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1. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
2. Solicitarea domnului deputat Ion Butmalai de a i se retrage imunitatea
de deputat.
3. Părăsirea, în semn de protest, a Sălii de ședințe a Parlamentului de către
deputații din Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
4. Întreruperea ședinței, deoarece nu se constată caracterul deliberativ al
acesteia.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de Vladimir Plahotniuc prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să ocupați locurile.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Corman Igor, Fusu Corina, Ghilețchi Valeriu, Ghimpu Mihai,
Lupan Vladimir, Munteanu Valeriu, Palihovici Liliana – în delegație; Apostolachi
Iurie, Balan Ion – din motive de sănătate; Grișciuc Simion, Mușuc Eduard.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a purcede la ordinea de zi, vreau să vă anunț că, în perioada
premergătoare a zilei de astăzi, a ședinței plenului Parlamentului, și-au sărbătorit
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zilele de naștere colegii noștri domnul Vladimir Hotineanu, domnul Iurie
Bolboceanu și domnul Veaceslav Ioniță. Să le dorim un foarte frumos la mulți ani!
(Aplauze.)
Pentru ordinea de zi, vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că v-au fost
repartizate propunerile care, ieri, au fost discutate la ședința Biroului permanent,
pentru un supliment la ordinea de zi a ședințelor din zilele de 6–7 octombrie, este
vorba de proiectele nr.1708, nr.1709, nr.1782, nr.309 și nr.388, pe care le vom
repartiza pentru aceste două zile.
Alte propuneri la ordinea de zi?
Microfonul nr.5.
Domnul Victor Popa – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
Cu regret trebuie să constat că proiectul nr.1687, planificat pentru
7 octombrie, Comisia juridică, numiri și imunități nu a reușit să-l examineze în
ședință, va fi examinat la următoarea ședință. Deci, din aceste considerente,
propunem să fie scos din …
Domnul Marian Lupu:
Din aceste considerente, propunerea dumneavoastră, ca s-o înțeleg cu
exactitate, este că proiectul nr.1687 să fie mișcat pentru perioada 13 – 21?
Domnul Victor Popa:
Exact, exact, exact.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Da. Alte propuneri?
Microfonul nr.3.
Domnul Serghei Sîrbu – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Din numele Fracțiunii PCRM, noi solicităm ca Parlamentul să intervină cu o
solicitare către Prim-ministrul Republicii Moldova să semneze demisia ministrului
afacerilor interne și ministrului apărării, dat fiind neexecutarea atribuțiilor de
serviciu și în legătură cu acele scandaluri de amploare din ultima perioadă. Prima
propunere.
Și a doua propunere. Cu părere de rău, în ultima perioadă, Comisia juridică,
numiri și imunități, practic, nu-și îndeplinește atribuțiile, voturile majorității
comisiei nu sînt executate. Și chiar astăzi, cu toate că ieri am votat în unanimitate
examinarea raportului cu privire la atacul raider, prezentat de ministrul justiției,
iarăși, raportul nu a fost prezentat. Președintele Comisiei juridice, numiri și
imunități refuză categoric exercitarea atribuțiilor, funcțiilor acestuia. Din numele
Fracțiunii, noi solicităm includerea în ordinea de zi a propunerii de a-l demite pe
domnul Popa din funcția de președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități.
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Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.2.
Domnul Artur Reșetnicov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Din numele Fracțiunii Partidului Comuniștilor, propunem includerea în
ordinea de zi pentru astăzi a mai multor proiecte, adică proiectul nr.2125 privind
stabilirea datei alegerii Președintelui. Este un proiect care deja a trecut și avizarea
Comisiei juridice, numiri și imunități nu sînt alte obstacole, obiecții ca să fie
introdus în ordinea de zi. Și o remarcă, eventual, dacă vor apărea întrebări, în acest
proiect, Fracțiunea a propus stabilirea datei de 17 octombrie. În procesul
dezbaterilor, dacă va apărea necesitatea de a fixa un termen rezonabil, pentru a da
posibilitate de a înainta candidați pentru funcția de Președinte, noi putem să
dezbatem și altă dată, cum ar fi data de 20 octombrie, 24 octombrie, la discreția și
la dorința Legislativului.
