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STUDIUL
cu privire la situaţia în raioanele de Est a Republicii Moldova
(1992 – 2000)
Oazu Nantoi,
Director de Programe,
Institutul de Politici Publice

I. PREAMBUL.
Prezentul studiu se referă la perioada de după iunie 1992. La 21 iulie 1992 la Moscova
de către Preşedinţii Republicii Moldova şi a Federaţiei Ruse a fost semnat Acordul
"Cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea
Transnistreană a Republicii Moldova". Prin semnarea acestui document conducerea
Moldovei a acceptat Federaţia Rusă în calitate de arbitru în acest conflict. În realitate
aceasta mai însemna că conducerea Moldovei a coenştizat faptul, că numai prin acord
cu Federaţia Rusă conflictul armat putea fi stopat, deoarece Federaţia Rusă era
implicată direct în el atât cu trupele Armatei a 14-a dislocate în Transnistria, cât şi
prin susţinerea directă, îndeosebi informaţională şi militară, a separatiştilor. Se poate
de presupus, că s-a mizat pe ideea că Federaţia Rusă se află pe calea transformării întrun stat democratic. Ceea ce presupunea relaţii corecte pe viitor din partea ei în raport
cu Republica Moldova, retragerea trupelor Armatei a 14-a, renunţarea la susţinerea
politică, economică, militară şi informaţională a regimului separatist. Nu este exclus
că conducerea Moldovei chiar se aştepta, că Moscova "îi va pune la punct" pe
separatişti din momentul când regimul separatist era susţinut în primul rând de forţele
politice ostile lui Boris Elţin.
La momentul semnării Acordului din 21 iulie 1992 regimul anticonstituţional de la
Tiraspol deja dispunea de:
1) controlul prin mijloace represive asupra unui teritoriu, în care în prealabil au fost
distruse prin forţă structurile puterii constituţionale şi orice opoziţie politică;
2) un set de forţe politice de buzunar capabile de a ataca dur la comandă orice
opoziţie;
3) mijloace de informare în masă (presa, R, TV), supuse unei cenzuri severe şi prin
intermediul cărora deja a fost creat "chipul duşmanului" din Republica Moldova;
4) trupe militare cu un nivel înalt de pregătire şi dotate cu armament din arsenalele
Armatei a 14-a;
5) serviciu de securitate eficient ( prin relaţiile sale strânse cu forţele politice
reacţionare din Federaţia Rusă; în calitate de instrument de represiuni, de colectare a
informaţiei din structurile de stat a Republicii Moldova, de şantaj a unor funcţionari
de stat de pe malul drept prin dosarele KGB-ului, transportate la Tiraspol în toamna
anului 1989, etc.). Totodată, “ministerul securităţii” din momentul constituirii sale la
16 mai 1992 era un organ represiv şi în afara oricărui control;
6) întreprinderi industriale cu un nivel tehnologic relativ înalt şi cu relaţii strânse în
Federaţia Rusă;
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7) posturi vamale şi pichete de grăniceri, atât la frontiera de stat dintre Republica
Moldova şi Ucraina, cât şi de a lungul Nistrului (în total -circa 820 km);
8) populaţie, îndeosebi cea din centrele industriale, cu o mentalitate totalitară
dominantă, consolidată în baza sloganului: “Republica mea mă va apăra!” ("Моя
Республика меня защитит!");
9) susţinere politică, economică, militară, informaţională din partea Federaţiei Ruse
care privea şi priveşte la Transnistria ca la o zonă de interese strategice;
10) posibilitatea de a instaura o blocadă economică a malului drept (de a deconecta
gazul, de a bloca calea ferată, etc.);
11) un număr considerabil de susţinători, inclusiv din rândurile persoanelor influente,
pe malul drept al Nistrului;
II. EVOLUŢIA SITUAŢIEI (1992-2000)
Astăzi, la mijlocul anului 2000, se poate de constatat, că regimul de la Tiraspol nu a
cedat nici o poziţie din cele enumerate mai sus.
Timp de opt ani regimul de la Tiraspol consegvent şi-a consolidat poziţiile în
următoarele componente:
1) populaţia din zona controlată de separatişti, inclusiv o parte din cei ce nu susţineau
iniţial separatismul, s-a adaptat cu gândul, că ei locuiesc într-un stat real. Nelipsit de
probleme, nerecunoscut în plan internaţional, dar mai real pentru ei decât Republica
Moldova. Adepţii integrităţii Moldovei, care locuiesc pe malul stâng, sunt tot mai
demoralizaţi din causa lipsei oricărui progres în direcţia soluţionării conflictului.
