinţele acestora, şi anume:

 – creşterea costului de afaceri din cauza plăţilor ilicite, acordate 
oficialilor, pentru managementul negocierii cu aceştia a problemelor le-
gate de riscul acordurilor încălcate sau detectate;

 – redirecţionarea investiţiilor publice în proiecte de capital;
 – furtul ajutorului extern acordat pentru investiţii în diverse sec-

toare slab dezvoltate: medicină, cultură, infrastructură etc. 
 – devalorizarea băncilor, industriei, patrimoniului naţional sub 

pretextul realizării unor investiţii;
 – privatizarea ilegală a patrimoniului public, ocolind procedura de 

tender, cazuri de reducere sintetică a valorii estimate a întreprinderilor, 
precum şi alte forme ale reducerii valorii întreprinderilor prin diferite 
modalităţii (falsificarea anului de constituire a întreprinderii, dosirea in-
tenţionată a unor obiecte care aparţin întreprinderii din lista obiectelor 
expuse estimării, mărirea neîntemeiată a sumei amortizării);

 – realizarea exporturilor şi importurilor ilegale;
 – încălcarea procedurilor de achiziţionări de stat. În loc de a re-

curge la o procedură transparentă de licitaţie, se recurge la serviciile unor 
firme suspecte, tranzacţiile au loc la preţuri mai înalte decât cele de piaţă, 
dobânzile fiind împărţite între reprezentanţii acestor firme şi funcţio-
narii de stat. Ca rezultat, datoriile cresc, dar sume colosale de resurse 
financiare publice se scurg din buzunarul public în cel privat, se distorsi-
onează însuşi mecanismul economiei de piaţă;

 – realizarea produselor confiscate, la un preţ diminuat, fără a recur-
ge la procedura de licitaţie. Aceasta prezintă o activitate în timpul căreia 
o parte considerabilă din valoarea lor „se lipeşte” cu uşurinţă de mâinile 
demnitarilor de stat;

 – achitarea Republicii Moldova pentru gaz prin intermediul unui şir 
de firme particulare care de cele mai dese ori aparţin persoanelor politice, 
ceea ce mărește considerabil preţul real al tranzacţiilor. Datoriile sectorului 
energetic cresc pe exponenţială, iar firmele de intermediere se îmbogăţesc cu 
aceleaşi ritmuri;

 – săvârşirea unor răfuieli politice pentru obţinerea de capital elec-
toral;

 – protecţionismul politic acordat unor grupuri de persoane;
 – se acordă privilegii impozitare unor companii patronate, ceea ce 

cauzează pierderi esenţiale în bugetul de stat;
 – alte fapte săvârşite de către oficialii de stat în scopul creşterii 

veniturilor proprii, ilegale, bazîndu-se pe funcţia pe care o deţin.
Reieşind din cele expuse mai sus, suntem de parere că atâta timp 
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cât „lupta împotriva corupţiei” va reprezenta mai mult un slogan politic 
şi centrul ei de greutate va fi plasat asupra nivelelor inferioare de execuţie, 
şansele de prevenire şi eliminare a acestui fenomen sunt iluzorii. Sursele 
generatoare de corupţie sunt, în primul rând, legea şi decizia politică. Ori, 
la acest nivel, singura forţă capabilă şi interesată să exercite presiuni nu este 
decât societatea civilă. Pentru ca acţiunea ei să devină eficientă, este impor-
tant ca ea să se maturizeze spiritual şi organizatoric, să devină conştientă 
de drepturile şi interesele ei, să aibă curajul să demaşte pe orice funcţionar 
sau persoană care face abuz de putere, fără a participa activ la ele. Numai 
astfel raporturile de putere s-ar putea echilibra, condiţie esenţială pentru 
ca actul de autoritate politică să nu poată fi deturnat de la interesul public.
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Parcurgem o perioadă grea de tranziţie, un proces anevoios care 
ţine de implementarea continuă a reformelor în diferite domenii, inclu-
siv în cel al justiţiei. În acest sens, e important să conştientizăm că în 
procesul de reformare trebuie să ţinem cont de drepturile cetăţenilor la 
o justiţie echitabilă, de drepturile la apărare, la libertatea de exprimare, 
la acces liber la informaţii etc. Este necesar de a elimina toate formele 
de discriminare şi încălcare a principiilor general umane. Pentru a re-
aliza o reformă calitativă e nevoie de a revizui etapele istorice. Până nu 
demult, normele juridice discriminatorii erau folosite drept mecanisme 
pentru înlăturarea oponenţilor politici, fabricarea dosarelor la comandă, 
încălcarea drepturilor cetăţenilor, aplicarea torturii, ceea ce nu trebuie să 
continue sub nici o formă. Aşadar, încercăm să revedem anumite peri-
oade ale istoriei noastre. Ca punct de plecare ne serveşte anul 1812, anul 
în care Basarabia a fost anexată prin fraudă la Imperiul Rus. Odată cu 
acest eveniment începe perioada de discriminare a populaţiei băştinaşe 
de către autorităţile de ocupaţie. George F. Jewsbury în lucrarea „Anexa-
rea Basarabiei la Rusia 1774-1828. Studiu asupra expansiunii imperiale” 

NORMELE JURIDICE DISCRIMINATORII – TRĂSĂTURĂ A REGIMURILOR 
DE GUVERNARE TOTALITARE ŞI DE OCUPAŢIE

Simion CARP,
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 

Elena CARP, 
master în drept

Summary
This article is dedicated to the disclosure of the essence of legal discrimination norms 

applied by the totalitarian governance regimes towards our countrymen both in Bessarabia and 
outside it. Highlighting the discrimination aspects in the Soviet legislation that includes the de-
scription of some concrete cases of flagrant violation of fundamental human rights concerning 
Romanian descendants, we reach to the conclusion that neither contemporary legislation of the 
Republic of Moldova, nor high members of state structures have not completely disembarrassed 
from the Soviet doctrine influence. This fact generates social and political instability in the Repu-
blic of Moldova, maintaining separatist guidelines and constituting an obstacle to EU integration. 

On this basis the author highlights the need to continue the reform of the Moldova’s 
legislation to ensure the human rights and freedoms, to establish a democratic state, including 
the elimination from the state structures the people with a doubtful past and with a Bolshevik 
mentality. The adoption of a lustration law among other legal norms would be a path to an 
efficient achievement of these objectives.
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subliniază problema confruntării autorităţilor imperiale cu românii din 
Basarabia: „Ceea ce ruşii vedeau ca fiind reforme esenţiale pentru bunăs-
tarea imperiului, românii considerau a fi primele ameninţări îndreptate 
în primul rând către ei şi în al doilea rând către modul lor de trai. Ruşii 
nu au realizat niciodată pe deplin faptul că principalul obstacol cu care 
se confruntau nu ţinea atât de încăpăţânarea calculată a românilor, cât 
de contradicţia naturală pe care o implică dominaţia unei naţiuni asupra 
alteia”1. Și continuă: „Cei mai nerăbdători dintre ei – în general cei care 
lucrau cu românii – voiau să instaureze peste noapte statul de drept rus 
pentru a crea aici o societate rusă. Însă condiţiile grele în care se desfă-
şura activitatea în provinciile de frontieră n-au determinat decât apariţia 
unui grup de oficiali ţarişti dezamăgiţi al căror dispreţ faţă de români 
creştea constant. În loc să-i convertească pe noii cetăţeni, ruşii au de-
venit observatori dezgustaţi ai activităţilor românilor”2. Acest lucru i-a 
determinat să aplice abuziv legile imperiale. Într-o scrisoare adresată luip 
S.R. Voronţov aflat la Londra, N.M. Loginov îi scria despre starea jalnică 
din regiune: „Fratele meu... spune că au dat peste grozăvii ce-ţi face pă-
rul măciucă. Oameni închişi în puşcării fără nici un motiv şi fără nici o 
judecată, oameni condamnaţi la moarte... toate acestea sub privirile lui 
Inzov”3. 

Însă discriminarea populaţiei autohtone a cunoscut o intensita-
te nemaiîntâlnită până atunci, discriminare practicată după instaurarea 
puterii bolşevice. Anul 1917 este marcat de multiple evenimente social-
politice, printre care lovitura de stat care a înlăturat ţarismul în Rusia, 
la putere venind o altă guvernare. Noua conducere a făcut mai multe 
declaraţii, printre care cea cu privire la egalitatea între oameni. În scurt 
timp, ea a încălcat mai multe principii pentru care se pronunţase anteri-
or, inclusiv cel al egalităţii. De fapt, declaraţiile erau un mecanism prin 
care bolşevicii induceau în eroare masele populare pentru a le manipula 
în mod cinic în scopul realizării unor obiective meschine. De aceea mul-
te teze lansate în faza incipientă au rămas doar pe hârtie. Bolşevicii au 
declanşat o campanie de înlăturare de la conducere a persoanelor care 
aveau o altă viziune politică, utilizând diferite norme juridice discrimi-
natorii prin care îşi justificau eliminarea fizică a unor adversari politici. 
În rândul victimelor au nimerit oameni nevinovaţi din diferite pături so-
ciale. Nu au făcut excepţie nici personalităţile. Au fost persecutaţi şi asa-
sinaţi numeroşi descendenţi ai vechilor generaţii boiereşti din Moldova 
care s-au instalat pe timpuri cu traiul în Rusia, aducându-şi contribuţia la 
dezvoltarea şi modernizarea acestui imperiu. A fost încă o lovitură dată 
1 George F. Jewsbury, Anexarea Basarabiei la Rusia 1774-1828. Studiu asupra expansiunii 
imperiale, Iaşi, Ed. POLIROM, 2003, p. 177.
2 George F. Jewsbury, op.cit., p. 176.
3 Ibidem, p. 164.
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celor care aveau origini româneşti, guvernarea bolşevică declarându-i 
duşmani ai poporului, fără a ţine cont de meritele lor.

Există şi până azi în istoria poporului nostru pagini necunoscute 
cu privire la soarta unor reprezentanţi eminenţi ai neamului, faptele şi 
destinul cărora nu pot lipsi din istoria noastră. Basarabia a dat Rusiei o 
seamă de reprezentanţi remarcabili, care au excelat în diferite domenii: 
învăţământ, medicină, economie, cultură, ştiinţe tehnice, arhitectură, te-
ologie, muzică, literatură etc. Realizările lor se regăsesc în toată lumea, 
dovadă fiind volumele de o valoare incontestabilă din cele mai renumite 
biblioteci, bunurile şi valorile culturale incluse în fondul de aur al culturii 
universale.

În lista aceasta se înscriu şi reprezentanţii instituţiei duhovniceşti, 
prezenţa câtorva arhiepiscopi, episcopi...4. Constatăm că de facto Rusia 
niciodată nu a apreciat la justa valoare aportul conaţionalilor noştri în 
procesul de civilizare a acestui imperiu. Dimpotrivă, pentru unele regi-
uni ale Imperiului Rus, în mod deosebit pentru Basarabia, după anexarea 
din 1812 discriminarea pe principii etnice devenise o strategie prioritară, 
un adevărat proiect de deznaţionalizare. Mulţi savanţi, cercetători, per-
sonalităţi celebre au criticat dur politica Imperiului Ţarist faţă de Basa-
rabia. Printre aceştia şi Leon Casso, autorul lucrării „Rusia la Dunăre”, 
unde acesta  menţionează că „jafurile săvârşite de armata de ocupaţie 
se înteţesc. Basarabia devine o regiune pustiită...”5. Pe parcursul acestei 
perioade, populaţia s-a confruntat cu imense probleme, însă trebuie să 
subliniem că adevăratul genocid a început odată cu instaurarea regimu-
lui bolşevic. 

Astfel, în URSS categorii mari ale populaţiei erau discriminate în 
temeiul unor motive politice, economice etc. Legislaţiei din perioada so-
vietică îi erau proprii următoarele orientări de bază: prioritatea interese-
lor statului faţă de interesele personalităţii, exces de represiune (aplicarea 
pe larg a pedepsei capitale, a privaţiunii de libertate etc.), precum şi ten-
dinţa de a soluţiona problemele sociale prin metodele dreptului penal. 
Savantul A.L. Ţvetinovici caracteriza politica penală a acelei perioade ca 
fiind o politică bazată strict pe ideologie, având ca izvor anume ideo-
logia violenţei, caracterizată prin ideea înăspririi represiunii penale6. În 

4 Бессарабия. Географический, исторический, статистический, экономический, эт-
нографический, литературный справочный сборник, Издание газеты «Бессарабец», 
Под ред. П.А. Крушевана, Москва, 1903, с. 430.
5 Кассо Л., Россiя на Дунаѣ, Москва, 1913 г., с. 64, citată în lucrarea Adevărul istoric în 
chestiunea Basarabiei, Bucureşti, Ed. Evenimentul, 1998, p. 92-93.
6 Цветинович А.Л., Тенденции уголовной политики: вчера, сегодня, завтра, В: Со-
временные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодатель-
ства, Москва, 1994. с. 11-12; Цветинович А.Л., Уголовно-политические основания 
нормотворчества, с. 4-5, 7, 8.
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ea se manifestă inumanitatea sistemului comunist, care era predispus la 
înfricoşarea persoanei şi, în esenţă, la transformarea delincventului în 
duşmanul societăţii7. În acest context, autorul român Norman Manea 
în volumul său „Despre clovni. Dictatorul şi artistul” se pronunţă, de 
asemenea, asupra temei respective. „Deruta şi exasperarea, afirmă auto-
rul, a unor straturi tot mai largi ale populaţiei, stingerea treptată – prin 
teroare – a societăţii civile, instituirea unei cotidiene stări de asediu, în 
care «duşmanul» extern devine doar un pretext pentru anihilarea «sus-
pecţilor» dinăuntrul cetăţii”8.

Noul regim nu-şi cruţa nici propriul popor, sporind numărul vic-
timelor, în mod special, în perioada anilor 1918-1936, deoarece încălca-
rea drepturilor omului era direct prevăzută de legislaţie. Constatăm că 
perioada represiunilor în baza aceluiaşi cadru legal a început în stânga 
Nistrului după 1924, odată cu formarea RASS Moldoveneşti. Revenind la 
normele juridice discriminatorii, menţionăm că Constituţia RSFSR din 
19189 în art. 65 determina şapte categorii de cetăţeni care puteau fi lipsite 
de drepturi electorale: 1) persoanele care utilizau munca altor persoane 
pentru a obţine venituri materiale; 2) persoanele care îşi asigurau exis-
tenţa în baza unor venituri care nu proveneau din muncă (procente din 
capital, venituri cotă-parte a întreprinderilor etc.); 3) comercianţii par-
ticulari, intermediarii comerciali; 4) călugării, feţele bisericeşti şi repre-
zentanţii altor confesiuni religioase; 5) colaboratorii şi agenţii fostei poli-
ţii, corpului special de jandarmerie şi subdiviziunilor de pază, precum şi 
membrii familiei regale a Rusiei; 6) persoanele cu dizabilităţi şi cele aflate 
sub curatelă; 7) persoanele condamnate pentru infracţiuni calomniatoa-
re şi mercantile pe un termen stabilit de lege sau de sentinţa de judecată. 