Următorul proiect, pe care îl propunem, nr.2126, care prevede instituirea
Comisiei speciale pentru desfășurarea procedurii de alegere a Președintelui
Republicii Moldova.
Următorul proiect, pe care îl propunem, nr.2123, privind eliberarea din
funcție a Directorului Serviciului de Informații și Securitate, a domnului Mihai.
Următorul proiect, pe care îl propunem pentru a fi inclus, nr.2124, privind
eliberarea din funcție a Procurorului General, a domnului Zubco. Aceste două
proiecte reies din depășirea atribuțiilor funcționale și îndeplinirea, contrar
jurămîntului, a unor indicații politice.
Rog includerea acestor proiecte în ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Alte propuneri?
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco – Fracțiunea PCRM:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Noi, săptămîna trecută, am audiat Raportul referitor la atacurile raider în
sistemul bancar. Au fost audiați guvernatorul Băncii Naționale, Președintele
CNPF, Procurorul General, deși n-a fost invitat. Situația este cunoscută, cunoaștem
că și comisia de profil a examinat această chestiune. Propunem, din partea
Fracțiunii, includerea în ordinea de zi a Raportului Comisiei economie, buget și
finanțe la acest subiect.
Domnul Marian Lupu:
Da. Microfonul nr.2.
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Doamna Tatiana Botnariuc – Fracțiunea PCRM:
Предлагаю включить в повестку дня в очередной раз социальные
проекты № 1373 от 7 мая 2010 года, №1393 от 10 мая 2010 года и №2057 от 7
июня 2010 года. Данные законопроекты носят глубокий социальный
характер, как то: увеличение и улучшения социально-экономической жизни
молодых семей; улучшения пенсионного обеспечения малообеспеченных
семей; увеличение пенсии и социальных пособий для детей, которые
потеряли кормильца.
Прошу, чтобы они были включены в повестку дня и обсуждены.
Спасибо.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță – Fracțiunea PLDM:
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe a organizat audierea CNPF-lui și a
Băncii Naționale. Într-adevăr, avem un raport în care am încercat să descriem tot
ce s-a întîmplat, dar cred că cel mai important lucru pe care îl așteaptă plenul
Parlamentului sînt concluziile comisiei. Astăzi, noi am aprobat raportul asupra
concluziilor, lucrăm. De aceea, solicitarea de a fi inclus în ordinea de zi, să fie
inclus, dar cu ziua de mîine.
Mîine, la ora 9.00, comisia se va întruni, va aproba și concluziile, astfel ca,
în plenul Parlamentului, în mod special, să fie prezentate concluziile comisiei, care
sînt cele mai importante. Cît privește raportul, el este gata, va fi distribuit tuturor
deputaților și, în felul acesta, vom reuși să avem o înțelegere mai clară asupra celor
întîmplate.
Domnul Marian Lupu:
Fracțiunea PCRM, cu propunerea de acord? Pentru ziua de mîine, așa cum
propune comisia? Ca să știu eu ce pun la vot.
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco:
Stimați colegi,
Eu cred că este de ajuns timp pentru comisie să se întrunească și să
pregătească un proiect de concluzii și pentru ziua de azi. Dacă este necesar, putem
face și o pauză.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Noi vom lucra cred că vreo oră și facem o pauză. Într-adevăr, comisia se
întrunește și nu-i problemă.
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Domnul Marian Lupu:
Alte propuneri?
Microfonul nr.3.
Doamna Oxana Domenti – Fracțiunea PCRM:
Domnule Președinte,
Avem un supliment la ordinea de zi a ședințelor Parlamentului. Am văzut în
acest supliment introdus proiectul de Lege nr.1709 din 22.07.2011. Este un proiect
de lege care vine să aducă în concordanță mai multe acte legislative cu modificările
legislative făcute anterior, cu privire la majorarea stagiului de cotizare de la 30 la
35 de ani. Modificări votate de către deputații din Alianță și nevotate de către noi,
deputații din PCRM.