Puterea constituţională de la Chişinău nu este în stare să le rezolve nici o problemă şi
nu este în stare să-i apere. Adepţii separatismului au ieşit din conflictul armat cu
sentimentul de învingători;
2) în raioanele de Est a Republicii Moldova s-a creat o verticală eficientă a puterii
executive în care un rol dominant îl joacă persoana lui Igor Smirnov şi sturcturile
represive. Structurile anticonstituţionale de putere pe parcursul acestor opt ani sau
dovedit a fi mult mai eficiente în raport cu cele de la Chişinău în ceia ce priveşte lupta
în jurul problemei viitorului acestei zone. Pentru ele, spre deosebire de Chişinău, lupta
pentru consolidarea propriilor poziţii în rapot cu Chişinăul a fost o luptă pentru
supravieţuire, a constituit o prioritate absolută şi permanentă din 1990.
3.Zona controlată de separatişti s-a transformat într-un mecanism eficient de
îmbogăţire prin contrabandă, prin exploatarea lipsei unei poziţii ferme şi consecvente
a conducerii Moldovei faţă de statutul acestei zone (lipsa frontierei economice din
partea Chişinăului);
4) prin coruperea unor funcţionari publici, politicieni etc. a Republicii Moldova şi
cointeresarea lor financiară în existenţa actualului regim anticonstituţional, respectiv, în nesoluţionarea la infinit a conflictului;
5) prin concreşterea structurilor administraţiei de la Tiraspol cu structurile criminale
care controlează bussinesul în zonă; "Ministerul de securitate" de la Tiraspol este
implicat în lupta pentru sferele de influenţă în economia tenebră, inclusiv prin
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lichidarea fizică a persoanelor sau grupărilor care se opun( de exemplu, lichidarea, 16
cadavre, conform unor date, a concurenţilor firmei "Şerif" în septembrie-octombrie
1998). Există precedente de lichidare fizică a persoanelor nedorite inclusiv în
Chişinău;
6) administraţia de la Tiraspol pe parcursul tuturor anilor prin intermediul unei echipe
stabile a promovat o politică consecventă şi a reuşit să obţină din partea conducerii
Republicii Moldova un şir de cedări principiale şi unilaterale, cum ar fi:
- garanţii că vor dispune pe viitor de statut de "republică", constituţie, organ legislativ,
"participarea în promovarea politicii externe a Republicii Moldova, în problemele ce
ţin de interesele lor",etc..
- dreptul la "activitatea economică externă", aşa cum îl concep ei (fără a plăti un ban
în bugetul statului Republica Moldova );
- Republica Moldova, fără a deţine controlul asupra unei porţiuni considerabile de
frontieră cu Ucraina, i-a oferit regimului transnistrean dreptul de a avea proprie
ştampilă vamală (Acordul Protocolar "Cu privire la soluţionarea problemelor apărute
în activitatea serviciilor vamale a Republicii Moldova şi a Transnistriei" din 7.02.96).
Tiraspolul a ignorat în modul cel mai brutal toate angajamentele prevăzute de acest
document, în afară de acelea care corespund intereselor regimului anticonstituţional.
Prin urmare, Republica Moldova, prin semnarea acestui document, a cedat
regimului de la Tiraspol unul din atributele fundamentale ale oricărui stat real, controlul vamal şi a contribuit într-un mod decisiv la consolidarea bazei
economice a regimului anticonstituţional, inclusiv prin contrabanda masivă;
- Republica Moldova i-a oferit regimului anticonsituţional de la Tirapol dreptul de a
certifică producţia ( vezi "Протокольное решение по согласованной работе в
вопросах стандартизации, метрологии и сертификации Департаментом
стандартов, метрологии и технического надзора РМ и Комитетом по
стандартизации, сертификации и метрологии Приднестровья" din
11.03.96);
- O parte considerabilă din marfa produsă la întreprinderile din zona necontrolată de
Chişinău sunt scutite de taxe vamale la punctele vamale din Federaţia Rusă şi Ucraina