Subliniem că în această listă în pct. 5 au fost incluşi membrii fami-
liei regale. În pofida faptului că noua guvernare a decis deja condamna-
rea lor la moarte, ei au fost supuşi în prealabil unor proceduri umilitoare. 
A fost iniţiată o campanie de discreditare a militarilor din armata ţaristă. 
Astfel, la 16 decembrie 1917 prin decretul Consiliului Comisarilor Po-
porului „Despre egalarea în drepturi a tuturor militarilor”10, semnat de 
V.I. Lenin, au fost anulate toate gradele şi distincţiile militare, interzis 
portul lor şi al epoleţilor. În consecinţă, s-a interzis şi portul medaliei şi 
ordinelor militare „Sfântul Gheorghe”. Grupuri de ostaşi ale fostei ar-
mate ţariste, printre care şi dezertori, purtând brasarde roşii, semn că 
au trecut de partea bolşevicilor, atacau ofiţerii ce nu se supuneau acestui 

7 Шестаков А.А., Криминология. Краткий курс, СПб, 2001, c. 146.
8 Norman Manea, Despre clovni. Dictatorul şi artistul, Iaşi, POLIROM, 2013, p. 24.
9 Чистяков О.И., Конституция РСФСР 1918 года, Москва, 2003.
10 Декрет Совета Народных Комиссаров «Об уравнении в правах всех военнослу-
жащих». Распубликовано в 35 «Газеты, Временного Рабочего и Крестьянского Пра-
вительства» от 30 (17) декабря 1917 г., СУ РСФСР, 1917, Москва, с. 139.
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decret, omorându-i. Însuşi generalul Brusilov consemna în memoriile 
sale despre un criminal pe care l-a cruţat în timpul războiului, căruia 
noua putere i-a dat o înaltă funcţie. Generalul avea mari regrete că l-a 
cruţat, deoarece acesta s-a transformat într-un monstru docil noului re-
gim. În această perioadă jafurile, violurile şi vandalismul deveniseră ceva 
obişnuit, provocând dezordini în masă. Istoriografia sovietică numeşte 
lupta împotriva noii guvernări o agresiune a elementelor burghezo-im-
perialiste internaţionale faţă de tânăra republică socialistă. În acest con-
text a demarat o luptă antinaţională cu populaţia şi cu cei care îşi apărau 
identitatea. Astfel, guvernele naţionale (Sfatul Ţării din Basarabia, Rada 
Centrală Ucraineană, Rada Belarusă, Seimul Transcaucazian, Guvernul 
Tereko-Daghestanez etc.) ale fostelor entităţi din Imperiul Ţarist care 
şi-au declarat independenţa şi suveranitatea faţă de Rusia bolşevică au 
fost etichetate drept burgheze şi antinaţionale. Acestea, în opinia isto-
ricilor sovietici, continuau, fiind finanţate din exterior, să-i slujească pe 
capitalişti şi pe burghezi. Şi numai lupta poporului exploatat şi aplicarea 
„terorii roşii” va duce la lichidarea vechii orânduiri11. În realitate, avea 
loc o campanie de deposedare de bunuri imobiliare şi de pământ a foş-
tilor proprietari12. În rândul victimelor au fost şi conaţionali ce locuiau 
în Rusia. A început procesul de demolare a monumentelor ce aminteau 
de vechea orânduire. În acest sens, la propunerea lui V.I. Lenin, Consi-
liul Comisarilor Poporului aprobă la 12 aprilie 1918 decretul „Cu privire 
la scoaterea statuilor înălţate ţarilor şi slugilor lor şi elaborarea proiec-
telor de monumente ale revoluţiei socialiste ruseşti”. Un exemplu este 
distrugerea acvilei bicefale cu emblema „Sf. Gheorghe”, stema de stat a 
Imperiului Ţarist de pe turnurile Kremlinului, iar pe noile monumente 
era reprezentat ostaşul cu brasarda roşie şi baioneta în mână13. Conco-
mitent, au fost declarate în afara legii toate organizaţiile paramilitare, 
inclusiv Uniunea Cavalerilor „Sfântul Gheorghe”, fondată în 1915, sub 
pretextul luptei împotriva poporului, iar în realitate împotriva regimului 
bolşevic14. Însuşi ţarul Nicolai al II-lea, care se afla sub arest în Tobolsk 
şi continua să poarte uniforma militară, la 3 ianuarie anul 1918 a scris 
în jurnalul său: „...s-a decis să ni se scoată epoleţii. Incredibil”. Primind 

11 Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Энциклопедия. Под. ред. Го-
луба П.А., Кораблёва Ю.И. [et al.], Москва: «Советская Энциклопедия», 1987, с. 483.
12 La 26 octombrie (8 noiembrie, pe stil nou) 1917 este adoptat de către Congresul II al 
Sovietelor Decretul despre reforma agricolă, prin care se interzicea proprietatea privată 
asupra pământului şi confiscarea terenurilor de la marii latifundiari.
13 Acest fapt a fost consemnat de I.V. Vladimirov în pictura „Jos vulturul” (Долой орла) 
expusă în Muzeul revoluţiei din Leningrad, actualmente Sankt Petersburg. Vezi: Великая 
Октябрьская Социалистическая Революция. Энциклопедия. Под. ред. Голуба П.А., 
Кораблёва Ю.И. [et al.], Москва, «Советская Энциклопедия», 1987, с. 391.
14 Голуб П.А. (под. ред.), Кораблёва Ю.И. [et al.], op. cit., Москва, «Советская Энци-
клопедия», 1987, с. 496.
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răspuns la plângerea sa referitoare la scoaterea epoleţilor, el se revoltă: „...
Nu voi uita această porcărie”15. Însă soarta nu i-a oferit şansa să pedep-
sească respectiva „porcărie” – el şi membrii familiei sale, inclusiv copiii 
minori, au fost executaţi cu deosebită cruzime de către călăii bolşevici. 
Aplicarea de către organele de represiune a armei faţă de copii, minori, 
femei, bătrâni a devenit un lucru obişnuit pe parcursul întregii perioade 
totalitare. Au reuşit să se salveze de teroarea roşie o parte din cei care au 
imigrat în Europa şi în alte state ale lumii. Printre ei au fost şi conaţionali 
de-ai noştri, urmaşii cărora şi astăzi locuiesc în Australia, Austria, Marea 
Britanie, Franţa, SUA etc., unde au ajuns, unii de sine stătător, iar alţii 
în componenţa armatei ţariste, o parte a căreia se refugiase din Rusia. 
Ostaşi, subofiţeri, ofiţeri, civili trăiau cu ideea că vor putea în scurt timp 
să înlăture bolşevicii de la conducerea ţării. Evidenţiem cazul colonelului 
Victor Abaza (1864-1931), descendent din neamul Abaza16 care a condus 
unităţile militare ale fostei armate ţariste aflate pe teritoriul Poloniei (vezi 
„Трагедия русского офицерства”, autor S.V. Volkov). Rudele acestuia 
care au rămas în Rusia bolşevică au nimerit în lista reprimaţilor. Alţi 
ofiţeri chemaţi la arme de bolşevici pentru a salva Rusia de „duşmanii 
din exterior” s-au înscris în noua armată compusă majoritar din mun-
citori şi ţărani, lipsită de cadre militare calificate. Induşi în eroare de 
către noul regim, crezând în viitorul unei Rusii prospere, mulţi ofiţeri 
din vechea elită au acceptat să fie numiţi în diferite funcţii. După revo-
luţia din octombrie, în opinia lui Karem Raş, cei mai buni ofiţeri şi ge-
nerali din vechea armată au transmis cunoştinţele lor flăcăilor curioşi de 
la ţară înrolaţi în noua armată, schimbând crucea „Sfântului Gheorghe” 
pe ordinul „Drapelul Roşu”17. În particular, printre conaţionalii noştri 
care au rămas pe teritoriul Rusiei cuprinse de flăcările terorii bolşevice 
îl menţionăm pe Dimitrie Logofet (Logofăt), descendent dintr-o familie 
de boieri din Moldova, care a rămas în amintirea contemporanilor ca 
un exemplu de rară inteligenţă, cumsecădenie şi generozitate. Fiind un 
militar de excepţie, el a fost şeful şcolii nr. 1 de cavalerie din Petrograd, 
a contribuit la elaborarea unei lucrări celebre „Исторiя русской армiи 
и флота” (Istoria armatei şi flotei ruse)18. În amintirile sale, renumitul 
general rus Brusilov scria că timp de doi ani pe când Dimitrie Logofet era 
şef al şcolii nr. 1 de cavalerie din Petrograd, el ţinuse cursuri la această 

15 Косвинов М.К., 23 ступени вниз, Москва, 1978, с. 420-421.
16 Dinastia Abaza alături de domnitorul D. Cantemir şi alte dinastii de boieri români a 
plecat cu traiul în Rusia după înfrângerea de la Stănileşti în 1771. Vezi: Gheorghe Bezvi-
coni, Profiluri de ieri şi de azi, Chişinău, Ed. Universitas, 1992, p.18.
17 Карем Раш, Армия и культура. В: Военно-исторический журнал, № 2, 1989, Мо-
сква, с. 13-14.
18Carp S., Chiriţa Gh., Carp T., Gîrbu E., Tradiţii militare (Trecut, prezent şi viitor), Chi-
şinău, C.E.P. „Bons Offices”, 2013, p. 87-88.
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şcoală „...de dragul unui câştig necesar pentru familie. În jur o scumpete 
cumplită, bani nu ajungeau. Onorariul pentru lecţii era infim, dar un tain 
suplimentar şi lemnele de foc aveau o mare importanţă... Când a murit 
Dimitrie Logofet, am părăsit şcoala, deoarece în ea nu mai era acelaşi spi-
rit... Era un om inteligent, foarte cult şi elevat, un talentat scriitor militar, 
un om extraordinar de bun. Soţia mea îi păstrează cu sfinţenie memoria, 
deoarece el i-a ajutat pe mulţi generali şi ofiţeri”19. Atragem atenţia asu-
pra sintagmei „tain suplimentar”. Astfel, derogând de la principiul egali-
tăţii, funcţionarii de partid şi cei pe care ei îi apreciau ca folositori ai in-
tereselor de partid primeau o raţie alimentară suplimentară. Menţinerea 
vieţii altor persoane nu se considera necesară. Astfel, după cinci ani de 
guvernare bolşevică a fost condamnată o grupare criminală (materialele 
din dosarul penal se află în Muzeul MAI din oraşul Minsk, Belarus,) care 
în anul 1922 vindea carne de om la tejghea. Foametea bântuia în rândul 
populaţiei. În scurt timp, în mai multe regiuni a fost organizată artificial 
foametea, care nu a ocolit noua entitate administrativă RASS Moldove-
nească, iar din 1947, nici teritoriul RSSM. 

Istoricul rus S.V. Volkov afirmă că ofiţerii care au rămas în Rusia 
Sovietică pot fi divizaţi în trei categorii: cei care au făcut parte din tru-
pele albgardiştilor, cei care s-au înrolat în armata roşie şi cei care s-au 
„dizolvat” în masele largi ale populaţiei, ascunzându-şi trecutul20. Soarta 
lor însă nu s-a diferenţiat cu mult, deoarece toţi ei în egală măsură erau 
calificaţi de regimul sovietic drept un element periculos şi nedorit.

Astfel, nici faptul angajării în aparatul militar sovietic, nici meri-
tele militare nu i-au ferit pe aceşti vestiţi militari de politica discrimina-
torie a guvernării comuniste. Fiind puşi în condiţii mizerabile de viaţă, 
ei erau sortiţi pieririi. Represiunile sporeau şirul victimelor. Prezentăm 
în continuare doar o notă informativă cu privire la „epurarea” în rân-
durile Armatei Roşii. Ca rezultat, din 36 de comisari de brigadă, 34 au 
fost condamnaţi şi omorâţi; din 397 comandanţi de brigadă – 221; din 
199 de comandanţi de divizie – 136; din 28 comisari de corp – 25; din 67 
comandanţi de corp – 60; din 15 comisari de armată de rangul II – 15; 
din 2 amirali de rangul I ai flotei – 2; din 12 comandanţi de armată – 12; 
din 4 comandanţi de armată de rangul II – 2; din 2 comisari de armată 
de rangul I – 2, dintre care unul – I. Gamarnic s-a sinucis; din 5 mareşali 
ai Uniunii Sovietice – 3: Tuhacevski, Bliuher, Egorov21. De asemenea, în 
condiţii suspecte a decedat M. Frunze, dramatic şi-a sfârşit viaţa S. Lazo, 
au fost condamnaţi la moarte Iona Iakir, Ion Sacrieru, iar alţii au murit 

19 Брусилов А., Мои воспоминания. В: Военно-исторический журнал, № 9, 1989, Мо-
сква, с. 58.
20 Волков С.В., Трагедия русского офицерства, Москва, ЗАО Центр-полиграф, 2002, 
с. 382.
21 Carp S., Chiriţa Gh., Carp T., Gîrbu E.,op. cit., p. 93.
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în închisori22. Aşa i-a apreciat regimul bolşevic pentru contribuţia adusă 
la formarea şi instruirea noii armate. Au avut de suferit şi descendenţii 
acestora, fiindu-le interzis să-şi facă studii în instituţiile de învăţământ 
superior, în special, în cele militare23.