Vreau să vă spun că acele prevederi legislative cu privire la majorarea
acestui stagiu de cotizare noi le-am contestat la Curtea Constituțională. Și, ținînd
cont de numărul mare de legi care au fost totuși declarate neconstituționale,
practic, fiecare a treia lege a fost declarată neconstituțională, după adresarea
noastră către Curtea Constituțională. Avem toată speranța că și această lege, și
aceste prevederi legislative vor fi declarate neconstituționale.
De aceea, propunem să excludem acest proiect de lege din ordinea de zi, să
revenim la el după ce Curtea Constituțională își va expune poziția cu privire la
acest proiect.
Domnul Marian Lupu:
Voi supune votului această propunere. Așa, cum mergeam?
Microfonul nr.4.
Încolo mergeam?
Atunci, microfonul nr.2.
Doamna Alla Mironic – Fracțiunea PCRM:
Вношу предложение включить в повестку дня и рассмотреть
законодательную инициативу №396 от 17 февраля 2010 года, которая как
никогда сегодня актуальна, так как мы находимся накануне зимнего периода.
Эта инициатива предусматривает обеспечение малообеспеченной категории
населения топливом, а именно углем и дровами, а также определенную
финансовую поддержку.
Спасибо.
Domnul Marian Lupu:
Da, am înregistrat.
Microfonul nr.5.
Domnul Ion Hadârcă – Fracțiunea PL:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
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Deoarece nu am discutat nici în Fracțiune și nici ieri la Biroul permanent nu
s-a discutat în jurul acestor subiecte, eu propun ca să fie retrase pentru altă ordine
de zi: nr.1708 și nr.1709 din supliment.
Domnul Marian Lupu:
Da, am înregistrat.
Domnul Ion Hadârcă:
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Butmalai – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Cu permisiunea dumneavoastră și cu consimțămîntul colegilor, eu o să
solicit, pentru că nu este comod, eu am un set de documente, vreau să mă adresez
către Președintele Parlamentului, inclusiv, către onoratul Parlament cu o cerere.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Anatolie Gorilă – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Avînd în vedere că, ieri, la Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică, din diferite motive, n-am avut putință să studiem toate proiectele de lege
incluse în ordinea de zi, rog ca din ordinea de zi să fie scos proiectul nr.1489 cu
privire la frontiera de stat a Republicii Moldova și întors în comisie pentru studiere
adăugătoare.
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Butmalai,
Toate declarațiile se prezintă la sfîrșitul ședinței, de la tribuna centrală.
Dumneavoastră cunoașteți Regulamentul. Dumneavoastră sfidați Regulamentul
Parlamentului. Aveți dreptul, la sfîrșitul ședinței, să faceți declarații de la tribuna
centrală. Nu-i nici o diferență. Ce înseamnă cerere? Cererea se prezintă cui se
adresează.
Domnule Butmalai,
Există anumite prevederi ale Regulamentului. Dumneavoastră, cei din sală,
sunteți acei care mereu mă rugați să urmăm cu strictețe Regulamentul, păi, să
urmăm cu strictețe.
Spuneți-mi, vă rog, unde în Regulament este fixat lucrul acesta? Atunci, vă
rog frumos, așteptați colegii să dea propuneri la ordinea de zi, după care exercițiul
terminăm și discutăm.
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La ordinea de zi, vă rog frumos, de la microfon, stimate coleg. Așteptați să
terminăm cu propuneri la ordinea de zi.
Deci 1491. Stați să-l găsim, nr.1491. Nr.1491 în ordinea de zi, votată data
trecută, deci este propus pentru… Nu, nr.1491, proiectul pentru modificarea unor
acte legislative.