prin "Соглашение между правительством Республики Молдова и
правительством Российской Федерации о производственной и научнотехнической
кооперации
предприятий
оборонных
отраслей
промышленности"
din 18 februarie 1994 şi "Соглашение о между
министерством промышленной политики Украины и министерством
промышденности и торговли Республики Молдова о сохранении
специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках" din
13 februarie 1998;
- un şir de agenţi economici din zona necontrolată de Chişinău, şi care nu au relaţii cu
bugetul Statului,
sunt înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat a Republicii
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Moldova, ce le permite să se prezinte în exteriorul Republicii Moldova, inclusiv în
faţa potenţialilor investitori, în calitate de persoane juridice absolut legale;
- unii agenţi economici dispun de licenţe eliberate de structurile de stat al Republicii
Moldova ( în 1998 cel puţin trei agenţi economici din zona necontrolată de Chişinău
fără a dispune de Certificat de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat a
Republicii Moldova şi neavând relaţii cu bugetul Republicii Moldova au dispus de
Licenţe pentru producerea, stocarea şi comercializarea en gros a producţiei alcoolice (
Sovhoz-zavod "Buchetul Moldovei", Licenţa nr. 121 din 11.05. 98; S.R.L. "Vasiliou
end Co", Licenţa nr.60 din 12.03.98; Uzina biochimică din Bender, Licenţa nr.142 din
26.05.98;); Agenţii economici din Transnistria obţin fără nici o piedică Certificate
forma “A” necesare pentru exportului de mărfuri textile în ţările ce facparte din
Uniunea Europeană (Asociaţia “Tirotex” în 1998 a obţinut 358 de asemena certificate
de la Departamentul relaţii economice externe, condus de dl Dumitru Braghiş);
-

există multe alte cazuri când agenţii economici din Transnistria beneficiajă de
diferite înlesniri (TIR-carnete, licenţe şi certificate pentru export în ţările Uniunii
Europiene, etc.) din partea structurilor de stat ale Republicii Moldova; tot ei
folosesc coduri cu bare eliberate de Agenţia Naţională de Identificare Automată;

7) pe parcursul acestor ani liderii regimului anticonstituţional de la Tiraspol care au
ignorat orice înţelegere şi sau comportat în modul cel mai sfidător au făcut parte din
componenţa delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova, inclusiv la nivelul cel
mai înalt. Prin aceasta Republica Moldova i-a acceptat, inclusiv la nivel internaţional,
drept persoane legal reprezentative a zonei necontrolate de oficialităţile de la
Chişinău;
8) profitând de cedările Chişinăului şi de susţinerea tacită din partea Federaţiei Ruse şi
a Ucrainei regimul de la Tiraspol a încheiat un şir de acorduri cu diferite regiuni din
Ucraina şi subiecte ale Federaţiei Ruse. Prin aceasta este legalizat sprijinul economic
oferit de aceste ţări regimului anticonstituţional de la Tiraspol;
9) liderii regimului anticonstituţional de la Tiraspol revendică cu succes în faţa
oficialităţilor de la Moscova o cotă considerabilă de muniţii şi armament ale fostei
Armate a 14-a. Există documente semnate de către Cernomîrdin şi Smirnov (20 martie
1998, Odessa), prin care lor li se oferă o parte de muniţii şi armament, - sursă de
venituri fabuloase pentru "lideri", şi mijloc de consolidate a forţelor armate
anticonstituţionale (conform datelor prezentate de unii experţi, patrimoniul fostei
Armate a 14-a este estimat la 2 miliarde de dolari) ;
10) în funcţiile-cheie din structurile de forţă a regimului anticonstituţional în multe
cazuri sunt plasaţi ofiţerii din structurile respective ale Federaţiei Ruse. Conform unor
surse de informaţie, ei trec fictiv în rezervă înainte de a fi înrolaţi la Tiraspol.