O filă neagră în istoria regimului totalitar bolşevic au fost represiu-
nile slujitorilor cultelor religioase. După cum am menţionat, Constituţia 
RSFSR din 191824 în pct. 4 al art. 65 lipsea de drepturi electorale călugă-
rii, slujitorii bisericilor şi cultelor religioase. Acest fapt a constituit doar 
începutul luptei guvernării totalitare cu spiritual ortodox al poporului. 
Comandantul sovietic M.V. Frunze, vorbind despre educarea militară şi 
politică a Armatei Roşii, indică în mod direct că principiile ortodoxis-
mului, autocraţiei şi poporanismului sunt înlocuite de învăţătura comu-
nismului revoluţionar, a solidarităţii internaţionale a tuturor oamenilor 
muncii şi a puterii sovietice, ca formă specifică a dictaturii proletare25. 
Astfel, ortodoxismul era privit ca ceva perimat şi ostil ideologiei comu-
niste. Regimul bolşevic a depus la începutul existenţei sale eforturi enor-
me în scopul distrugerii culturii „vechi” şi „introducerii” propriei culturi 
– cultura proletariatului. Astfel, în baza aceluiaşi decret „Cu privire la 
scoaterea statuilor, înălţate ţarilor şi slugilor lor şi elaborarea proiecte-
lor de monumente ale revoluţiei socialiste ruseşti” a demarat distrugerea 
bisericilor şi tuturor monumentelor care aminteau de „trecutul bleste-
mat”. Avea loc confiscarea trecutului26. Frica a determinat simplii oa-
meni să ceară distrugerea bisericilor şi scoaterea religiei în afara legii. Se 
declanşează o campanie de denigrare a cultelor religioase, instigându-le 
la ură. În acest sens, este semnificativ cazul cu privire la sfintele moaşte 
ale Preacuviosului Ioasaf de Belgorod. Destinul lui este remarcabil prin 
faptul că a contribuit la consolidarea bisericii ortodoxe. A trecut la cele 
veşnice în 1754, fiind canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 191127. 
Sfântul Ioasaf de Belgorod, pe linia maternă fiind descendentul lui Dănilă 
Apostol28, hatmanul cazacilor din Ucraina de Vest, descendent dintr-un 
neam de boieri români, este considerat ca unul dintre marii părinţi du-
hovniceşti ai secolului al XVIII-lea şi un izvor nesecat de minuni, care 

22 Волков С.В., op. cit., с. 381.
23 Ibidem, с. 394.
24 Чистяков О.И., Конституция РСФСР 1918 года, Москва, 2003.
25 Educarea militară şi politică a armatei roşii. Raport ţinut la consfătuirea cu comandanţii 
şi comisarii trupelor din Ucraina, Crimeea, flotei Mării Azov şi celei a Mării Negre, la 1 
martie 1922// M.V. Frunze, Opere alese, Bucureşti, Editura Militară a Ministeului Forţe-
lor Armate ale R.P.R., 1957, p. 208.
26 Şişcanu E., Totalitarismul – fenomen al secolului al XX-lea. În: Revista de istorie, nr. 4, 
1996, p. 106.
27 Carp S., Chiriţa Gh., Carp T., Gîrbu E., op. cit., p. 140.
28 Аверинцев С.С., Мешков А.Н, Попов Ю.Н., Христианство – Энциклопедический 
словарь, Том 1, Москва, 1993, c. 633.



Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe379

a slujit cu desăvârşire întru întărirea credinţei ortodoxe. Faptele lui „au 
legat indispensabil nu doar Biserica Cerească cu cea Pământească, dar şi 
două popoare ortodoxe măreţe – ruşii şi ucrainenii”29. 

Guvernarea sovietică, declanşând o luptă politică permanentă îm-
potriva poporului, nu i-a cruţat nici pe cei trecuţi în lumea celor drepţi. 
Pe lângă cimitirele distruse, a fost adoptat un act normativ întitulat 
„Despre lichidarea moaştelor”30. În conformitate cu prevederile docu-
mentului respectiv, la 1 decembrie 1920 racla cu moaştele Sf. Ioasaf a fost 
deschisă de către o comisie specială, care a decis să le trimită în muzeul 
„narkomatului” (comisariatul poporului – n.a.) sănătăţii din Moscova. 
Mai târziu ele au fost transferate la muzeul ateismului, iar în anii ‚30 ai 
sec. XX – la Muzeul istoriei şi ateismului din Leningrad (actualmente 
Sankt Petersburg – n.a.). Astfel, după 166 de ani, racla cu moaştele Sf. 
Ioasaf este expusă în calitate de exponat obişnuit al muzeului alături de 
corpurile unor criminali în serie, regimul totalitar dorind astfel să pună 
pe aceeaşi balanţă credinţa şi fărădelegea. Reacţia a fost inversă, foarte 
mulţi oameni vizitau acest muzeu numai pentru a se ruga lângă moaştele 
Sf. Ioasaf. Mai târziu, lucrătorilor muzeului li s-a dat indicaţia de a le 
nimici, însă graţie unor oameni de bună-credinţă ele au fost salvate, iar 
după căderea Imperiului Sovietic au fost întoarse în sânul bisericii orto-
doxe. În prezent se află în Catedrala din oraşul Belgorod, Rusia. 

Autorităţile bolşevice au lovit nu numai în religie, ci şi în ştiinţă. 
Această perioadă este caracterizată prin nimicirea şi înlăturarea iluştrilor 
savanţi atât în Basarabia, cât şi în întregul Imperiu Sovietic, fiind promo-
vaţi pseudosavanţii. Un exemplu concret al reprimării cercetării ştiinţi-
fice în URSS îl reprezintă savantul Nicolai Vavilov care a fost arestat şi 
acuzat de a fi ostil teoriei lui Trofim Lâsenko, o teorie pseudoştiinţifică ce 
a dominat cercetarea în domeniul geneticii în URSS şi în ţările comunis-
te. De frica să nu aibă aceeaşi soartă ca şi Vavilov, întreaga comunitate 
ştiinţifică din Uniunea Sovietică a preferat să tacă şi să se conformeze 
noilor rigori, iar cei ce s-au opus au sfârşit în GULAG-uri, fiind impuşi 
să participe la proiecte de cercetare pentru susţinerea militarismului so-
vietic. Cei din străinătate ale căror opinii erau diferite de cea a partidului 
erau interzişi de a fi studiaţi în instituţiile de învăţământ superior. 

În perioada sovietică era încălcat şi dreptul de autor, de multe ori 
invenţiile şi descoperirile făcute în diferite domenii fiind atribuite unor 
pseudosavanţi. Peste noapte au apărut autori care şi-au atribuit în mod 
fraudulos unele realizări ştiinţifice, literare etc.

Nu au fost trecuţi cu vederea nici oamenii de cultură care criticau 
29 По Иоасафским местам святого белогорья. Под. ред. Кобец О., Белгород, 2005, c. 2.
30 Постановление Наркомюста РСФСР «О ликвидации мощей» от 25 августа 1920 
года// http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/obschestvennye-i-religioznye-obed-
inenija/7/postanovlenie-narkomyusta-rsfsr-ot-25-08-1920.pdf
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regimul totalitar. Unul dintre cei care au fost supuşi criticii şi cenzurii a 
fost şi marele compozitor al secolului XX Serghei Rahmaninov, descen-
dent al domnitorului Ştefan cel Mare. Conform unei versiuni, împreună 
cu Elena, fiica lui Ştefan cel Mare, soţia cneazului Ivan cel Tânăr, a sosit 
la Moscova şi nepotul ei Vasile al lui Ion, poreclit de ruşi „Rahmanin”, 
care este întemeietorul familiei Rahmaninov31. Serghei Rahmaninov a 
părăsit Rusia în anul 1917. Contemporanii săi îşi amintesc însă că Ser-
ghei Rahmaninov, aflându-se în străinătate, cheltuia sume enorme în 
scopuri de caritate, transmiţând bani pentru susţinerea savanţilor, ar-
tiştilor şi scriitorilor din Rusia. În anul 1931, el a devenit unul dintre cei 
110 emigranţi cunoscuţi pentru faptul că s-au adresat Departamentului 
de Stat al SUA cu apelul de a renunţa la procurarea mărfurilor sovietice. 
Serghei Rahmaninov a făcut-o în semn de protest faţă de obscurantismul 
şi teroarea care bântuia în fosta sa patrie. Ca răspuns, muzica lui Rahma-
ninov, care începe să fie catalogată în URSS drept „reflectarea spiritului 
burghez, aflat în putrefacţie, deosebit de dăunător în condiţiile unei lupte 
acute pe frontul muzical”, a încetat să mai răsune în Uniunea Sovietică32. 
Interdicţia este prescrisă în mod oficial prin decret de stat. Numele com-
pozitorului este şters din toate programele de învăţământ. El este numit 
şi „fascist”, şi „fascist în sutană de preot”, şi „huligan” etc.33.

Regimul bolşevic a transformat ştiinţa şi cultura într-o armă de 
manipulare a propriului popor. Apar noi eroi naţionali inventaţi peste 
noapte care aveau menirea să schimbe nu doar denumirea, ci şi istoria 
localităţilor prin legende false, cum ar fi Valea Kuzmina34 sau eroi ai re-
voluţiei bolşevice cum ar fi Grigore Kotovski, despre care s-au inventat 
diferite legende ce urmăreau propagarea antiromânismului. Un alt exem-
plu este eroul sovietic Pavlik Morozov, care şi-a denunţat tatăl şi unchiul 
autorităţilor bolşevice de dragul noii orânduiri. Propaganda bolşevică 
l-a ridicat la rang de cult, dedicându-i piese muzicale, povestiri, poezii, 
picturi etc., înălţându-i în diferite oraşe ale URSS (Donbas, Lugansk, Do-
neţk etc.) monumente care astăzi sunt focare ale separatismului, şovi-

31 A. Petrencu, Figuri culturale basarabene. În: Patrimoniu, nr. 1, 1991, p. 221; Vezi mai 
detaliat lucrarea Vechile familii boiereşti româneşti din Rusia de Mustafii Negovski.
32 Оленцова Н., Сергей Рахманинов: Беглец. В: Люди и события: интервью, №2, 2010 
г., с. 118-119.
33 Дробышевская И., Слышать биение народного сердца. В Сб.: Георгий Свиридов 
в воспоминаниях современников, Москва, «Молодая гвардия», 2006 г., с. 416-417.
34 Să amintim cititorului că autorităţile bolşevice au extins normele discriminatorii şi 
asupra denumirilor de localităţi, dorind cu tot dinadinsul să falsifice nu numai istoria 
poporului nostru, ci şi locurile şi localităţile de altădată. Spre exemplu, localitatea Va-
lea Cosminului, localitate seculară ce îşi trage numele de la vechii şi legendarii Codrii 
Cosminului, a devenit Valea Kuzmina, o eroină inventată de sovietici. Vezi: Vladimir 
Trebici, Bucovina. Populaţia şi procesele demografice (1775-1993), Cluj-Napoca, Fundaţia 
Culturală Română,1994.
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nismului şi extremismului. Numele lui era atribuit detaşamentelor de 
pionieri, caselor de cultură care erau fondate în incinta vechilor lăcaşuri 
sfinte. Multe muzee purtau numele său. Pe de o parte, ridicându-l la rang 
de cult al personalităţii, autorităţile sovietice încurajau trădarea în rândul 
tinerei generaţii35, pe de altă parte, acestea denigrau orice altă organizaţie 
de copii care în viziunea lor nu corespundeau ideologiei bolşevice. Este 
şi cazul boy-scouţilor, pe care o numesc o formă fascizată a mişcării bur-
gheze de tineret36. Sindromul „Pavlik Morozov” a fost creat şi dezvoltat 
de regimul bolşevic cu un singur scop, acela de a compromite valorile 
general umane şi de a le substitui cu pseudovalori, printre care dezicerea 
de părinţi, trădarea în numele ideilor bolşevice etc. Şi astăzi unii şcoliţi în 
spiritul lui Pavlik Morozov întreprind acţiuni de subminare a securităţii 
de stat. Acest subiect ar trebui abordat într-o lucrare separată. Ghidaţi 
de dogmele false ale unor asemenea pseudoeroi, unii politicieni din ţara 
noastră au întreprins mai multe acţiuni pentru a împiedica promovarea 
patriotismului şi valorilor naţionale, inclusiv prin abrogarea în anul 1998 
a Hotărârii cu privire la Concepţia militaro-patriotică.

În loc să se întreprindă măsuri urgente de ameliorare a situaţiei s-a 
dat o nouă lovitură prin lichidarea unui număr mare de şcoli cu predare 
în limba română sub pretextul optimizărilor.

Sindromul „Pavlik Morozov” a bântuit şi în forţele armate ale fos-
tului Imperiu Sovietic. Ca exemplu sunt regulamentele militare în care 
erau prevăzute mai multe norme absurde. De pildă, în caz de nesupunere, 
santinela era obligată să tragă în propriii părinţi. Norme discriminatorii 
erau aplicate în forţele armate ale URSS chiar de la fondarea acestora. În 
unităţile militare românii din regiunile Cernăuţi, Ismail, Cetatea Albă 
erau separaţi de cei din RSS Moldovenească. Până şi unele crime comise 
în unităţile militare faţă de ostaşii de diferite naţionalităţi, inclusiv faţă 
de români, erau trecute sub tăcere, invocându-se secretul de stat. De iure, 
fiecare ostaş avea dreptul să critice conducerea forţelor armate, de facto, 
critica nu putea să atenteze la autoritatea comandanţilor şi a armatei în 
general, principiu pe care nu îl puteai încălca. Instruirea militarilor era 
făcută doar în limba rusă, iar cei trecuţi în rezervă erau aduşi anual în 
diferite cantonamente cu scopul asigurării capacităţii de luptă a forţelor 
armate şi a securităţii URSS şi nu a intereselor naţionale. Au fost folosiţi 
în „misiuni internaţionale” în calitate de carne de tun, iar în interiorul 
ţării, pentru lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl unde mulţi 
şi-au pierdut viaţa.

Normele discriminatorii, ca o modalitate concretă de nimicire a 

35 https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозов_Павел_Трофимович.
36 Советская военная энциклопедия, Ред. совет: Ворошилов К.Е., Гамарник Я.Б., Буб-
нов А.С. [et al.], Москва: «Советская энциклопедия», 1933 г., с. 567-568.
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păturilor sociale lipsite de drepturi, au fost utilizate prin multiple acte 
subnormative, începând cu primii ani de după revoluţie. În acest con-
text, menţionăm că nimicirea politică şi spirituală culmina cu suprima-
rea fizică a oamenilor. Astfel, „Scurta instrucţiune cu privire la lupta cu 
banditismul în Ucraina” din 8 decembrie 1919 prescria în particular în 
Secţiunea a V-a măsurile preventive şi represive:

„...ostaticii luaţi din păturile de «chiaburi» sau o anumită parte 
a «chiaburilor legaţi prin răspundere solidară» plătesc cu viaţa pentru 
moartea agenţilor puterii sovietice sau moartea persoanelor protejate de 
ea.

...evacuarea din case a familiilor căpeteniilor şi apărătorilor răscoa-
lelor cu confiscarea deplină a averii lor şi transmiterea acesteia sărăcimii;

...în cazuri excepţionale nimicirea (incendierea sau distrugerea) 
caselor bandiţilor şi ale căpeteniilor notorii; 

...e nevoie de o răfuială cruntă cu «chiaburii» în fiecare caz de aten-
tare la viaţa acestor promotori ai puterii sovietice în provincie”37.