Domnule Gorilă,
Încă o dată spuneți-mi despre ce număr este vorba? Nr.1489. Noi nu-l găsim
în ordinea de zi. Este nr.1488, nr.1491.
Microfonul nr.4.
Domnul Alexandru Stoianoglo – Fracțiunea PDM:
Această întrebare am scos-o ieri, la ședința Biroului permanent, din
suplimentul la ordinea de zi.
Domnul Marian Lupu:
Iată de ce el nici nu este. Întrebarea a fost deja scoasă de pe ordinea de zi.
Alte propuneri la ordinea de zi?
Microfonul nr.2.
Domnul Oleg Reidman – Fracțiunea PCRM:
Спасибо, господин Председатель.
Предлагаю включить в повестку дня заседаний Парламента,
проводимых, 13–21октября, отчет Комиссии по расследованию …
Domnul Marian Lupu:
Господин Рейдман,
Будьте любезны, повестку дня на 13–21 октября мы сейчас не
рассматриваем, мы рассматриваем завтра как последний вопрос в повестки
дня.
Domnul Oleg Reidman:
Bine.
Domnul Marian Lupu:
Regulamentul scrie în felul acesta.
Microfonul nr.5.
Domnul Boris Vieru – Fracțiunea PL:
Stimate domnule Președinte,
Eu propun, din lista proiectelor de acte legislative, propuse de comisiile
permanente ale Parlamentului spre respingere, să fie exclus punctul 2 de la
Comisia mediu și schimbări climatice, proiectul numărul…
Domnul Marian Lupu:
Stimate coleg,
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Stimate domnule Vieru,
Acest pachet, propus pentru respingere, vizează, la fel, perioada 13 – 21.
Subiectul ordinea de zi pentru următoarele două săptămîni este ultima întrebare pe
ordinea de zi de mîine.
Domnul Boris Vieru:
Deci revenim ulterior.
Domnul Marian Lupu:
În mod evident, atunci cînd o să discutăm aprobarea ordinii de zi.
Domnul Boris Vieru:
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Alexandru Cimbriciuc – Fracțiunea PLDM:
Domnule Președinte,
Dacă astăzi va fi audiat raportul Comisiei economie, buget și finanțe, eu
solicit să fie ascultat în complex și raportul Comisiei securitate națională, apărare și
ordine publică, fiindcă se referă la acest caz.
Și, ținînd cont de faptul că colegul nostru domnul Butmalai are o cerere către
Președintele Parlamentului, eu solicit ca dumnealui să ia cuvîntul și să se expună,
fiindcă îl vizează personal pe domnul deputat.
Domnul Marian Lupu:
La sfîrșitul …
Domnul Alexandru Cimbriciuc:
Domnule Președinte,
Nu este o declarație, este o cerere de a fi inclusă …
Domnul Marian Lupu:
Nu vă supărați, vă rog, eu am zis: încheiem exercițiul de propuneri pentru
ordinea de zi. Trebuie să fie o normă.
Domnul Alexandru Cimbriciuc:
Este o propunere la ordinea de zi. Domnul Butmalai a solicitat de la
tribuna…
Domnul Marian Lupu:
După care domnul Butmalai o să-și facă propunerea.
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Domnul Alexandru Cimbriciuc:
Eu vă rog s-o puneți la vot aceasta.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Alexandr Petkov – Fracțiunea PCRM:
La proiectul ordinii de zi, proiectul cu nr.388, noi propunem să fie remis în
comisie, pentru că sînt mai multe divergențe. Și noi, în comisie, o să lucrăm asupra
acestui proiect, ca să-l scoatem în plenul Parlamentului mai pregătit. Nr.388,
proiectul de lege …
Domnul Marian Lupu:
Nr.388 este ca supliment pentru ziua de astăzi.
Domnul Alexandr Petkov:
…pentru modificarea și completarea legii …
Domnul Marian Lupu:
Pentru ziua de mîine.
Domnul Alexandr Petkov:
Da, ziua de mîine.
Domnul Marian Lupu:
Comisia. Vreau opinie.