"Ministerul Securităţii de Stat" colaborează strâns cu forţele politice influente din
Federaţia Rusă. Există informaţie despre colaborarea strânsă a Serviciului Federal de
Contrainformaţie ( ФСК ) care din 1995 dispune de un birou (nr.47) în clădirea
"Ministerului Securităţii"de la Tiraspol. La alegerile în Duma de stat al Federaţiei
Ruse din 1999 “ministrul securităţii” din Transnistria cu “vice-ministrul” său au
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figurat pe listele da candidaţi a partidului Liberal şi a “Blocului stalinist pentru
URSS”;
11) la întreprinderile controlate de Tiraspol este organizat fabricarea armamentului,
care este propus spre vânzare în alte zone de conflict şi este folosit la consolidarea
potenţialului militar a regimului anticonstituţional;
12) un şir de întreprinderi industriale din zona necontrolată de Chişinău au reuşit să
se afirme pe diferite pieţi, au obţinut certificarea în cadrul sistemelor internaţionale de
certificare a calităţii. În zona de conflict încep a veni investiţiile din străinătate. Statul
moldovenesc prin acordurile sale internaţionale deserveşte interesele economice a
regimului anticonstituţional;
13) regimul anticonstituţional reuşeşte să asigure pentru populaţie un nivel de trai mai
înalt, decât Republica Moldova. Populaţia din localităţile de pe malul stâng,
subordonate Chişinăului, este tot mai mult demoralizată de acest fapt;
14) regimul anticonstituţional dispune de trupe miltare mai puternice sub toate
aspectele decât cele ale Republicii Moldova;
15) regimul anticonstituţional la 24 decembrie 1995 a adoptat o Constituţie
("Republica Moldovenească Nistreană, - stat independent şi suveran") în care nici nu
este menţionat faptul existenţei Republicii Moldova şi care este absolut incompatibilă
cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
16) regimul anticonstituţional menţine relaţii strânse cu Gagauz Eri, îndeosebi cu
persoanele cu viziuni politice radicale. Diferite surse de informaţii din sudul Moldovei
afirmă, că Tiraspolul l-a susţinut pe Mihail Chendighilean cu adepţii săi la alegerile în
Adunarea Populară. Prin intermediul lor liderii regimului anticonstituţional
alimentează spiritele separatiste în sudul Moldovei şi încearcă să creeze încâ un focar
de tensiune pentru a crea un front comun;
III. CALIFICAREA REGIMULUI DE LA TIRASPOL
Elaborarea strategiei corecte de soluţionare a conflictului Transnistrean este
imposibilă fără să fie dată o caracteristică a regimului, asupra căruia ea urmează să fie
aplicată. Restabilirea suveranităţii Republicii Moldova în conformitate cu Constituţia
ţării poate fi atinsă doar în cazul când strategia de soluţionare a conflictului
- va ţine cont de esenţa regimului anticonstituţional;
- va duce la imposibilitatea de realizare a intereselor pe care le deserveşte acest regim;
- va lichida frica (faţă de unire cu România, “românizare forţată”, eventualele
răzbunări din partea malului drept etc.) în rândurile populaţiei din zona
conflictului ca factor de consolidare a regimului anticonstituţional;
- va “deschide” Transnistria pentru desfăşurarea liberă a acţiunilor din domeniul
diplomaţiei populare;
- va crea condiţii pentru evacuarea din Transnistria a persoanelor, care în orice
condiţii nu vor accepta să locuiască în Republica Moldova reintregită;
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Evoluţia situaţiei din raioanele de Est a Republicii Moldova pe parcursul a zece ani,
situaţia cu drepturile şi libertăţile omului, libertatea presei, caracterul relaţiilor în
exterior, comportamentul persoanelor reprezentative în raport cu problema integrităţii
teritorile a Republicii Moldova permit de a face nişte concluzii sigure cu privire la
natura regimului politic instaurat în raioanele de Est a Republicii Moldova.
Pe malul stâng al Nistrului şi în or. Bender s-a instaurat un regim politic
represiv, totalitar. Menirea lui este de a asigura realizarea intereselor Federaţiei
Ruse în aceasta zonă şi a intereselor economice, realizate prin activităţi
economice criminale.
Acest regim este susţinut:
- de grupări politice influente din Federaţia Rusă;
- de cei funcţionari, miliţieni, militari, etc., sursa de existenţă a cărora constituie
activitatea în cadrul "structurilor de stat";
- de structurile criminale care prin intermediul acestei zone realizează diferite
"scheme" de evaziune fiscală, contrabandă şi alte crime economice;
- de persoanele influente de pe malul drept (oameni de stat, bussinesmani, jurnalişti
etc.) care susţin acest regim din motive ideologice, sau fiind implicate în realizarea
acestor "scheme" ;
- de persoanele influente din structurile de stat ale Republicii Moldova care sunt
şantajate de către "ministerul securităţii" de la Tiraspol prin dosarele lor de la KGB,
sau din alte cauze, inclusiv prin informaţia furnizată de SFS (Serviciul Federal de
Securitate a Federaţiei Ruse);
- de populaţia din zona conflictului care sincer susţine acest regim din motive
ideologice;
- de populaţia care se teme de eventualele represalii şi de răzbunare din partea
Chişinăului sau de "romanizare forţată" în cazul restabilirii integrităţii teritoriale ale
Republicii Moldova;
Lipsa posibilităţii de a efectua sondaje sociologice în localităţile de pe malul stâng al
Nistrului nu permite de estimat care este ponderea diferitor grupări în societate şi
cum ele şi societatea în ansamblu ar putea să se comporte în diferite situaţii.