Este cazul să explicăm că în acea perioadă aprecierea omului ca 
bandit sau ca chiabur era lăsată la latitudinea reprezentanţilor noii pu-
teri, care realizau acest proces în mod aleatoriu, fără a se conduce de anu-
mite principii stabilite clar în legislaţie. În categoria dată erau incluse cu 
uşurinţă toate persoanele în care guvernarea sovietică vedea un potenţial 
pericol. Ei însă îi considerau periculoşi pe toţi cei care nu simpatizau 
puterea sovietică: „Cine nu este cu noi este împotriva noastră”.

Guvernarea comunistă îşi propusese drept scop să aducă la dispe-
rare pături largi ale populaţiei. Pe lângă normele juridice discriminatorii, 
guvernul totalitar autoriza, în mod neoficial, diverse activităţi cu caracter 
criminal (fabricarea de dosare, organizarea de accidente rutiere, la locul 
de muncă, în săli de operaţii, înscenarea suicidului etc.). 

Trebuie să evidenţiem că nu doar populaţia rurală a suferit din 
cauza respectivei discriminări sociale. Orăşenii lipsiţi de drepturi erau 
privaţi şi de cea mai importantă şi necesară avere – imobilul. Autorii 
S.K. Brâseakin şi M.K. Sâtnik menţionează că „s-a început strămutarea 
în masă a familiilor de muncitori din raioane sărace, subsoluri şi clă-
diri avariate în locuinţele naţionalizate de la burghezi. Starea materială a 
clasei muncitoare s-a îmbunătăţit brusc. Muncitorii au devenit stăpânii 
sorţiilor”38. Evident, situaţia celor declaraţi burghezi şi lipsiţi de imobil 
era una deplorabilă. Exilul pentru ei nu constituia cea mai rea soartă. 
Mulţi din ei, fiind declaraţi duşmani, au fost arestaţi şi exterminaţi în 
lagărele de concentrare.

37 Из истории войск ВЧК и пограничной охраны. Документы и материалы 1917-
1921, Москва, 1958, c. 98-101.
38 Брысякин С.К., Сытник М.К., op. cit., p. 165.
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Constituţia din 192539 a lipsit de drepturi categoriile analogice de 
persoane. Însă această listă se completa permanent şi se trata în diverse 
acte normative şi subnormative. La persoane de categoria a doua au fost 
atribuiţi toţi preoţii şi copiii lor, toţi nobilii şi funcţionarii de stat ai Ru-
siei ţariste.

Aceste persoane nu doar nu aveau dreptul să aleagă şi să fie alese, 
dar şi să-şi sătisfacă serviciul în Armata Roşie, să-şi facă studiile în in-
stituţiile de învăţământ superior. Deja în anii 1922-1923 mulţi studenţi 
erau exmatriculaţi în temeiul „provenienţei sociale” (aproximativ 30 de 
mii de persoane).

Ideea centrală a unei astfel de politici consta în faptul ca aceste 
categorii de cetăţeni să nu se reproducă în societate. Persoanele lipsite de 
drepturi şi aşa-numiţii foşti (nobilii, preoţii, funcţionarii de stat în peri-
oada ţaristă) erau identificaţi şi concediaţi de la serviciu, exmatriculaţi de 
la studii şi chiar izgoniţi din oraşe.

Legislaţia cu privire la persoanele lipsite de drepturi s-a născut şi 
s-a dezvoltat împreună cu întreg sistemul sovietic şi în această calitate 
a fost adaptată la toate modificările politice faţă de proprietari, preoţi, 
nobili şi alte categorii de persoane lipsite de drepturi. 

Către sfârşitul anilor 1920, sistemul de lipsire de drepturi a atins 
apogeul. Au ajuns la limită şi decăderile suplimentare din drepturi. Re-
spectivele persoane erau excluse din sindicate, concediate din cooperati-
ve şi organizaţii de stat, scoase din apartamente, iar copiii lor – exmatri-
culaţi din clasele mari ale şcolii medii, colegii şi universităţi. Totodată, ei 
trebuiau să plătească un impozit mai mare.

Către începutul anilor 1930, institutul de lipsire de drepturi a de-
venit un instrument eficient de presiune socială, economică şi politică 
asupra diverselor pături sociale. Din rândul victimelor politicii represive 
fac parte şi membrii familiilor de nobili ruşi de origine română care au 
împărtăşit soarta tuturor celor care au fost „fierţi în cazanul sovietic”, 
potrivit expresiei Elizavetei Abaza, soră de caritate. 

Sintagma „fierbere în cazanul sovietic” merită o atenţie deosebi-
tă, deoarece arată influenţa distructivă asupra personalităţii cunoscută 
sub denumirea de „spălare de creier”. Cel mai bine a caracterizat această 
practică a statului totalitar comunist autorul Sergiu Grossu: „Cheia de 
boltă a strategiei marxist-leniniste este aceasta: ascultarea de care au ne-
voie conducătorii – ascultarea din partea supuşilor lor – este rezultatul 
unei forţe. Ea nu se poate obţine decât cu ajutorul unor «remedii violen-
te», atât de utile în schimbarea loialităţii existente sau, pur şi simplu, în 

39 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (утверждена постановлением XII Всероссийского Съезда 
Советов от 11 мая 1925 г.) // http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1925/
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eradicarea personalităţii individului, fie printr-o «perseverentă şi conti-
nuă îndoctrinare», demonstrându-i-se că «ataşamentele sale de dinainte 
au fost îndreptate spre o ţintă lipsită de valoare», fie – ceea ce este mai 
grav – recurgându-se la şocul electric, la operaţiuni chirurgicale, la un 
şir întreg de privaţiuni şi constrângeri, la tehnologiile de neohipnotism, 
care reprezintă «cea mai bună tehnică de psihopolitică». Fiindcă, de la 
faza defăimării vechii loialităţi, se trece la acţiunea de implantare a celei 
noi. Scopul final al unui atare procedeu? Schimbarea loialităţii unei na-
ţiuni întregi, într-o perioadă de timp scurtă”40. Regimul totalitar sovietic 
a aplicat metode de spălare a creierelor pe parcursul întregii perioade de 
existenţă. Astfel, populaţiei din RSSM i se demonstra periodic viaţa grea 
pe care o duc cetăţenii din România socialistă. Acest lucru se făcea cu 
un singur scop, acela de a curma tentaţia cetăţenilor RSSM de a emigra 
în Republica Socialistă România. Acelaşi lucru se întâmplă şi în zilele 
noastre, când foştii nomenclaturişti, deţinând astăzi funcţii de conducere 
în structurile de stat ale R. Moldova, promovează, în complicitate cu cei 
din raioanele de est ale RM, ideea că condiţiile de viaţă de acolo sunt mai 
bune decât în republica noastră. Prin aceasta ei doresc să readucă Repu-
blica Moldova în sfera de influenţă a Kremlinului.

Discriminarea a continuat şi după dezlănţuirea celui de Al Doilea 
Război Mondial, când autorităţile sovietice, sub pretextul luptei contra 
fascismului, au nimicit oameni nevinovaţi. Unii au fost condamnaţi pen-
tru spionaj în favoarea unor ţări străine, alţii pentru că au luptat de par-
tea armatelor adverse fără a fi cruţaţi membrii familiilor lor. Ba mai mult, 
reprezentanţii lor au început să fie etichetaţi drept potenţiali trădători. 
Eugenia Ghinzburg, disidentă care a trecut prin lagărele staliniste, men-
ţionează că odată cu declanşarea războiului deţinuţii au început să fie 
discriminaţi doar în baza faptului că numele lor de familie se termina în 
-berg, -burg sau -ştein. Respectivele persoane, din oficiu, în afara oricărui 
proces  judiciar, erau asimilate cu inamicul şi transferate într-un regim 
deosebit de aspru de detenţie41. E. Ghinzburg se temea, şi după eliberare, 
de a nu fi din nou etichetată duşman al poporului şi arestată, astfel încât, 
oriunde s-ar fi aflat, avea întotdeauna la ea documentele ce confirmau 
reabilitarea sa (paşaportul, carnetul de partid, certificatul de reabilitare 
etc.). Căci, după cum menţiona ea, „fără document eşti un nimeni”42. 

În URSS, inclusiv pe teritoriile anexate după 1944, continuau oro-
rile noului regim: familii dispărute, vieţi curmate ale celor ce nu au ac-
ceptat canoanele nomenclaturii sovietice. Represiunile staliniste nu au 

40 Spălarea creierului. Complotul psihopolitic al comunismului, text prezentat de Sergiu 
Grossu, Bucureşti, 1998, p. 11.
41 Гинзбург Е., Крутой маршрут. Хроника времен культа личности, Рига, 1989, c. 
303-304.
42 Ibidem, c. 5.
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cruţat pe nimeni, fie populaţia civilă, fie militarii care au luptat în armata 
sovietică sau în cele aliate, fie prizonierii de război. Astfel, militarii ro-
mâni, cehi, slovaci, bulgari, maghiari, precum şi cei japonezi în lagărele 
siberiene au avut aceeaşi soartă ca şi unii soldaţi basarabeni care au luptat 
în războiul ruso-japonez din 1904-1905 în componenţa armatei ţariste, 
iar mai târziu au fost arestaţi şi deportaţi în GULAG-urile sovietice (vezi 
cazul lui Teodosie Cojocaru şi al altora).

Potrivit aceluiaşi scenariu aprobat de Moscova, calvarul represiu-
nilor faţă de populaţia civilă, precum şi faţă de militari a continuat şi în 
statele satelite, inclusiv România, unde URSS a exportat prin Komintern 
regimul totalitar. După 1944 mulţi militari români aveau să fie arestaţi, 
judecaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare. Printre cei aflaţi o pe-
rioadă mai mare sau mai mică între zidurile temniţelor din ţară sau din 
Uniunea Sovietică au fost generali, comandanţi de armate, şefi de stat-
major de armate, comandanţi de mari unităţi şi comandamente impor-
tante în ierarhia militară, personalităţi de prestigiu ale armatei şi ţării. 
Mulţi dintre aceştia nu au mai apucat, peste decenii, să beneficieze de 
tardivele decrete de amnistie, murind în închisori, cu convingerea că, 
în timpul războiului, îşi făcuseră doar datoria faţă de ţară43. Îndată după 
1945 a început vânarea şi exterminarea marilor personalităţi rămase pe 
teritoriul controlat de sovietici şi din România, care până la acea dată au 
jucat un rol hotărâtor în crearea şi consolidarea statului român. Rând 
pe rând, au fost arestaţi şi condamnaţi (cu sau fără proces) liderii prin-
cipalelor partide politice din perioada interbelică. Într-o perioadă rela-
tiv scurtă de timp, a fost arestată şi încarcerată aproape întreaga elită 
politică, culturală, intelectuală şi militară a României interbelice. Înalţi 
demnitari - miniştri, deputaţi, secretari şi subsecretari de stat – lideri ai 
formaţiunilor politice, savanţi, oameni de artă şi cultură, generali, prelaţi 
etc. au fost declaraţi „duşmani ai poporului” sau „duşmani” ai noului 
regim politic. Personalităţi cu merite deosebite în istoria ţării şi a popo-
rului, care au creat şi condus România Mare, care au apărat şi consolidat 
statul român timp de câteva decenii, au fost supuse, iniţial, presiunilor 
morale şi psihologice, iar mai târziu unui regim diabolic de teroare po-
litică şi, în cele din urmă, de exterminare fizică în închisorile din Sighet, 
Arad, Gherla, Râmnicu Sărat etc.44.

Această politică inumană şi crudă a început să fie aplicată şi în 
Basarabia, începând cu iunie 1940, odată cu sosirea armatei sovietice. 
În acest sens, autonomia moldovenească creată în stânga Nistrului în 
anul 1924 a servit drept cap de pod strategic pentru ca Uniunea Sovieti-

43 Duţu Al., Dobre F., Drama generalilor români (1944-1964), Bucureşti, 1997, p. 17-18.
44 Constantin I., Negrei I., Negru Gh., Ioan Pelivan: Părinte al mişcării naţionale din Ba-
sarabia, Chişinău, 2012, p. 214.
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că să-şi permită o expansiune fulgerătoare în teritoriul român. Mai târ-
ziu unii istorici aserviţi regimului au încercat să justifice această acţiune. 
Autorii S. Brâseakinşi M. Sâtnik în lucrarea „Торжество исторической 
справедливости” („Triumful adevărului istoric” – n.a.) se pronunţă 
pentru interesul strategic al Rusiei (în viziunea acestora, noua lor patrie), 
dar nu al Basarabiei, menţionând drept mare succes ocuparea Basarabiei 
în 1940 în urma căreia graniţele patriei sale au fost îndepărtate de cen-
trele industriale importante ale sudului URSS, ceea ce întărea capacitatea 
de luptă a URSS45, totodată criticând dur actul Unirii Basarabiei cu Ro-
mânia din 1918, ceea ce este o mare crimă împotriva neamului nostru. 
Relevant este că politica externă a URSS urmărea cu orice preţ şi mijloace 
anexarea acestui teritoriu. Drept exemplu sunt informaţiile despre Ba-
sarabia publicate în „Советская военная энциклопедия”46, editată în 
1933. Aici găsim, pe lângă informaţii generale despre acest teritoriu, o 
analiză strategică şi militară pentru unităţile şi subdiviziunile Armatei 
Roşii în scopul unei eventuale intervenţii militare. Istoriografia sovietică 
a operat dintotdeauna cu date false referitoare la problema Basarabiei. 
Chestiunea teritoriului dintre Prut şi Nistru a fost discutată de către păr-
ţile în litigiu pe parcursul întregii perioade cât a fost în componenţa Re-
gatului. Regimul bolşevic nu dorea să se împace cu ideea pierderii aces-
tui teritoriu. În acest sens, încă în 1925 preşedintele Consiliului militar 
revoluţionar al URSS, comisarul poporului pentru problemele armatei 
şi flotei M.V. Frunze menţiona: „Chestiunea Basarabiei nu este închisă, 
mai devreme sau mai târziu, ea va fi soluţionată în folosul URSS, dacă nu 
pe cale paşnică, atunci cu forţa”47. De fapt, în urma ocupării acestui teri-
toriu, populaţia băştinaşă s-a confruntat cu un adevărat genocid. Pentru 
populaţia din aşa-zisa RASSM teroarea bolşevică s-a declanşat odată cu 
formarea acestei entităţi şi a continuat şi după cel de Al Doilea Război 
Mondial. În ciuda propagandei bolşevice referitoare la intenţiile umane 
ale noii clase politice, perioada anilor 1924-1940 s-a întipărit în memoria 
basarabenilor prin fuga populaţiei înfometate din stânga Nistrului, care 
căuta un refugiu pe teritoriul Regatului, dorind să scape de deportări şi 
de foamete. Refugiaţii povesteau despre fărădelegile comise de autorită-
ţile bolşevice care utilizau toate structurile NKVD-ului. Un mare număr 
de transnistreni au fugit în această perioadă în România, stabilindu-se la 
Chişinău, Iaşi şi Cluj. Mulţi au fost împuşcaţi de grănicerii ruşi la trecerea 
Nistrului, masacrarea lor fiind un subiect de scandal internaţional. 