Microfonul nr.4.
Domnul Chiril Lucinschi – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc.
Noi am consultat juriștii, am consultat Uniunea Editurilor, la solicitarea lor,
de fapt, noi am scos acest proiect de lege în primă lectură pentru ziua de mîine.
Deci noi am lucrat în comun și am convenit și am depistat mai multe lacune.
Pentru acest lucru e necesară lectura a doua și, adică, perioada aceasta de la prima
lectură pînă la a doua lectură.
Din ceea ce am înțeles de la colegii noștri că există posibilitatea să ieșim cu
proiectul amendat deja la prima lectură cu consimțământul, cu acordul autorului.
Autorul este Guvernul Republicii Moldova. Adică, noi, dacă să așteptăm acest
acord, putem să așteptăm o perioadă foarte îndelungată, ceea ce nu este în favoarea
actorilor din acest domeniu.
De aceea, noi propunem, totuși, să aprobăm în primă lectură acest proiect și
de la tribună, pentru că am vorbit și cu domnul Creangă, a confirmat că chiar mîine
în raport și, totodată, de la tribună noi o să anunțăm cele mai importante divergențe
pe care le-am descoperit, ca să intre în a doua lectură în modificare.
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Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Alexandr Petkov:
Stimați colegi,
Este vorba doar de un singur articol. Și dacă Guvernului îi este greu să facă
acest amendament cît mai repede, trebuie Guvernul, dar nu noi sîntem de vină. Să-l
elaborăm normal în comisie și să ieșim cu o poziție consolidată. E vorba de un
singur articol și atît.
Domnul Marian Lupu:
Eu, de fapt, mă uit, este un proiect din 15.02.
Domnul Alexandr Petkov:
Mai ales că el poate să fie exclus sub formă conceptuală din …
Domnul Marian Lupu:
Voi timp ați avut, slavă Domnului ...
Domnul Alexandr Petkov:
Păi, da, noi asta și am propus în comisie.
Domnul Marian Lupu:
… 8 luni.
Microfonul nr.4.
Domnul Chiril Lucinschi:
Am format și grupul de lucru. Și ieri, la comisie, cînd am votat, au votat
împreună toate formațiunile politice pentru a lăsa Camera Națională a Cărții, ca
instituție importantă și care va face parte din structură, din domeniul respectiv.
Adică, nu avem divergențe la acest capitol. Poftim? Este tehnică legislativă, pînă la
urmă, nu putem s-o încălcăm.
Domnul Marian Lupu:
Să procedăm în felul următor. Această propunere oricum a fost făcută pentru
ziua de mîine. Mai încercaţi astăzi pe parcursul zilei să ajungeţi la aceea la ce
ajungeţi. Dacă se ajunge la numitorul comun, mîine examinăm lucrul acesta. Dacă
există în continuare discrepanţe, însemnaţi acest lucru şi-l raportăm pentru
perioada 13 – 21. Cred că aşa este bine. Acceptat? Obiecţii nu văd.
Microfonul nr. 5.
Domnul Vladimir Saharneanu – Fracţiunea PL:
Referitor la ordinea de zi. Dat fiind că, la sfîrşitul şedinţei din 30 septembrie,
deputatul Reidman şi-a permis o ieşire mai puţin colegială la adresa mea. De fapt,
ameninţîndu-mă cu răfuială fizică, eu insist ca să începem şedinţa cu punerea la vot
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a expulzării lui din sală, dacă deputatul Reidman nu iese, să-şi ceară scuze în faţa
Parlamentului.
Vă mulţumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr. 4.
Domnul Valeriu Streleţ – Fracţiunea PLDM:
Mulţumesc, domnule Preşedinte.
În contextul propunerilor vociferate de includerea în ordinea de zi a
rapoartelor Comisiei economie, buget şi finanţe şi a Comisiei securitate naţională,
apărare şi ordine publică privind atacurile asupra instituţiilor financiar-bancare,
doar, de asemenea, în contextul faptului că, pentru ziua de mîine, în ordinea de zi,
în subpunctul 5 este inclus şi raportul Prim-ministrului Republicii Moldova privind
atacurile asupra instituţiilor financiar-bancare şi alte subiecte.