Factorii care contribuie la stabilitatea şi viabilitatea regimului separatsit:
1. Interesele politice şi economice ale forţelor politice şi ale persoanelor influente din
Federaţia Rusă;
2. Interesele economice a unor "lideri" de la Tiraspol şi a diferitor persoane de pe
ambele maluri ale Nistrului, care se materializează prin efectuarea crimelor economice
împotriva Republicii Moldova;
3. Frica populaţiei din zona necontrolată de Chişinău faţă de consecinţele eventualei
reunificări a Republicii Moldova (răzbunarea din partea malului drept, "românizarea
forţată", etc );
4. Frica populaţiei loiale Chişinăului faţă de structurile represive a regimului
anticonstituţional;

7

5. Susţinerea realizată prin funcţionarii de stat a Republicii Moldova, ziarişti,
bussinesmani loiali regimului separatist din motive ideologice, sau care sunt şantajaţi
de structurile de pe malul stâng;
6. Incapacitatea elitei politice din Republica Moldova de a se consolida în baza
necesităţii restabilirii integrităţii teritoriale a statului moldovenesc, incompetenţa,
coruperea şi amoralitatea ei;
Regimul anticonstituţional, fiind un regim totalitar, este un sistem închis şi stabil. O
greşală principială o constituie miza pe faptul că acest regim se va democratiza timpul
apropiat de la sine, din interior. La Tiraspol pretinsa opoziţie este ţinută sub control
de către aparatul represiv; "ministerul securităţii" constituie un instrument perfect de
înscenare a “alegerilor” şi a “referendumurilor”. În zona de conflict este creat un
mediu informaţional care modelează opinia publică în conformitate cu ideologia
separatismului agresiv. Timp de un deceniu Republica Moldova este prezentată doar
în calitate de agresor potenţial, se denaturează totul ce are loc pe malul drept al
Nistrului şi se transformă în sperietoare pentru populaţie. Regimul anticonstituţional
persecută orice iniţiative din partea organizaţiilor neguvernamentale de a contribui la
aplanarea situaţiei, la restabilirea încrederii reciproce în rândurile populaţiei de pe
ambele maluri ale Nistrului prin mijloacele diplomaţiei populare.
Acest sistem închis poate fi demontat numai prin acţiuni din exteriorul lui care
ar fi adus la înlăturarea factorilor care asigură viabilitatea şi stabilitatea lui.
IV. POLITICA MOLDOVEI (1992-2000) ŞI CONSECINŢELE EI
Politica promovată de Republica Moldova s-a redus la tratative cu administraţia
transnistreană şi semnarea unui şir de documente cu participarea Federaţiei Ruse,
Ucrainei şi OSCE.
Pentru documentele semnate sunt caracteristice următoarele momente:
1. Cedări unilaterale crescânde în favoarea regimului anticonstituţional. Unele cedări
nu au precedent în practica internaţională pentru orice grad de autonomie în cadrul
unui stat unitar sau federativ şi contravin Constituţiei Republicii Moldova;
2. Documentele semnate stipulează doar "drepturi", dar nu şi obligaţiuni pentru partea
transnistreană. Ele nu conţin nici un mecanism care ar fi garantat respectarea integrală
a documentelor semnate de către ambele părţi;
3. Documentele semnate conţin nişte "capcane" primitive pentru Republica Moldova,
cum ar fi "sincronizarea retragerii trupelor Federaţiei Ruse cu rezolvarea definitivă a
conflictului", “decizii reciproc coordonate” ("взаимно согласованные
решения") în problema Statului, "stat comun". Prin acceptarea unor asemenea
formule Chişinăul ea oferit Tiraspolului posibilitatea de a bloca la infinit în cadrul
tratativelor orice pas principial în direcţia restabilirii integrităţii teritoriale a Republicii
Moldova;
4. Documentele de bază semnate au un caracter "interstatal". "Memorandumul", de
exemplu, fiind semnat de către Preşedinţii Republicii Moldova ( plus semnatura
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conducătorului "administraţiei transnistrene" ), Federaţiei Ruse şi Ucrainei, în
prezenţa preşedintelui în exerciţiu al OSCE, obţine un caracter juridic internaţional,
care, deşi nu oferă regiunii transnistrene calitatea de subiect de drept internaţional o