45 Брысякин С.К., Сытник М.К., Торжество исторической справедливости, Киши-
нев, Картя Молдовеняскэ, 1969, с. 158.
46 Vezi mai detaliat: Советская военная энциклопедия, ред. совет: Ворошилов К.Е., 
Гамарник Я.Б., Бубнов А.С. [et al.], Москва: «Советская энциклопедия», 1933 г., с. 
387-399.
47 Брысякин С.К., Сытник М.К., op. cit., с. 85.
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Nici foştii membri ai Sfatului Ţării, după cum menţionează Igor 
Caşu în lucrarea sa „Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi 
rezistenţă în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956”, care au votat împotri-
va actului Unirii din 27 martie 1918, precum Ştefan  Balamez, nu au fost 
cruţaţi. În ciuda votului său din 1918, sovieticii îl arestează în următoa-
rele zile după ocupaţie şi îl condamnă la pedeapsa capitală. Aici amintim 
cazul lui Arcadie Osmolovski, care a murit în detenţie în condiţii suspec-
te, în 1931, al lui Ivan Krivorukov, unul dintre cei mai importanţi lideri 
ai RASSM, victimă a Marii Terori, fiind executat în 193748. 

Acesta a fost primul „cutremur care avea să prevestească viitorul 
Basarabiei”49. Cu titlu de exemplu, cităm Arhiva Naţională a Republicii 
Moldova în care şi până azi sunt depozitate un şir de dosare de învinuire 
ale Ministerului Securităţii de Stat al RSSM privind condamnarea ilegală 
a cetăţenilor care au fost învinuiţi de spionaj şi activitate de contrainfor-
maţii în favoarea securităţii române. Drept mărturie sunt dosarele cetă-
ţenilor Ştefan Ilici Saulenco, născut în 1901 în comuna Hlinaia, raionul 
Slobozia, condamnat la 10 ani cu executare de NKVD-ul URSS pentru 
spionaj (categoria a II-a)50; Illarion Illarion Mihailov, născut în comuna 
Karagaş, raionul Slobozia, condamnat la 10 ani cu executare de NKVD-
ul URSS pentru spionaj (categoria a II-a)51; Afanasii Pavel Bodiul, născut 
în 1911 în comuna Corotcoe, raionul Slobozia, condamnat la pedeapsa 
cu moartea de NKVD-ul URSS pentru spionaj (categoria I)52; Semeon 
Grigorie Galenco, născut în 1906 în comuna Cioburciu, raionul Slobozia, 
condamnat la pedeapsa cu moartea de NKVD-ul URSS pentru spionaj 
(categoria I)53; Spiridon Ivan Coval, născut în 1907 în comuna Hlinaia, 
raionul Slobozia, condamnat la pedeapsa cu moartea de NKVD-ul URSS 
pentru spionaj (categoria I)54; Grigorii Ivan Ghirca, născut în 1890 în 
comuna Hlinaia, raionul Slobozia, condamnat la pedeapsa cu moartea 
de NKVD-ul URSS pentru spionaj (categoria I)55. Nu au scăpat de per-
secutări nici membrii familiilor lor. Contra soţiilor acestora au fost por-
48 Caşu Igor, Duşmnanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Mol-
dovenească, 1924-1956, Chişinău, Ed. Cartier, 2015, p. 124-125. Autorul în lucrarea sa 
face referinţă la cercetătorii români şi autohtoni care au abordat această problemă, pre-
cum D. Ivănescu, M. Chelcu, Pavel Moraru, Lilia Crudu, Mihai Taşcă. Acesta din urmă 
a calculat că, în total, cel puţin 40 de foşti membri ai Sfatului Ţării au fost arestaţi de 
sovietici, majoritatea decedând în scurt timp.
49 Carp S., Carp E., Carp T., Ciobanu Gh., Istoria satului Baiuş în documente. 1911-2011, 
Chişinău, 2012, p. 23-24.
50 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare ANRM), Fond R-3401, Inv. 1, 
d. 385.
51 ANRM, Fond R-3401, Inv. 1, d. 387.
52 ANRM, Fond R-3401, Inv. 1, d. 386.
53 ANRM, Fond R-3401, Inv. 1, d. 388.
54 ANRM, Fond R-3401, Inv. 1, d. 389.
55 ANRM, Fond R-3401, Inv. 1, d. 390.
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nite dosare penale în baza articolului 54-12 Cod penal al RSS Ucrainene 
pentru că nu şi-au denunţat soţii. Din păcate, nu a fost unica lovitură în 
instituţia familiei, sute de familii au fost dezmembrate, deportate fără a 
mai avea şansa de a se reuni vreodată. Menţionăm că procesele-verbale 
aveau deseori acelaşi conţinut, schimbându-se doar numele persoanei 
reţinute. Se crea impresia că erau şabloane şi se introducea doar numele.

Membrii colectivelor din care făceau parte persoanele reprimate 
au fost impuşi, în cadrul unor adunări şi mitinguri, să condamne vehe-
ment activitatea lor, stigmatizându-le, după cum li se cerea, cu cele mai 
periculoase etichetări din punctul de vedere al climatului politico-juridic 
din URSS: „naţionalişti burghezi”, „duşmani ai norodului”, „naţionalişti 
moldoveni”, „agenţi ai boierilor români”, „românizatori ai linghii mol-
doveneşti”, „duşmani ai puterii sovietice”56etc. În urma aşa-ziselor pro-
cese publice de condamnare persoanele erau deportate în GULAG, aici 
fiind „reeducate” în spiritul marxism-leninismului. În memoriile sale, 
disidentul Aleksandr Soljeniţân, laureat al Premiului Nobel, singur fiind 
deţinut, descrie starea de lucruri din lagăre ca una dezastruoasă: „Cum 
nu existau instrucţiuni privind regimul, în anii concepţiei juridice revo-
luţionare, fiecare individ cu apucături despotice putea face cu deţinutul 
ce voia”57. 

De asemenea, documentele de arhivă scot în evidenţă metodele 
criminale prin care se efectua colectivizarea. Zeci de mii de basarabeni 
erau declaraţi cu uşurinţă chiaburi, expropriaţi şi deportaţi. Conform 
doctrinei staliniste, lichidarea chiaburimii într-un anumit spaţiu geo-
grafic avea loc în condiţii speciale şi anume când „mişcarea colhoznică 
tindea spre colectivizarea compactă”. De fapt, prin aceste metode se ur-
mărea accelerarea ritmurilor colectivizării şi transformării acestui proces 
într-o acţiune de masă58. 

Evident, acest spaţiu trebuia să fie curăţat de „elementele nedori-
te”, iar „elementele acceptabile” urmau să fie supuse unei spălări de cre-
ier. Primii au început să fie condamnaţi, deportaţi sau chiar executaţi, cei 
din categoria a doua „s-au bucurat” de munci forţate, foamete, cenzură, 
distrugere a literaturii, a altor valori naţionale şi de propaganda sovietică 
realizată în „limba moldovenească” cu grafie chirilică. 

În opinia cercetătorului D.C. Grama, „În scopul înrobirii mai 
uşoare a populaţiei române s-a inventat teoria despre două popoare – 
român şi moldovean, şi două limbi distincte – limba română şi limba 
moldovenească. În anii 1924-1940, aceste idei aberante au fost inoculate 

56 D.C. Grama, Nelegitimitatea creării aşa-numitei Republici Moldoveneşti Nistrene. În: 
Cohorta, nr. 1, 2013. p. 36.
57 Aleksandr Soljeniţân, Arhipelaul Gulag. Exterminarea prin muncă, Partea a III-a, Bucu-
reşti, Ed. UNIVERS, 1997, p. 15.
58 ANRM, Fond 2848, Inv. 14, d. 118, f. 1-8.
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populaţiei RASSM prin intermediul şcolilor, presei, radioului, structu-
rilor partidului comunist, organizaţiilor comsomoliste, sindicatelor etc. 
Etnicii români şi limba română erau prezentaţi populaţiei din stânga 
Nistrului nu numai ca ceva străin, ci şi ca inamici, duşmani ai limbii şi 
culturii moldovenilor.

Majoritatea adepţilor şi promotorilor alfabetului latin în RASSM, 
care doreau sincer prosperarea graiului matern, au fost etichetaţi drept 
«naţionalişti moldoveni», arestaţi şi condamnaţi în anii 1936-1939 la di-
verse pedepse pentru comiterea aşa-numitei crime de «românizare a lin-
ghii moldoveneşti» prin introducerea cuvintelor «româneşti franţuzite, 
neînţelese pentru truditorii moldoveni»”59.

În Basarabia a demarat şi procesul de ştergere a trecutului. Pen-
tru a facilita opera de aderare a basarabenilor la ideologia comunistă, în 
teritoriul ocupat s-a recurs şi la „înlăturarea din conştiinţa oamenilor a 
prejudecăţilor religioase”. Acest lucru se înfăptuia nu numai prin edu-
caţia ateistă în rândul populaţiei, ci şi prin aplicarea largă a violenţei. Se 
închid bisericile, sunt prigoniţi credincioşii, interzise obiceiurile şi tra-
diţiile vechi ca fiind contaminate de spiritul religios. În consecinţă, în 
anii 1940-1941, în Basarabia, 13 biserici au fost distruse, 27 transformate 
în cluburi, depozite, săli de gimnastică etc., iar 48 de preoţi au fost ucişi 
sau deportaţi60. În unele localităţi chiar şi cimitirele au fost distruse şi 
nivelate cu buldozerul, pe locul lor fiind înălţate monumente ale ideo-
logiei comuniste şi edificii publice. Drept exemplu ne serveşte Cimitirul 
Central de pe strada Armenească, o parte a sa fiind destinată construcţiei 
cinematografului „40 de ani ai UTCL” (actualmente „Gaudeamus”) şi 
Cimitirul de Onoare din Chişinău pe locul căruia în anul 1961 a fost 
construită Clinica de Ftiziatrie şi Pulmonologie. Şi astăzi o formă de pro-
fanare este cea a mormintelor. Invocând normele Regulamentului func-
ţionării cimitirelor din oraşul Chişinău61, unii indivizi sau agenţii funera-
re îşi permit să deschidă mormintele sau să exhumeze ilegal osemintele 
pentru a le înhuma în gropi comune, iar gropile sunt rearendate. Sunt 
cazuri când rudele răposatului plecate peste hotare, revenind peste 10 
ani în ţară, nu au mai găsit mormintele decedaţilor în unele cimitire din 
municipiul Chişinău.

Revenind la problema deportărilor, menţionăm că deportaţii erau 
încadraţiîn categoriile „membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi 
elemente antisovietice”, „evadaţi din URSS”, „repatriaţi din România” 

59 D.C. Grama, Nelegitimitatea creării aşa-numitei Republici Moldoveneşti Nistrene. În: 
Cohorta, nr. 1, 2013. p. 35-36.
60 Gribincea M., Basarabia în primi ani de ocupaţie sovietică 1944-1950, Cluj-Napoca, Ed. 
Dacia, 1995, p. 35.
61 Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat prin Decizia Consi-
liului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15 aprilie 2010.
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şi persoane care „solicitaseră să fie repatriate în România”62. Ei au fost 
trimişi în gulagurile din republicile Kazahstan şi Komi, în Altai, Kirov, 
Krasnoiarsk, Novosibirsk şi Omsk63. Astfel, persecuţiile îndreptate iniţi-
al împotriva cuziştilor, ţărăniştilor, liberalilor şi a altor reprezentanţi ai 
mişcărilor politice au fost reorientate împotriva populaţiei în general64. 

Au fost perioade când era imposibil să te împotriveşti politicii to-
talitare. Oamenii îşi ascundeau opiniile sub o mască de nepătruns pentru 
ca nu cumva să li se citească în ochi dispreţul faţă de noua putere. Omul 
se obişnuia să-şi supravegheze nu numai gesturile, ci şi gândurile pentru 
a nu fi denunţaţ de vecini, copii, funcţionari, care îl puteau prezenta au-
torităţilor drept „duşman al poporului”. Dacă erai reţinut, în scurt timp 
uitai de curaj, astfel încât până şi intelectualii deveneau paranoici. Mer-
gând spre casă, omul privea în părţi şi în urmă de frică să nu fie arestat. 
Cine îndrăznea să vorbească în faţa demnitarilor exprimându-şi dezacor-
dul cu politica guvernării era urmărit de o puzderie de spioni. Ei pătrun-
deau în birouri, la domiciliu unde studiau cu minuţiozitate toate hârtiile 
şi lucrurile care puteau servi la fabricarea unui dosar penal. Se crease o 
întreagă armată invizibilă a cărei misiune consta în lichidarea persoane-
lor neconvenabile. Dintre acestea făceau parte savanţi inofensivi, oameni 
paşnici care erau declaraţi chiaburi, averile lor fiind urgent confiscate. 
Odată arestaţi, unii erau lăsaţi să moară încet, alţii executaţi în regim de 
urgenţă, a treia categorie erau supuşi torturii, smulgându-le dinţii de aur 
şi mutilându-i până la nerecunoaştere. Torţionarii erau nişte monştri ce 
se identificau cu fanaticii noului regim (comuniştii de azi), practicând un 
masacru permanent. Ei terorizau populaţia în baza denunţurilor false. 
Unele victime, neavând puteri să reziste, se autodenunţau, înnebunite 
de groază, recunoscând tot ce li se imputa pentru a evita tortura. În-
chisorile erau mereu pline. Aici condiţiile erau mizerabile, lipsea aerul 
curat şi lumina, celulele fiind suprapopulate cu oameni bolnavi. Aceste 
închisori înăbuşeau ţipetele deţinuţilor, iar călăii îi torturau nepăsăptori 
pe cei nevinovaţi. Gâzii aplicau instrumente de tortură modernizate de 
noua generaţie de călăi care zdrobeau oasele aducând victimele în stare 
de agonie. Acestea din urmă mărturiseau imediat faptele care li se încri-
minau. Multe victime nu au fost reabilitate nici până în prezent, deoarece 
unele dosare au fost foarte bine falsificate. Cei care au supravieţuit şi-au 
pierdut sănătatea murind înainte de vreme. După ce supraîndeplineau 
planul, omorând oameni nevinovaţi, pentru a-şi demonstra devotamen-
tul faţă de regimul totalitar criminal, călăii nu se opreau aici, ci, culmea, 
se dedau la profanarea osemintelor lor.
62 Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, Bucureşti, Ed. RAO, 2012, p. 65.
63 СССР-Германия. Документы и материалы о советско-германских отношениях с 
апреля по октябрь 1939, часть I, Вильнюс, 1989, c. 58.
64 Carp S., Carp E., Carp T., Ciobanu Gh., op. cit., p. 302-303.
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Toate aceste acţiuni erau instrumentate cu brutalitate de adepţii 
regimului totalitar, care nutreau o ură ascunsă faţă de populaţia băşti-
naşă. Iosif Mordoveţ, ministrul NKGB-ului moldovenesc, recunoştea că, 
deşi s-a implicat total în anihilarea gupărilor „naţionaliste” şi „antisovie-
tice”, soluţionarea acestei probleme acute nu s-a reuşit, calificând acest 
fapt drept cel mai mare insucces al carierei sale65. Această mărturisire a 
devenit obiectivul prioritar al urmaşilor săi care nu au pregetat să con-
damne, să despartă familii, să şteargă genealogii întregi de pe faţa pă-
mântului. Unica diferenţă era că ei au schimbat tactica, ascunzându-şi 
intenţiile invocând lupta cu corupţia şi cu abuzurile care de fapt au dus 
la suprimarea din viaţa social-politică a unor figuri proeminente ce şi-ar 
fi putut aduce contribuţia la prosperarea societăţii. Astăzi când au mai 
rămas martori ai acelor oribile scene trebuie să depunem efortul ca soci-
etatea să cunoască adevărul istoric şi să nu permitem ca viitorul nostru 
să fie decis de cei din trecut.