Avînd în vedere totuşi importanţa deosebită a acestor teme, pe care noi
le-am subliniat nu o dată, aş propune, în acelaşi context, pe care l-am propus şi joia
trecută, ca aceste subiecte să aibă o succesiune firească, fiindcă încă vom vedea cît
de, cum vor prezenta rapoartele comisiile, ca viziunea Guvernului în acest subiect
să reiasă şi din rapoartele comisiilor şi subiectul respectiv să fie transferat pentru
şedinţa de săptămîna viitoare, pentru data de 13. Punctul 5 din ordinea de zi din
data, din ziua de mîine.
Domnul Marian Lupu:
Respectiv, ca să înţelegem şi celelalte subiecte solicitate de alte fracţiuni la
fel. Da?
Microfonul nr. 4.
Domnul Valeriu Streleţ:
Eu n-am vorbit nimic despre celelalte subiecte. Eu am vorbit doar de
subiectul, punctul 5 din ordinea de zi. Celelalte să fie puse la vot conform
propunerilor formulate anterior.
Domnul Marian Lupu:
De acord. Săptămîna trecută, Fracţiunea PCRM a solicitat ca, în acest
raport, să fie prezentate şi alte informaţii. Acum, urmînd această propunere, pe care
o voi supune votului, a Fracţiunii PLDM. Dar această propunere s-a referit cu
stricteţe doar la compartimentul „sistemului bancar”.
Care este poziţia fracţiunii la celălalt subiect? Se raportează la fel? Acceptaţi
ca să… Cum nu discutaţi, dacă aţi solicitat voi alte subiecte?
Da, microfonul nr. 4.
Domnul Valeriu Streleţ:
Văd, cînd este cazul, dumneavoastră comentaţi aşa, cu multă…
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Domnul Marian Lupu:
Eu nu comentez.
Domnul Valeriu Streleţ:
Eu am spus: punctul 5 în întregime, fiindcă, dacă vine Prim-ministrul cu un
raport de ansamblu, care va prezenta şi viziuni asupra etapizării sau cum au decurs
atacurile asupra instituţiilor financiar-bancare, dar şi celelalte subiecte vizate în
acest punct. Eu am propus întregul punct 5 să-l transferăm pentru joia viitoare.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Eu am fost obligat. Şi nu comentez, dar am fost obligat să întreb
autorii propunerii. Deci acum situaţia este clară.
Microfonul nr. 3.
Doamna Inna Şupac – Fracţiunea PCRM:
Stimaţi colegi,
Ţin să reamintesc că joia trecută mai mulţi colegi, deputaţi în Parlamentul
Republicii Moldova, Fracţiunea Partidului Comuniştilor au solicitat, conform
articolului 125 alineatul (6) din Regulamentul Parlamentului, să vină domnul
ministru al educaţiei Şleahtiţchi cu informaţia amplă privind sistemul şi procesul
de optimizare.
Dacă ţineţi minte, dumnealui ne-a ignorat şi aşa şi nu a venit la şedinţa
Parlamentului.
În urma atitudinii dumnealui şi a încălcării Regulamentului Parlamentului.
Dacă ţineţi minte, domnule Lupu, noi atunci la finele şedinţei noi am
solicitat ca domnul ministru să vină astăzi. Dumneavoastră aţi promis că
Secretariatul o să-l informeze. Aşa că noi îl aşteptăm astăzi la şedinţa
Parlamentului.
Vă mulţumesc.
Domnul Marian Lupu:
Luat act să fie transmisă informaţia, fiindcă astăzi noi sîntem în ziua de joi.
Microfonul nr. 5.
Domnul Ion Hadîrcă:
Da, vă mulţumesc.
Conform Regulamentului, domnule Preşedinte, noi solicităm o pauză de 15
minute şi rugăm să fie convocată Alianţa.