apropie semnificativ de acest statut;
Articolul 2 al părţii dispozitive ("părţile vor continua eforturile de stabilire între ele de
relaţii statal-juridice") consolidează statutul special al Transnistriei ca entitate
politico-teritorială egală în drepturi cu Republica Moldova;
5. Prin semnarea unor asemenea documente cum ar fi "Протокольное решение по
согласованной работе в вопросах стандартизации, метрологии и
сертификации Департаментом стандартов, метрологии и технического
надзора РМ и Комитетом по стандартизации, сертификации и
метрологии Приднестровья" , "Протокольное решения по разрешению
возникших проблем в области деятельности таможенных служб РМ и
Приднестровья" , care de la bun început au fost executate de administraţia
transnistreană doar la capitolele care le convenea, regimul anticonstituţional a obţinut
posibilitatea:
a) să-şi consolideze baza economică legală;
b) să legalizeze fluxul de contrabandă în detrimentul intereselor Republicii Moldova
şi să asigure satisfacerea intereselor celora care se îmbogăţesc prin funcţionarea
mecanismului de crime ecomice îndreptat împotriva statului moldovenesc;
Din momentul semnării acestor documente au fost aduse daune enorme
bugetului Republicii Moldova (este suficient de comparat veniturile programate
şi reale în buget în urma importului mărfurilor accizate) care depăşesc cu mult
volumul restanţelor la pensii şi salarii din sfera bugetară, ne mai vorbind de
volumul creditelor la care se aşteaptă Republica Moldova din partea instituţiilor
financiare internaţionale. Conform datelor oficiale de la Departamentul Vamal al
Republicii Moldova doar în 1998 evaziunea fiscală în urma contrabandei mărfurilor
accizate prin intermediul Transnistriei a constiuit cel puţin 250 mln. Dolari SUA;
Se poate de presupus că prin semnarea acestor documente s-a urmărit scopul de a
integra pe calea economică regimul anticonstituţional în albia constituţională a
Republicii Moldova. În realitate pe parcursul acestor ani iniţiativa în procesul de
tratative a aparţinut totalmente liderilor separatişti. Toate propunerile lor în cadrul
tratativelor la diferite nivele urmau un scop bine definit, - consolidarea poziţiilor,
îndeosebi în plan economic, a regimului anticonstituţional în detrimentul suveranităţii
Republicii Moldova. Chişinăul din motive neclare s-a lăsat atras în această cursă şi în
multe cazuri a acceptat ca cu mâna proprie să contribuie la consolidarea poziţiilor
regimului anticonstituţional. Cele peste 40 de documente semnate pe parcursul
ultimilor patru ani regimul transnistrean le-a îndeplinit doar în acelea compartimente
care serveau satisfacerii intereselor regimului, sau le-a ignorat complectamente.
Semnalele sporadice de alarmă şi sugestiile parvenite la adresa conducerii Guvernului
Republicii Moldova în legătură cu pierderile economice legate de starea actuală în
problema Transnistriei din partea unor Ministere şi Departamente pe parcursul
ultimilor ani au rămas fără nici o reacţie. Doar în 1999, în luna aprilie, Guvernul
Republicii Moldova a decis să instaureze de-a lungul Nistrului posturi fiscale mobile.
Menirea lor era de a percepe taxele vamale şi TVA la mărfurile importate în Moldova
prin teritoriul controlat de regimul separatist. Acestea posturi fiscale au început să
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aducă venituri în buget, dar ele nici de cum nu asigură un control real asupra frontierei
economice a statului.
Cu toate că Constituţia Moldovei prevede că Parlamentul “aprobă direcţiile principale
ale politicii interne şi externe a statului” (Art.66; p.”d”), majoritatea parlamentară nu a
întreprins deocamdată nici un efort orientat spre abordarea şi conştientizarea
problemei transnistrene în toată complexitatea ei care s-ar fi încununat cu formularea
în Parlament a politicii de stat multidimensionale în problema dată. Problema
Transnistriei în Parlament este tratată sporadic, superficial, mai mult din punct de
vedere a problemei retragerii trupelor Federaţiei Ruse şi a grupului Ilaşcu.