E foarte greu pentru generaţia de azi să-şi imagineze starea de lu-
cruri de atunci, deoarece şi astăzi cei din vechea gardă comunistă încear-
că, prin lichelele aservite, să falsifice adevărul istoric. 

În mod tradiţional, cu ocazia sărbătorilor sovietice, erau demascaţi 
„duşmanii poporului”, aşa-zişii diversionişti şi spioni, precum şi anun-
ţate amnistii pentru cei care au aderat la „valorile” ideologiei comuniste. 

Unul dintre cei faţă de care a fost aplicat acest aparat represiv a 
fost şi colonelul Simion Gurschi, născut la Durleşti, printre multiplele 
decoraţii ale căruia figurând şi ordinul „Sf. Gheorghe” de gradul patru, 
pe care l-a primit luptând în armata rusă la 24 aprilie 1915. După 1917 
el a rămas în Basarabia, iar la 9 iulie 1940 acestui erou i s-a deschis dosar 
penal de către organele sovietice de securitate. În arhiva MSN se păstrea-
ză informaţii şi procese-verbale ale interogatoriilor lui Simion Gurschi66. 
I-au fost incriminate art. 54-4 al CP RSS Ucrainene – articol politic creat 
pentru „duşmanii poporului”. Simion Gurschi a fost învinuit de partici-
pare la organizaţia „Nicolaevskoe kavaleriiskoe obiedinenie”, care a fost 
recunoscută contrarevoluţionară şi albgardistă (în realitate era o organi-
zaţie a veteranilor de război). A fost executat la 26 decembrie 1940. Este 
foarte semnificativ faptul că ofiţerii de elită, care cunoşteau arta militară 
şi care nu şi-au trădat jurământul, continuau să fie executaţi chiar şi după 
două decenii de la răsturnarea de guvern din 1917 – guvernarea sovietică 
avea frică de aceşti ofiţeri.

65 Moraru P., Urmaşii lui Felix Dzerjinski: Organele securităţii statului în Republica Sovie-
tică Socialistă Moldovenească. 1940-1991, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, 2008, p. 106, citat din Botnaru T., Ganenco A., Istoria Serviciilor Secrete 
[Breviar], p. 89-92.
66 Soarta lui Simion Gurschi este descrisă de Iurie Colesnic în lucrarea Chişinăul din ini-
ma noastră, Chişinău, 2013, p. 382-397.
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„Marea Teroare” nu a trecut cu vederea nici clerul ortodox. Bogata 
experienţă acumulată de NKVD în RASS Moldovenească şi URSS s-a uti-
lizat pe larg în Basarabia după anexarea acesteia. Un exemplu este preotul 
Alexandru Baltaga, căruia deja la 31 august 1940, la o lună de la ocuparea 
sovietică, i se aduce învinuirea :„În anul 1918 a avut o atitudine duşmă-
noasă faţă de Rusia Sovietică, a fost membru [deputat] activ al Sfatului 
Ţării, votând pentru dezlipirea Basarabiei de la Rusia Sovietică şi alipirea 
la România”. În consecinţă, preotului Al. Baltaga i se aduc un şir de în-
vinuiri: „acordarea de ajutor «aripei reacţionare a burjuaziei mondiale» 
(art.54, pct.4); lupta activă împotriva clasei muncitoare şi revoluţionare 
(art.54, pct.13) şi sabotaj contrarevoluţionar (art.54, pct.14 Cod penal al 
RSS Ucrainene). După un an de chinuri în închisorile NKVD-ului, la 7 
august 1941, „patriarhul preoţilor basarabeni”, după cum îl considera 
Gala Galaction, se stinge din viaţă, iar clasarea dosarului său se făcea abia 
la 29 septembrie 1942.

Una dintre miile de victime ale acestui regim de teroare a fost şi 
Petre V. Ştefănucă, savant, folclorist şi profund cunoscător al tradiţiilor 
populare, îndrăgostit până la sacrificiu de ocupaţia sa de culegător de 
datini, poezii populare şi cântece. În toamna anului 1940 (imediat după 
anexarea Basarabiei de către URSS), a fost arestat de NKVD şi supus 
unor interogatorii îndelungate şi grele. Petre V. Ştefănucă a fost acuzat 
de faptul că a fost ofiţer al armatei române; a fost învinuit, împreună cu 
alţi militanţi pentru puritatea limbii şi culturii populare, şi pentru poziţia 
sa categorică împotriva teoriei moldovenisteşi a introducerii alfabetului 
rus în Basarabia; de participare la organizaţii antisovietice, întruniri sub-
versive; a fost acuzat de „românofilie”, „fascism” şi „antisovietism”. A 
fost torturat cu cruzime şi pregătit pentru ca la judecată să spună ceea ce 
aşteptau de la el organele judiciare ale securităţii. Sunt ridicole probele şi 
mărturiile prezentate. Şi mai ridicolă este limba în care au fost alcătuite 
actele de învinuire comparată cu limba populară a poeziilor şi cântecelor 
culese de Petre V. Ştefănucă.

Pe baza acestor acuzaţii a fost condamnat la moarte, fiindu-i 
schimbată sentinţa în detenţie în GULAG. Totuşi aceasta nu l-a salvat. 
Fiind internat într-un lagăr din RASS Tatară, Petre V. Ştefănucă a dece-
dat la 12 iulie 1942. Petre V. Ştefănucă a fost reabilitat în anul 1989, însă 
operele sale nu au fost publicate în perioada sovietică.

Un alt exemplu elocvent în acest sens este soarta familiei lui Ion 
Chişcuţa67. Soldat al armatei române, el a fost luat prizonier în 1944, 
eliberat din lagărul de prizonieri în 1946, ca mai apoi, în 1949, să fie 
deportat împreună cu membrii familiei sale în oraşul Kurgan. Au fost 

67 Fondul de arhivă nr. 710992 a MAI al RM. Cartela de evidenţă a prizonierului din 
lagărul nr. 198.
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transportaţi în vagoane supraîncărcate timp de 12 zile, hrăniţi cu peşte 
sărat, iar apă practic nu li se dădea. Cei decedaţi erau aruncaţi din tren 
în timpul mersului68. 

Teroarea în masă a rămas o componentă principală a politicii sta-
tului sovietic, chiar şi după moartea lui Stalin. Un exemplu descris de 
Mihai Taşcă în articolul „Revolte la moartea lui Stalin” este cazul lui Gri-
gore Carp, născut în 1892 în familia lui Ion şi Elena Carp din Cetireni, 
plasa Ungheni, judeţul Bălţi, care la 6 mai 1953 a fost judecat şi condam-
nat după moartea lui Stalin, în baza art. 54/10 Cod penal al RSS Ucraine-
ne „Agitaţie sau propagandă contrarevoluţionară”, la zece ani de corecţie 
prin muncă, fiind decăzut, ulterior, din drepturile politice pe cinci ani. 
Este eliberat din Gulag în 1956 pe motiv de invaliditate. A fost reabilitat 
la 27 iunie 200569. Este absolut regretabil faptul că aceste persoane au 
fost reabilitate doar post-mortem sau nu au fost reabilitate nici până în 
prezent. Se pare că o astfel de apreciere a reprezentanţilor acestui neam 
a devenit o tradiţie în sec. XX. În acest context, este de datoria noastră 
să ţinem cont de acest fapt şi să depunem toate eforturile pentru a nu 
le admite în viitor. Totodată, este la fel de regretabil şi faptul că cei care 
i-au persecutat pe aceşti oameni nu au o conotaţie negativă în conştiinţa 
poporului nostru. 

Aşadar, deportările din RSSM, ca instrument al politicii de dezna-
ţionalizare instituit de regimul totalitar stalinist, a avut drept scop depo-
pularea Basarabiei şi în consecinţă aceste represiuni au avut un caracter 
puternic discriminatoriu îndreptat împotriva românilor de la est de Prut 
care au fost catalogaţi drept „elemente antisovietice”. Ca urmare a aces-
tor „strămutări forţate”, noul regim a „înlocuit” populaţia băştinaşă cu 
reprezentanţi ai altor etnii din marele Imperiu Sovietic, predominând 
elementul slav. Această „înlocuire” a fost realizată sub pretextul lipsei 
personalului calificat autohton în diferite domenii. Totodată, erau aduse 
şi persoane din stânga Nistrului, din aşa-zisa RASS Moldovenească, unde 
deja se formase o pleiadă de „specialişti” în diferite domenii, inclusiv 
în cultura „proletară moldovenească”. Aceştia urmau să substituie inte-
lectualitatea naţională distrusă de represiuni. Ei şi urmaşii lor, datorită 
faptului că după destrămarea URSS-ului li s-a acordat fără nici un dis-
cernământ cetăţenia Republicii Moldova, determină până astăzi situaţia 
social-politică, economică, demografică din republică, creând, în plus, 
separatismul transnistrean.

În calitate de mecanism de influenţă social-politică a fost utilizată şi 
provocarea artificială a foametei. Această calamitate socială acutiza con-
68 Varta I., Carp S., Prizonieri de război: Istorie în documente. (Lagărele din RSSM), vol. I. 
Chişinău, 2014. p. 21-22.
69 Mihai Taşcă, Revolte la moartea lui Stalin // http://www.historia.ro/exclusiv_web/gene-
ral/articol/revolte-moartea-lui-stalin.
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flictele interpersonale şi reorienta masele populare împotriva intelectu-
alilor, gospodarilor, apărătorilor valorilor naţionale, astfel mascându-se 
adevăraţii autori ai acestui fenomen. O soartă asemănătoare în perioada 
guvernării comuniste au avut-o şi mulţi alţi fii ai neamului nostru, soarta 
multora dintre ei nefiind încă elucidată. Istoria acestor descendenţi din 
Moldova reprezintă tragedia celor care i-au crezut pe comunişti, celor 
care au „obosit” şi au devenit supuşi. 

Discriminările continuă pe durata întregii perioade sovietice, 
ajungând până la absurditate. Biata populaţie băştinaşă schilodită fizic 
şi moral de război, de foamete, deportări şi represiuni a fost nevoită nu 
doar să-şi refacă micile gospodării ce le-au mai rămas, dar şi să parti-
cipe la reconstruirea URSS-ului; să facă donaţii în „Fondul Păcii” care, 
în fapt, era unul de militarizare, participând şi la alte donaţii impuse de 
„eliberatori”70. 

În şcoli, elevii care îşi permiteau să critice sau să facă glume pe 
seama regimului sovietic erau exmatriculaţi, aplicându-li-se eticheta de 
bolnavi mintal, unii dintre aceştia fiind internaţi în spitale de psihiatrie. 
Închisoarea şi spitalele de psihiatrie au devenit instrumente de influenţă 
socială. Menţionăm că cei lipsiţi de libertate nu erau protejaţi juridic, 
fiind încarceraţi în locurile de detenţie. 

Centre eficiente de formare a adepţilor sistemului totalitar au de-
venit orfelinatele şi şcolile suvoroviste. Chiar şi în şcoala medie de cul-
tură generală era promovată ideologia comunistă, prin intermediul or-
ganizaţiilor de octombrei, pionieri şi comsomolişti. Şi în instituţiile de 
învăţământ superior avea loc spălarea creierelor prin intermediul unor 
materii precum comunismul ştiinţific, ateismul, materialismul istoric şi 
materialismul dialectic etc. care aveau drept scop să formeze specialişti 
fideli regimului totalitar. În această ordine de idei, putem enumera şi 
şcolile de miliţie (majoritatea dintre ele purtau numele călăului bolşevic 
F. Dzerjinski) care pregăteau specialişti pentru lupta împotriva bandi-
tismului şi criminalităţii, dar în realitate, într-o anumită perioadă, erau 
folosiţi ca instrumente de fabricare a dosarelor la comandă, pentru în-
lăturarea oponenţilor politici, participarea la deportarea masivă a po-
pulaţiei, distrugerea bisericilor etc. Normele discriminatorii au avut un 
singur scop, acela de a dezbina, manipula şi controla masele populare de 
către autorităţile bolşevico-comuniste. 