Domnul Marian Lupu:
Bine, solicitarea fracţiunii trebuie să fie satisfăcută în mod expres. 15
minute. Aceasta ar însemna că la fără 20. Cu rezervă de 5 minute. La fără un sfert
11.00 reluăm şedinţa plenului.
PAUZĂ
*
12

* * *
DUPĂ

PAUZĂ

Domnul Marian Lupu:
…pentru a relua ședința. Dacă mai sînt încă propuneri la ordinea de zi, din
cei care nu le-au făcut.
Microfonul nr.4.
Domnul Tudor Deliu – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Pentru a nu se crea impresia că Comisia juridică, numiri și imunități se
eschivează de la prezentarea raportului privind audierea ministrului justiției în
problemele ce țin de atacuri asupra instituțiilor financiare, eu rog să fie introdus în
ordinea de zi pentru ziua de mîine raportul Comisiei juridice, numiri și imunități.
Domnul Marian Lupu:
Păi, ca să înțeleg și eu mai bine, informația Comisiei juridice numiri și
imunități – mîine. Celelalte două – azi sau cum?
Domnul Tudor Deliu:
Așa reiese.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Poate le punem pe toate la pachet. Gîndiți-vă la lucrul acesta.
Microfonul nr.2.
Domnul Artur Reșetnicov:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Studiind stenograma din ședințele de săptămîna trecută, vin cu o propunere:
de a introduce în ordinea de zi următorul subiect.
Domnul deputat Saharneanu și-a permis de la microfonul din sala plenului să
jignească atît Fracțiunea Partidului Comuniștilor, cît și, cred, o mare parte a
populației.
Mai mult decît atît, dumnealui și-a permis în continuare să eticheze cu
cuvinte nedemne un coleg de-al nostru, deputatul Reidman, neavînd nici o hotărîre
a instanței de judecată, nici o calificare juridică, ceea ce depășește vădit cadrul
legal, dar și moral.
Considerăm că astfel de comportamente sînt nedemne statutului deputatului
în Forul Legislativ Suprem și astfel vin cu propunerea să introduceți în ordinea de
zi și să puneți la vot expulzarea deputatului Saharneanu din ședința în plen.
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Noi nu solicităm scuze, dar solicităm să fie izolat de către, din forul
legislativ și poate din toată țara.
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Da. Microfonul nr.5.
Domnul Ion Hadârcă:
Domnule Președinte,
Eu îmi cer scuze. Deci proiectele nr.1708 și nr.1709, eu îmi retrag
propunerea de a fi retrase, rămîn în suplimentul respectiv. Deci am consultat.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț:
Urmare poziției expuse de către fracțiunea noastră recent, în contextul
audierii rapoartelor comisiilor parlamentare privind atacul asupra instituțiilor
financiar-bancare, am considera posibil și rezonabil care toate aceste 3 pachete să
fie audiate într-o singură zi, mîine, ca să reușim să dăm posibilitate și comisiilor,
dar și deputaților să le verifice.
Domnul Marian Lupu:
Am înregistrat.
Microfonul nr.3.
Domnul Grigore Petrenco:
Mulțumesc.
Domnule Lupu,
Înainte de a pune la vot propunerile pentru ordinea de zi, noi cerem explicații
de la dumneavoastră referitor la plimbările dumneavoastră prin Strasbourg de 3
zile.
Am la dispoziție programul vizitei, așa-numitei, a dumneavoastră la
Consiliul Europei, care a avut loc recent. Ați avut 4 întîlniri de 15, 30 de minute,
de protocol, formale, fără nici un rezultat și ați lipsit din țară timp de 3 zile.
Cît costă bugetului Parlamentului asemenea plimbări Strasbourg? Care sînt
rezultatele acestei vizite și de ce nu v-ați prezentat în Sala de ședințe a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei, cînd președintele Adunării v-a salutat că sînteți
în sală.
