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    În temeiul art. 106 din Constituţie, al art. 116–118 din Regulamentul Parlamentului şi al art. 7 din 
Legea cu privire la Guvern,

    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

    Art. 1. – (1) Se adoptă moţiunea de cenzură, exprimîndu-se vot de neîncredere Guvernului.

    (2) Moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului se anexează.

    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian  LUPU

    Nr. 28. Chişinău, 5 martie 2013.



Anexă

la Hotărîrea Parlamentului 

nr.28 din 5 martie 2013

Moţiune de cenzură

asupra activităţii Guvernului

    Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în 
conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112-118 din Capitolul 8 al 
Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea de cenzură asupra activităţii 
Guvernului.

Motivarea

    În ultima perioadă de timp Guvernul Republicii Moldova a devenit centrul unor scandaluri de 
corupţie. Mulţi membri ai Executivului sunt implicaţi în scheme criminale şi coruptibile, care au 
prejudiciat bugetul statului. Unii din ei deja au statut de bănuit sau învinuit în cadrul proceselor 
penale pornite. În majoritatea domeniilor gestionate de către Guvern au fost implementate scheme 
de corupţie. Pot fi menţionate domeniile sănătăţii, finanţelor publice, administrării fiscale şi vamale, 
achiziţiilor publice, administrării patrimoniului statului, culturii, transportului şi infrastructurii 
drumurilor etc. Aceste scheme criminale sărăcesc poporul şi constituie o ameninţare directă în 
adresa cetăţenilor Republicii Moldova.

    În calitate de deputaţi de nenumărate ori am atenţionat asupra înrăutăţirii permanente a situaţiei 
economice şi sociale din ţară, în speranţa că cei care guvernează vor administra treburile ţării şi vor 
administra finanţele publice în mod legal, democratic şi transparent. Am avut speranţa că vor opri 
îmbogăţirea lor personală prin fraudă şi corupţie.

    Însă ultimele evenimente (actele de corupţie, dosarele penale pe elemente de depăşirea a 
atribuţiilor de serviciu, conţinutul convorbirilor telefonice a demnitarilor din Guvern etc.) au 
demonstrat clar şi evident pentru întreaga societate, că actualul Guvern a devenit unul corupt, captiv, 
şantajabil, care acţionează împotriva intereselor ţării.

    Din cauza deciziilor şi acţiunilor coruptibile ale Guvernului este subminată stabilitatea economică 
şi socială a ţării, iar democraţia şi legalitatea este substituită prin „comanda la telefon” şi interesele 
personale.



    Astăzi suntem nevoiţi să constatăm că Guvernul s-a asimilat cu corupţia. Astfel, au fost ratate 
toate obiectivele în plan intern şi extern. Corupţia Guvernului a substituit democraţia, legalitatea, 
integrarea europeană şi a pus în pericol viitorul ţării şi a poporului Republicii Moldova.

    În aceste circumstanţe Guvernul a pierdut şi dreptul moral de a realiza politica internă şi externă a 
statului şi a exercita conducerea generală a administraţiei publice. În aceste condiţii Guvernul 
Republicii Moldova urmează a fi demis prin exprimarea votului de neîncredere de către Parlament.

Dispozitivul

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi 
altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură exprimăm retragerea încrederii 
acordate Guvernului la investitură.

    Deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova:

    Postoico Maria

    Balmoş Galina

    Mîndru Victor

    Anghel Gheorghe

    Bannicov Alexandr

    Bondari Veaceslav

    Chistruga Zinaida

    Domenti Oxana

    Gagauz Miron

    Garizan Oleg

    Gorilă Anatolie

    Ivanov Violeta

    Mironic Alla

    Mocan Mihail

    Morcov Ghenadie

    Muntean Iurie

    Muşuc Eduard



    Petkov Alexandr

    Petrenco Grigore

    Poleanschi Mihail

    Popa Gheorghe

    Reidman Oleg

    Reşetnicov Artur

    Starîş Constantin

    Stati Sergiu

    Şova Vasilii

    Şupac Inna

    Tkaciuk Marc

    Todua Zurabi

    Vitiuc Vladimir

    Vlah Irina

    Voronin Vladimir

    Vremea Igor

    Zagorodnîi Anatolie