În anii '80 ai sec. XX, recurgând la ideea luptei cu corupţia, au fost 
pe nedrept pedepsiţi oameni de vază. În realitate, nomenclatura de par-
tid, transformată în scurt timp neoficial într-o nouă clasă – aşa-numita 
burghezie roşie –, ce se bucura de toate facilităţile, realiza în continuare 
programe de distrugere a valorilor naţionale. Pe de o parte, conducerea 

70 Carp S., Chiriţa Gh., Carp T., Gîrbu E., op. cit., p. 98.
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RSS Moldoveneşti în frunte cu al doilea secretar al CC al PC Victor Smir-
nov a început procesul de fabricare a dosarelor penale la comandă, pe 
de altă parte, în RSSM a luat amploare procesul de negare şi defăimare 
a lucrărilor şi a personalităţilor notorii. În locul lor au fost numiţi noi 
„savanţi” care au ştiut să se adapteze la noile cerinţe impuse de autori-
tăţi71, lucrările lor fiind obligatorii pentru instituţiile de învăţământ. Un 
exemplu este lucrarea „Din «Obiceiul pământului» al Moldovei feudale 
(sec. XVIII-prima jumătate a sec. XIX)”, autor A. Galben, în care acesta 
denigrează opera adevăraţilor savanţi precum Leon Boga, Leon Casso, 
Nicolae Iorga etc. Tragic este faptul că activitatea acestor savanţi nu se 
limita doar la RSSM, ei participau la congresele istoricilor din România, 
unde impuneau, cu sprijinul Kremlinului, denaturarea adevăratei istorii. 
Şi astăzi pot fi găsite unele articole controversate în seriile de „Cercetări 
istorice” apărute în acea perioadă în România. Savanţii cu verticalitate 
care nu acceptau acest joc erau urmăriţi de serviciile secrete (vezi lucra-
rea lui Ioan Opriş, „Istoricii şi securitatea”, Editura Enciclopedică, 2004).

Deseori, lansând campanii de luptă cu corupţia, se marginalizau 
unele persoane inconvenabile regimului. Este un exemplu, în acest plan, 
istoria lui G.I. Cozub şi R. Lomtadze72, cărora li s-au fabricat dosare pe-
nale. Împotriva lui R. Lomtadze au fost înaintate 105 capete de acuzare. 
Numărul mare al acestora se explica prin dorinţa de a-l învinui cu orice 
preţ de comiterea cel puţin a unei infracţiuni. Instanţa de judecată din 
RSS Moldovenească a lăsat doar 5, printre care şi portul ilegal al armei 
albe, care i-a fost dăruită împreună cu costumul naţional georgian. În 
lista judecătorilor care au examinat cazul Lomtadze la Curtea Supremă 
de Justiţie a fost şi A. Barbăneagră73. Apropo, unii judecători şi până as-
tăzi lucrează în sistemul judiciar al R. Moldova, fiind avansaţi în funcţii. 
Judecătoria Supremă a URSS a anulat majoritatea acestor acuzaţii, inclu-
siv portul ilegal al armei, astfel învinuirile rămase au acoperit cei doi ani 
pe care R. Lomtadze deja i-a executat. G.I. Cozub74, un distins specialist 
în domeniul vinificaţiei, laureat al Premiului de Stat al RSSM, doctor în 
ştiinţe tehnice, a fost condamnat la 10 ani, pentru ca, ulterior, acuzaţiile 
aduse să-i fie anulate.

Sociologul Iu. Jbanova îşi aminteşte că pentru persecutarea lui R. 
Lomtadze a fost folosită toată presa din acea perioadă, la ea participând 

71 Galben A.I., Din „Obiceiul pământului” al Moldovei feudale (sec. XVIII - prima jumătate 
a sec. XIX), Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1986, p. 10-11.
72 R. Lomtadze, doctor în economie, conducător al mai multor întreprinderi, s-a remarcat 
prin faptul că a construit cartiere de locuit pentru cetăţeni în satele Peresecina şi Cojuşna, 
utilizând proiecte de arhitectură cu promovarea stilului naţional. 
73 Dosarul nr. 2-9/87, cazul R. Lomtadze. 
74 Vezi: Ecaterina Ţarălungă, Enciclopedia identităţii româneşti. Personalităţi, Bucureşti, 
R.A. „Monitoriul Oficial”, 2011, p. 226.
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personal al doilea secretat al CC al PC din RSSM, V.I. Smirnov75. Istoricul 
Ion Ţurcanu menţionează: „Atacurile sale, chiar şi în plină restructurare 
gorbaciovistă, la adresa intelectualităţii moldoveneşti erau concepute şi 
proferate în cel mai curat stil jdanovist. Profesorii universitari, oamenii 
de ştiinţă, artiştii, scriitorii, jurnaliştii care se încadraseră – de altfel des-
tul de timid – în acţiunile de liberalizare a societăţii sovietice, iniţiate de 
Gorbaciov, erau etichetaţi de el ca duşmani ai poporului, numiţi «fecio-
raşi de chiaburi», şi ameninţaţi cu închisoarea”76.

Această perioadă se caracterizează şi prin îndeplinirea fără cârtire 
a tuturor directivelor conducerii de vârf a partidului comunist. În acest 
fel, după anul 1988 fanaticii sistemului totalitar pun în practică orice in-
dicaţii fără a le evalua nici din punct de vedere moral, nici din punct de 
vedere juridic. Ele se execută cu un zel deosebit, similar celui din perioa-
da stalinistă. Drept exemplu ne serveşte nimicirea masivă a viţei-de-vie, 
chiar şi a soiurilor de masă, în cadrul campaniei antialcoolice declanşate 
de conducerea URSS. 

La începutul anilor 1990 declaraţia lui M. Gorbacoiv precum că 
„ceea ce nu este interzis se permite” a fost un semnal tacit pentru no-
menclatura veche bolşevică şi cei afiliaţi ei, uitând de ideologie, doctrină 
şi morală. Nomenclatura a dezlănţuit un val de privatizare frauduloasă a 
tot ceea ce a fost colectivizat anterior. În perioada democratizării gorba-
cioviste apăreau diferite instituţii bancare fantomă, piramide financiare 
care au ruinat populaţia. Tot în această perioadă apar diferiţi extrasenşi 
de genul Kaşpirovski şi Alan Ciumak, care au avut drept scop manipu-
larea şi zombarea populaţiei pentru a distrage atenţia de la problemele 
stringente cu care se confrunta ţara. Tot ei foloseau diferite metode ne-
tradiţionale precum hipnoza, operaţii fără anestezie, ceea ce în realitate 
erau nişte teorii absurde, o formă a escrocheriilor care s-au soldat cu 
pierderi umane şi deposedări de bunuri având acelaşi sprijin politic care 
nu era altceva decât o formă a criminalităţii. Astăzi sindromul „Kaşpi-
rovski” este folosit pe larg de televiziunile ruse şi proruse din ţară care 
încearcă să creeze iluzii populaţiei că salvarea va veni doar de la Răsărit, 
încurajând separatismul şi dezbinând societatea noastră. Apar diferite 
reclame, spoturi publicitare care ademeneau camuflat populaţia în plasa 
organizaţiilor criminale. În consecinţă, şi astăzi foarte mulţi reprezen-
tanţi ai societăţii noastre consideră că ei sunt o parte „a uniunii create de 
Marea Rusie”. 

Cei care în anii 1980 au condamnat pe nedrept unele personalităţi 
notorii deţin şi astăzi funcţii înalte în statul nostru. Faptul reabilitării nu 
75 Жбанова Ю., Наручники для правительства. În: Молдавия литературная, №12, 
1989, с. 21.
76 Ţurcanu I., Istoria contemporană ilustrată a românilor, Brăila, Ed. Istros, 2010, p. 505-
506.
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îi scuză în nici un caz pe aceşti trădători ai intereselor propriului neam. 
Nu putem exclude nici posibilitatea continuării activităţii duşmănoa-
se împotriva Republicii Moldova în calitatea unora de „foşti” agenţi ai 
KGB-ului sovietic. Este şi cazul actualului preşedinte al Republicii Mol-
dova Nicolae Timofti, care în calitatea sa de judecător în anul 1987 l-a 
condamnat pe disidentul Gheorghe David la tratament psihiatric forţat. 
Judecătorul Timofti l-a băgat fără nici un motiv în secţia KGB-ului din 
clinica psihiatrică Costiujeni, fiind apoi transferat în clinica psihiatrică a 
KGB-ului de pe lângă închisoarea din Dnepropetrovsk, Ucraina, unde i 
s-au administrat forţat substanţe psihotrope ca să ajungă nebun77.

Chiar şi în perioada agoniei sistemului sovietic adevăraţii luptători 
basarabeni, care s-au jertfit pentru dezrobirea Basarabiei, au fost întem-
niţaţi în puşcării sau în clinici de psihiatrie, fiind nimiciţi cu substanţe 
psihotrope, iar pseudocelebrităţile erau infiltrate în noile structuri sociale 
şi politice, inclusiv în cele democratice pentru a prelua controlul acesto-
ra, „celebrităţi” alese cu grijă dintre reprezentanţii fideli ai nomenclaturii 
comuniste. Printre aceştia au fost şi agenţi ai KGB-ului care au revenit 
la baştină în baza unor legende opertive pregătite de serviciile secrete, 
până în prezent ei sunt partizani ai totalitarismului. Activând în diferite 
structuri statale, ei blochează evoluţia societăţii noastre şi parcursul eu-
ropean al R. Moldova, îşi doresc cu orice preţ să menţină republica în 
sfera de influenţă a Rusiei. Lansarea neformalilor şi a liderilor mişcărilor 
de eliberare naţională în anii 1985-1989, de asemenea, era controlată de 
structurile KGB.

Metoda este una analogică cu cea utilizată în anul 1917, când lui 
V.I. Lenin şi L.D. Troţki li s-a creat în mod artificial imaginea de oa-
meni celebri, de oameni măreţi, de lideri. Astăzi „personalităţi” similare 
acestora ne conduc spre un alt „viitor luminos”. Încurajând valul de cri-
minalitate şi folosind noile mecanisme de control social, ei au acaparat 
bunurile şi principalele mijloace de producţie în Republica Moldova. A 
apărut o nouă pătură de afacerişti, inclusiv din rândurile reprezentanţi-
lor crimei organizate, care îşi legalizează capitalurile şi, în această bază, 
finanţează curentele politice contemporane. Prin intermediul lor este 
blocată activitatea mişcărilor care promovează valorile naţionale. Mol-
dovenii ajung iarăşi să fie discriminaţi în propria lor Patrie de noua no-
menclatură, noua burghezie, aşa-numita oligarhie. Fenomenul respectiv 
îşi are originea în şovinismul rus cu nuanţe de bolşevism, care astăzi este 
promovat în structurile de conducere şi favorizează activitatea discrimi-

77 Vezi: Vasilcău Traian, Timofti, un criminal sovietic kgb-ist??? sau pe cine aţi ales voi 
preşedinte al R. Moldova??? https://traianvasilcau.wordpress.com/2013/04/16/timofti-
un-criminal-sovietic-kgb-ist-sau-pe-cine-ati-ales-voi-presedinte-al-r-moldovapenultim-
material/; Preşedintele Nicolae Timofti a recunoscut implicarea sa în cazul disidentului 
Gheorghe David //www.europalibera.org/content/article/24956234.html.
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natorie. Astfel, constatăm şi astăzi dosare penale fabricate la comandă 
împotriva reprezentanţilor mişcărilor naţionale. Schimbări esenţiale în 
acest plan nu s-au produs: cei „vechi” au devenit „noi” şi continuă să îm-
piedice progresul poporului nostru. În perioada comunistă existau secţii 
specializate în deservirea nomenclaturii. Şi în ziua de azi vechea-noua 
nomenclatură preferă să fie servită în saloane sau sectoare VIP.

Şi în prezent la fabricarea dosarelor pentru înlăturarea persoanelor 
neconvenabile sau lichidarea unor instituţii care promovează şi apără 
valorile naţionale sunt utilizate procedee de control ca pe timpul perioa-
dei totalitare, spre exemplu monitorizarea mass-media, verificarea cores-
pondenţei personale, accesul ilicit la date cu caracter personal, implicarea 
organelor de control docile acestora, printre care şi Curtea de Conturi, 
care de fapt împiedică transformarea societăţii în una democratică. Sub 
pretextul luptei cu corupţia, noua burghezie încearcă să se răfuiască cu 
adversarii săi. Acest lucru este camuflat sub paravanul protecţiei secre-
tului de stat. Culmea cinismului este că cei cu paşaport rusesc îi declară 
duşmani ai poporului pe cei cu paşaport românesc.

Campaniile antiromâneşti nu au încetat niciodată. La comanda 
Rusiei, prin intermediul presei şi al persoanelor docile de aici au fost 
fabricate articole de denigrare a celor care promovau ideile şi valorile 
naţionale. Spre exemplu, unele agenţii mass-media, până la producerea 
evenimentelor din 7 aprilie 2009, vehiculau ideea precum că absolven-
ţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt agenţi ai SRI-ului. 
După evenimentul sus-menţionat autorităţile comuniste de atunci au 
pretins că revolta în masă a tinerilor nu a fost altceva decât o tentativă 
de lovitură de stat organizată de serviciile secrete româneşti. În urma 
acestor insinuări, guvernarea Voronin a introdus regimul de vize pentru 
cetăţenii români, urmârind scopul de a semăna discordie între cele două 
state româneşti.

Astăzi însă trebuie să ne debarasăm de această mentalitate care ba-
rează calea spre o societate democratică, să susţinem apariţia curentelor 
care promovează valorile general umane şi naţionale, inclusiv activita-
tea organizaţiilor internaţionale în această direcţie. Constatăm şi faptul 
că ţările care au adoptat o lege a lustraţiei au depăşit mai uşor aceste 
dificultăţi, inclusiv din organele statale au fost eliminaţi mulţi agenţi şi 
susţinători ai totalitarismului. Din păcate, constatăm că mulţi agenţi îşi 
continuă activitatea în structurile de stat din Republica Moldova. Nu pu-
tem neglija faptul că străinii aduşi în locul populaţiei băştinaşe nimicite 
astăzi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, chiar şi cei care au partici-
pat la acest genocid. Culmea absurdităţii o constituie faptul că ordinul 
„Steaua Roşie” şi alte distincţii sovietice cu care mulţi dintre ocupanţi au 
fost decoraţi pentru „merite deosebite” în lupta cu aşa-zisul banditism, 
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care în realitate au fost nişte acţiuni represive faţă de populaţia băştinaşă, 
astăzi sunt echivalate cu Ordinul Republicii, ordinul „Ştefan cel Mare” 
având aceleaşi înlesniri, primind un adaos la pensie în valoare de 500 lei, 
iar reprezentanţii ministerelor de forţă care s-au sacrificat pentru ţară şi 
sunt cavaleri ai ordinelor şi medaliilor primesc 50 şi respectiv 25 de lei. 
Această discriminare a fost legiferată prin Hotărârea Parlamentului nr. 
533-XIII din 13 iulie 1995 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1413 din 27 
noiembrie 2003 „Cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite 
deosebite faţă de stat”. Prin aceste acte statul acordă privilegii persoa-
nelor care au deportat în Siberia, au persecutat şi au reprimat populaţia 
băştinaşă. Ciudat lucru, în perioada totalitară, acele persoane care nu au 
predat distincţiile româneşti, printre care „Steaua României”, crucea şi 
medalia „Serviciu Credincios”, medalia „Răsplata muncii pentru învăţă-
mânt”, ordinul „Meritul Cultural”, medalia „Bărbăţie şi Credinţă” etc., 
potrivit legilor emise de guvernarea comunistă, au avut de suferit din 
cauza anchetelor, confiscărilor, arestărilor şi condamnărilor. 