În 2000 Parlamentul Moldovei a încercat să se activizeze în problema conflictului
transnistrian. Însă, aceasta s-a redus la formarea unei comisii, care a pornit pe linia
moartă de “sepraveghere a respectării” Memorandumului din 8 mai 1997;
Republica Moldova nu are nici o poziţie principială într-o asemenea problema
fundamentală cum ar fi problema proprietăţii asupra tuturor bunurilor din raioanele
de Est a Republicii Moldova. Drept consecinţă a acestei atitudini "soluţionarea
definitivă" a conflictului poate fi blocată de către celelalte părţi implicate în conflict
atâta timp, cât va fi necesar pentru trecerea a întregului patrimoniu, inclusiv a
pământului, în proprietatea persoanelor fizice şi juridice ce stau în spatele regimului
transnistrian;
Cu toate că confruntările politice şi cele armate au provocat apariţia persoanelor intern
deplasate, statul moldovenesc totalmente ignorează problemele acestei categorii de
cetăţeni, nici nu a încercat să abordeze aceasta problemă în cadrul procesului de
tratative şi nici nu duce evidenţa lor;
Unele constatări:
-

Regimul anticonstituţional dispune de un "lobby" puternic şi eficient în structurile
de stat a Federaţiei Ruse. Ultimul timp Tiraspolul exploatează destul de abil
concurenţa crescândă între interesele Federaţiei Ruse şi a Ucrainei în Transnistria.
Regimul anticonstituţional deocamdată nu-şi pune drept scop recunoaşterea
internaţională. De mai multe ori la Tiraspol şi Bender a fost expusă părerea, că
Transnistria trebuie să urmeze exemplul insulei Taivani. Cedările făcute de
Chişinău permit satisfacerea intereselor economice, aflate la baza acestui
regim, fără recunoaştere internaţională.
- Regimul anticonstituţional a acumulat destul potenţial pentru a ignoră, şi va
ignora pe viitor toate declaraţiile "dure" din exterior, inclusiv din partea oricărei
persoane oficiale din Federaţia Rusă ("sammitul" din 23 octombrie 1997 de la
Chişinău, spre exemplu). În perioada de timp previzibilă regimul anticonstituţional
va avea suficientă susţinere din partea grupărilor politice influente din Federaţia
Rusă pentru a supravieţui, indiferent de evoluţia situaţiei politice din Rusia. Pe
parcursul celor unsprezece ani în Federaţia Rusă este creat stereotipul cum că în
acest teritoriu populaţia “rusofonă” se apără de extremismul naţionalist a
moldovenilor. Nici un politician din Federaţia Rusă nu poate ignora aceste stări de
spirite şi, respectiv, nu există motive pentru ca Federaţia Rusă să intervină dur şi
să-i restabilească Moldovei integritatea teritorială.
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Politica Republicii Moldova este greşită din următoarele considerente:
1. Promovarea ei timp de opt ani nu a adus la restabilirea integrităţii statului, nu a
adus la curmarea posibilităţii de realizare a INTERESELOR ce stau la baza regimului
anticonstituţional;
2. La elaborarea documentelor care au fost semnate în cadrul procesului de tratative
nu s-a ţinut cont de ESENŢĂ regimului anticonstituţional de la Tiraspol care este un
regim TOTALITAR;
3.Acţiunile întreprinse de Republica Moldova, promovate pe parcursul ultimilor opt
ani au CONTRIBUIT la consolidarea sub toate aspectele a regimului
anticonstituţional. Continuarea acestei politici poate avea drept consecinţă
legalizarea pierderii acestui teritoriu.
4. Participarea OSCE la procesul de tratative cu mandatul de mediator nici de cum
nu garantează păstrarea pe viitor a Transnitriei în componenţa Moldovei integre.
Calitatea documentelor semnate cu “binecuvântarea” OSCE confirmă această
presupunere. În situaţia când tac armele şi Europa nu este invadată de refugiaţi din
zona conflictului, OSCE va accepta cu uşurinţă situaţia când Moldova într-un mod
paşnic va fi nevoită să renunţe la acest teritoriu. Totodată, este puţin probabil că se va
reuşi în cadrul acestei organizaţii inernaţionale adoptarea documentelor şi crearea
mecanismelor care vor aduce la soluţionarea conflictului;
5. Ambele “ţări-garante” privesc la raioanele de Est a Republicii Moldova ca la o zonă
de interese proprii care contravin intereselor Republicii Moldova. Dacă din partea
acestor ţări ar fi existat o voinţă politică sinceră şi fermă de a contribui eficient la
restabilirea integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova, apoi print-un efort comun
ele ar putea timp de o lună să obţină acest lucru. Însă, majoritatea momentelor"capcane" pentru Moldova au fost propuse în procesul de tratative din partea
Federaţiei Ruse. Analiza evenimentelor de după summitul OSCE de la Istambul din
noiembrie 1999 demonstrează, că Federaţia Rusă şi regimul anticonstituţional din
Transnistria promovează o politică coordonată care are drept scop legalizarea
prezenţei militare a Federaţiei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova.
Este evident, că acordurile pe care regimul transnistrean le-a încheiat cu regiunile din
Ucraina nu puteau fi încheiate fără a fi acceptate în prealabil din partea puterii centrale
de la Kiev. Ucraina manifestă un interes tot mai deschis faţă de raioanele de Nord a
Transnistriei cu populaţia preponderent ucraineană. Într-un mod "inexplicabil" au avut
loc cazuri de transportare prin frontiera şi teritoriul Ucrainei a armamentului fabricat
în Transnistria şi care a fost vândut în alte zone de conflict (Lansatoare de rachete de
tip “Grad” în Abhazia, de exemplu). În 1999 mediatorii din partea Ucrainei au propus
un proiect de document care urma să fie aprobat de Chişinău şi Tiraspol. Analiza
acestui proiect de document demonstrează, că îm caz de semnare el ar fi contribuit şi
mai mult la slăbirea poziţiilor statului moldovenesc în raport cu regimul separatist. Dl
Vladimir Bodnar, preşedintele Asociaţiei ucrainenilor din Transnistria, foarte des
vizitează Kievul şi se poate de presupus, că el încearcă să organizeze în Ucraina un
lobby similar cu cel din Rusia.
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Ultimul timp se poate de vorbit despre concurenţa de interese a acestror două state în
Transnistria. Nu este exclus, că Ucraina aşteaptă ca Republica Moldova să renunţe la
acest teritoriu, pentru ca, revendicându-şi “drepturile istorice”, să “înghită” acest
teritoriu. Prin urmare, atât Federaţia Rusă, cât şi Ucraina sunt nişte state care au
interese proprii în zona Transnistriană şi care nu pot în principiu să joace rolul de
mediatori nepărtinitori şi obiectivi.
6. Republica Moldova în colaborarea sa cu părţile sus menţionate porneşte de la o
premisă greşită, cum că cineva este sincer preocupat de problemele Republicii
Moldova şi este obligat să vină şi să ne rezolve problemele noastre, pornind de la
interesele noastre.
V. UNELE CONCLUZII
În limitele Constituţiei Republicii Moldova problema Transnistriei în principiu nu
poate fi soluţionată numai în cadrul tratativelor cu acei care au uzurpat dreptul de a
reprezenta acest teritoriu. Reprezentanţii regimului anticonstituţional nu au nici un
motiv pentru concesii în favoarea restabilirii suveranităţii Republicii Moldova asupra
teritoriului controlat de ei. Chiar dacă să ne imaginăm că Igor Smirnov va ceda în
momente de principiu la masa de tratative, aceasta ar însemna sfârşitul lui imediat în
calitate de persoană reprezentativă a Transnistriei.
Regimul transnistrean, fiind un regim totalitar prin esenţă, nu poate fi nici "îmblânzit",
nici "convins" să-şi schimbe esenţa şi să renunţe la propriile interese. Totodată, soluţia
conflictului nu poate fi găsită în triunghiul Chişinău - Tiraspol - Moscova din simplul
motiv că ea acolo nu există. Cum nu există nici o şansă ca Federaţia Rusă să exercite
presiuni suficient de dure asupra administraţiei transnistrene pentru obţinerea
încadrării acestui regim în limitele constituţionale, pornind de la atitudinea puristă a
Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional. Totodată, se cere de remarcat,
că soluţionarea conflictului din zona de Est a Republicii Moldova are sens doar în
cazul, când această soluţie va fi obţinută pornind de la interesele vitale ale cetăţenilor
Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului.
Restabilirea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova poate avea loc numai
prin realizarea unui şir de măsuri de CONSTRÂNGERE aplicate cu consecvenţă
şi fermitate faţă de regimul anticonstituţional cu implicarea cât mai activă a
structurilor internaţionale şi a altor state (Uniunea Europeană, SUA), cu
participarea sau, cel puţin acceptarea tacită din partea Federaţiei Ruse. Aceasta
poate să se întâmple numai în cazul dacă Republica Moldova va renunţa la
documentele semnate anterior cu liderii separatişti şi la actuala formulă de
tratative. Totoadtă, este evident, că un asemenea pas va avea consecinţe de lungă
durată pentru relaţiile Republicii Moldova, în primul rând, cu Federaţia Rusă şi
structurile CSI. Deocamdată consecinţele acestui pas nu sunt estimate. În acelaşi
timp, nu există un răspuns clar cum trebuie să arăte un eventual nou mecanism,
structura şi componenţa lui, care va fi în stare să asigure demontarea dirijată a
regimului din Transnistria în condiţiile stabilităţii geopolitice, păcii interne,
neadmiterii actelor de violenţă etc. şi restabilirea integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova.