Cu referire la segmentul transnistrean, nu putem trece cu vederea 
faptul că pe acest teritoriu continuă să se aplice actele juridice discri-
minatorii – atât cele rămase în vigoare încă din perioada sovietică, cât 
şi cele noi adoptate de guvernarea ilegală din regiune. Atitudinea dis-
criminatorie faţă de populaţia din stânga Nistrului se resimte în toate 
domeniile: social-politic, economic, educaţional etc. Interzicerea litera-
turii româneşti, sfidarea şi marginalizarea liceelor româneşti sunt numai 
câteva dintre acţiunile discriminatorii ale aşa-ziselor autorităţi nistrene.

Într-o societate în care domină regimul totalitar soarta poporului 
este hotărâtă de o castă de dictatori şi nu de buchia legii, fapt demon-
strat la toate nivelurile de conducere din fosta URSS. Şi astăzi acelaşi 
model de guvernare este preluat de clasa politică din R. Moldova, în 
mare parte moştenitoare a vechii nomenclaturi comuniste. Însă într-o 
societate democratică legea este mecanismul care garantează securitatea 
persoanelor, bunăstarea şi echilibrul, drepturile şi libertăţile oamenilor. 
Doar respectarea legii poate stimula adevărata schimbare spre bine. În 
altă ordine de idei, discriminarea continuă sub o altă formă – cea a ser-
viciilor comunale a căror plată depăşeşte cu mult cuantumul salariilor şi 
pensiilor majorităţii populaţiei. În acest caz, elementul politic tolerează şi 
încurajează tendinţa întreprinderilor municipale sau cu capital de stat de 
a majora tarifele pentru serviciile comunale. Spre exemplu, perceperea 
unor taxe de către „Termocom” de la cetăţenii debranşaţi de la reţeaua 
termică centralizată este reglementată prin lege. „Apă-Canal” percepe 
taxe pentru scurgerile generate de avarii. Întreprinderile „Moldova-Gaz” 
şi „Gas Natural Fenosa”, deţinând monopolul, blochează intenţionat ori-
ce proiect privind energia alternativă. Aici putem aminti şi companiile 
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protejate de autorităţi care comercializează medicamente contrafăcute, 
metale preţioase care în realitate sunt nişte aliaje din metale simple. Pe 
piaţa internă din republică sunt protejate drepturile monopoliştilor şi 
nu cele ale cetăţeanului. Unele dintre aceste companii au cedat în mod 
intenţionat pachetul majoritar de acţiuni către Federaţia Rusă, ceea ce îi 
permite acesteia din urmă să ne şantajeze oricând şi cu orice ocazie. O 
discriminare strigătoare la cer este impunerea datoriilor la gazele natura-
le, consumate de Transnistria, celor din partea dreaptă a Nistrului, prin 
decizii dubioase ale unor instanţe judecătoreşti din Rusia.

Adoptând legi contradictorii, autorităţile au creat facilităţi unor 
clanuri şi unor demnitari de stat, constând în importul diferitor tipuri 
de produse, un exemplu în acest sens fiind automobilele fără plata taxe-
lor de devamare. Prin aceste acţiuni, bugetul statului a fost prejudiciat 
cu sume considerabile de bani. De asemenea, în vizorul nostru apare 
problema loturilor de pământ unde mafia terenurilor, în cârdăşie cu po-
liticienii, încearcă prin diferite metode să acapareze loturi de pământ, 
înstrăinându-le de la posesorii legali, invocând termenul „consolidare a 
terenurilor”. Schemele frauduloase de schimbare a destinaţiei terenurilor 
şi micşorarea artificială a preţurilor de vânzare duc la pierderi mari de 
bani, prejudiciind bugetul local şi cel de stat.

Majoritatea normelor juridice contemporane îşi au izvorul în 
dreptul sovietic. Până nu vom elimina toate prevederile discriminatorii 
moştenite, precum şi persoanele care le promovează, nu putem afirma 
că se va construi un stat de drept independent. Revizuirea permanentă 
a legislaţiei pentru identificarea şi înlăturarea acestor lacune constitu-
ie sarcina primordială a instituţiilor de stat din Republica Moldova. În 
încercarea de a perfecţiona cadrul legal, de a reforma justiţia trebuie să 
ţinem cont de criminalii care au reuşit să facă o strânsă legătură între sfe-
ra politicului şi organizaţiile criminale. Anume această legătură afectează 
drepturile politice ale cetăţenilor şi domeniile politic, social-economic, 
subminând astfel nu numai securitatea unei ţări, ci şi a unor întregi re-
giuni geopolitice.

Interesul Rusiei faţă de Basarabia este dictat de tendinţe de ordin 
strategic şi militar, fapt ce explică numeroasele probleme de ordin ge-
opolitic cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv astăzi, când 
pe teritoriul său continuă să staţioneze forţele militare ruse de ocupaţie. 
Imixtiunea Rusiei în treburile Republicii Moldova nu este o noutate. În 
anumite perioade am avut guverne „comandate” direct de la Moscova. 
Ni s-a impus într-un mod obraznic statutul de ţară neutră, statut de care 
nu ne putem debarasa nicidecum.

„Specificul rusesc”, după cum menţionează Oleg Serebrian în lu-
crarea „Rusia la răspântie. Geoistorie, geocultură, geopolitică”, nu e nici 
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lesne de înţeles, nici măcar uşor de definit78. Un lucru este cert, acela 
că ruşii niciodată nu-şi respectă angajamentele luate sau promisiunile 
făcute. Ei încalcă în mod grosolan orice acord semnat. Drept exemplu 
ne serveşte „înţelegerea de evacuare a armatei şi administraţiei româ-
ne” de pe teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord în 1940. În opinia 
cercetătorului român Manuel Stănescu, evacuarea trebuia făcută potrivit 
documentului semnat de către comisia mixtă româno-sovietică în decur-
sul a 7-8 zile, ceea ce era insuficient. Partea română ceruse prelungirea 
termenului fixat, însă sovieticii au respins cererea, înaintând pe teritoriile 
cedate, sfidând şi ameninţând populaţia civilă şi militarii români79. Aşa 
a fost în 1940, acelaşi lucru s-a întâmplat în 1944 când trupele române 
s-au aliat sovieticilor contra Germaniei naziste. Mulţi ostaşi, subofiţeri 
şi ofiţeri români au fost împuşcaţi sau au fost făcuţi prizonieri. Mai târ-
ziu, în 1992, în timpul războiului de pe Nistru esenţa politicii Rusiei s-a 
manifestat iarăşi prin încălcarea acordurilor de încetare a focului. Ace-
laşi lucru se întâmplă astăzi în regiunile separatiste din estul Ucrainei. 
Încă în anul 1999 la Summitul de la Istanbul Rusia s-a angajat să-şi re-
tragă armamentul şi efectivul Armatei a 14-a de pe teritoriul Republicii 
Moldova până în 2003. Însă Federaţia Rusă, în timp ce îndeplinea alte 
obligaţii, a negat în mod constant, începând cu anul 2002, că şi-ar fi luat 
vreodată un angajament clar să-şi retragă trupele din R. Moldova. În 
modul cel mai impertinent, Rusia nu respectă deciziile CEDO în care este 
învinuită de încălcarea prevederilor legale şi obligată să achite despăgu-
biri. Un exemplu în acest sens este condamnarea de Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a Federaţiei Ruse în cazul lui Vadim Pisari, tânăr 
moldovean omorât de un „pacificator” rus, la începutul anului 2012, în 
apropierea unui punct de trecere peste Nistru, crimă muşamalizată de 
către autorităţile de la Moscova. Acest comportament al Federaţiei Ruse 
este o patologie, un produs al regimului totalitar sovietic ce pune în peri-
col securitatea întregii Europe, ţinând cont de faptul că Rusia recurge la 
ameninţarea cu arma nucleară. Dintotdeauna politica Rusiei s-a bazat pe 
fals, pe puterea armelor şi pe minciună. Istoricul francez Alain Besançon 
în lucrarea „Sfânta Rusie” remarcă, cu privire la chintesenţa rusului, că 
„Tehnica minciunii e la fel de veche ca Rusia. Custine80şi Michelet au 
înregistrat-o ca pe o trăsătură esenţială.”

78 Serebrian Oleg, Rusia la răspântie. Geoistorie, geocultură, geopolitică, Chişinău, Ed. Car-
tier, 2014, p. 12.
79 Stănescu Manuel, Retragerea Armatei a 4-a Române la vest de Prut, iunie-iulie 1940. În: 
Lucrările Sesiunii Naţionale a doctoranzilor în istorie, ediţia I, Oradea, 22-23 mai 2009, Ed. 
Universităţii din Oradea, 2009, p. 413-425.
80 Marchizul de Custine în lucrarea „Rusia în 1839”a prevestit, cu o uluitoare exactitate, 
cu aproape un secol înainte, revoluţia bolşevică şi devastarea Europei de către despotis-
mul născut în Răsărit.
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Rusia a intervenit mereu în viaţa socială şi politică a Republicii 
Moldova. De la independenţă şi până în prezent, influenţa Rusiei a dus la 
crearea în Parlament a unor grupuri antinaţionale care urmăreau men-
ţinerea republicii pe orbita imperială, cele naţionale care urmăreau sco-
pul reîntregirii rămânând în minoritate. Acest lucru ne obligă să operăm 
unele modificări la Codul electoral, pentru ca cetăţeanul să-şi dea votul 
nu pentru lista de partid, ci pentru persoane credibile care să servească 
interesul naţional.

Paradoxal, astăzi panglica Sfântului Gheorghe interzisă de auto-
rităţile sovietice este purtată de adepţii şovinismului rus, care doresc cu 
orice preţ refacerea Imperiului Sovietic. Apar diferite organizaţii non-
guvernamentale, precum „ANTIFA”, care, sub paravanul luptei cu ide-
ologia fascisto-nazistă şi regimul naţional-oligarhic, instigă în realitate 
la ură interetnică, propagă extremismul rus, cheamă la vărsări de sânge 
etc. La rândul său, Biserica ortodoxă prigonită în perioada sovietică de 
autorităţile bolşevice astăzi îi susţine cu înverşunare pe liderii comunişti 
şi îi decorează cu cele mai înalte distincţii pe cei care promovează ideile 
totalitare. După cum afirma Jean-François Revel: „Democraţia nu poate 
trăi fără adevăr, totalitarismul nu poate să trăiască fără minciună”. Într-o 
societate democratică cum pretinde a fi Republica Moldova nu este loc 
pentru un sistem politic macabru, fondat pe minciună, manipulare şi du-
plicitate, ci prioritare urmează să fie respectarea drepturilor cetăţenilor, 
promovarea valorilor etico-morale şi principiilor statului de drept. Acest 
lucru poate fi realizat doar pornind de la o idee naţională.

În final, în cei 25 de ani de independenţă a Republicii Moldova, 
partidele politice şi guvernările succesive nu au găsit un consens în ceea 
ce priveşte identificarea unei idei naţionale în stare să coaguleze întreaga 
societate. Acesta este un deziderat nobil care trebuie să includă unitatea 
naţională, respectarea valorilor neamului, dragostea de patrie, sentimen-
tul de mândrie civică etc. În căutarea acestei idei actorii politici trebuie să 
evite orice tip de discriminare aplicată faţă de etniile conlocuitoare, fără 
a neglija interesele propriului popor.

Reprezentanţii etniilor conlocuitoare care, alături de autorităţile 
ruse şi sovietice de ocupaţie, au terorizat şi persecutat populaţia autohto-
nă, aplicând nu doar norme discriminatorii, ci şi alte metode antiumane, 
ar trebui să-şi ceară scuzele de rigoare de la urmaşii celor care au fost dis-
criminaţi. Istoria contemporană cunoaşte cazuri precum cel al reabilită-
rii victimelor regimului totalitar demarate la sfârşitul anilor 1980 - înce-
putul anilor 1990 ai secolului trecut, inclusiv a celor reprimaţi, deportaţi, 
condamnaţi la moarte fără judecată. Şirul dosarelor pentru reabilitare a 
fost şi rămâne mare. E o procedură întârziată după care se ascund vieţi 
distruse şi destine dramatice. De vină sunt cei care în numele unei idei 
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utopice au încălcat drepturile omului. Şi azi, după aproape 25 de ani de 
independenţă, constatăm că lista victimelor discriminărilor creşte. Politi-
ca expansionistă a unor regimuri, prin anexarea de noi teritorii, sporeşte 
numărul persoanelor discriminate în rândul populaţiei autohtone. Aces-
tea menţin, în ciuda tuturor normelor internaţionale, armate de ocupaţie 
pe teritorii ce aparţin unor state independente. 

Menţionăm că în istoria noastră am avut cazuri când din ruine 
am luat-o de la început şi am reconstruit ţara. Este nevoie să înţelegem 
care sunt obstacolele şi impedimentele care frânează dezvoltarea socie-
tăţii noastre. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să dăm dovadă de 
patriotism, curaj şi conştiinţă naţională.

Şi să nu uităm un singur lucru pe care îl menţiona Dumitru Th. 
Pârvu în lucrarea „Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor 
juridice internaţionale”, publicată în perioada interbelică şi reeditată în 
2013: „Tenacitatea poporului român a uimit mulţi savanţi, fiind convinşi 
că Românul nu piere. Şi dacă Ardealul a stat 1000 de ani sub jugul ma-
ghiar, Moldova şi Muntenia au suferit 450 de ani jugul turcesc, iar Buco-
vina 144 de ani pe cel austriac, apoi, cu atât mai mult jugul moscovit nu 
a putut schimba caracterul naţional al Românului din Basarabia în cei 
106 ani de puternică presiune, adevăr recunoscut chiar de ruşi şi credem 
acum că întreaga lume civilizată a ajuns la aceeaşi concluzie”81.

81 Dumitru Th. Pârvu, Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice interna-
ţionale, Bucureşti, Ed. Bibliotecii Metropolitane, 2013, p.43.
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