Domnul Marian Lupu:
Așa, domnule Hadârcă, încă ceva? Să încheiem cu propunerile.
Microfonul nr.5.
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Domnul Ion Hadârcă:
Vă mulțumesc.
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Atitudinea Fracțiunii Partidului Liberal în ceea ce s-a vehiculat aici referitor
la acuzările reciproce este una foarte clară. Noi condamnăm limbajul suburban,
deci declarăm vot de blam celor care își permit asemenea limbaj în Parlament și să
încheiem aici subiectul și să trecem la ordinea de zi propriu-zisă.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
De acord. Înainte de a supune votului propunerile pentru ordinea de zi, vă
rog, domnule Butmalai.
La tribuna centrală, vă rog.
Domnul Ion Butmalai:
Mulțumim, domnule Președinte.
Bună ziua tuturor, domnilor și doamnelor, onorată asistență,
Eu, deputatul Ion Butmalai, am către Președintele Parlamentului Republicii
Moldova, domnul Marian Lupu, inclusiv către onoratul Parlament o cerere. Cerere
de ridicare a imunității parlamentare.
Domnule Președinte al Parlamentului,
Onorat Parlament,
În baza articolelor 69, 70 din Constituția Republicii Moldova și a articolului
8, articolelor 94, 95, 96, 97 și 98 din Legea cu privire la Regulamentul
Parlamentului, inclusiv în baza Legii despre statutul deputatului în Parlament,
solicit respectuos ridicarea imunității de deputat în legătură cu necesitatea
examinării dosarului penal nr.2007 15 80 61 intentat la data de 5.06.2007 de către
procurorul raionului Cahul și dosarul penal nr.2008 99 02 46, intentat la data de
1.11.2008 de către Direcția Generală Urmărire Penală a Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova.
Aceste dosare au fost intentate la comandă politică și doar ținînd cont de
criteriile politice care mă vizează ca cetățean al Republicii Moldova.
Aceste dosare penale, respectiv, au fost comasate la data de 3.11.2008 și a
fost atribuit nr.2007 15 80 61, care, la moment, sînt pe rol la examinare în
judecătoria Cahul.
Dosarele falsificate au fost intentate cu grave încălcări ale procedurii penale,
în prealabil la comanda politică a unor demnitari de stat.
Au fost încălcate drepturile mele, inclusiv au fost intimidați și membrii
familiei mele, au fost efectuate percheziții ilegale la domiciliu cu tentative de a
amplasa droguri, arme și bani falsificați pentru a fi arestat în circumstanțe pregătite
de către organele de forță.
Mai mult ca atît, sînt indignat de faptul că și acum sînt persecutat de către
organele Procuraturii Generale, care atestă un comportament… și nu au fost
sesizați nici în timpul guvernării precedente.
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Reiterînd cele expuse în cererea respectivă, solicit personal inițierea
procedurii respective conform cerințelor legislației în vigoare.
Data de 3.10.2011, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Ion
Butmalai.
Reiterînd cele expuse în cererea de ridicare a imunității parlamentare, stimați
colegi, vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că, la data de 30 septembrie
2011, la orele 16, de către Procurorul General Valeriu Zubco au fost invitați
2 procurori – Roșioru și Vasiliu – și li s-au dat indicații: pînă la data de
3 octombrie să fie strînse toate materialele, inclusiv deputatul Ion Butmalai.
La momentul actual, se efectuează filaj, se efectuează interceptarea
convorbirilor telefonice și, mai mult ca atît, eu m-am adresat joi și vineri
Președintelui Parlamentului cu o solicitare de a crea condiții de muncă pentru
deputați. Eu nu am făcut ceva personal din numele meu, am solicitat.
Adresîndu-mă de nenumărate ori către Procuratura Generală, personal către
domnul procuror Zubco, vreau să vă aduc la cunoștință că, adresîndu-mă în luna a
șaptea, am primit un răspuns evaziv de la procurorul delegat în funcția de șef al
Secției de conducere a urmăririi penale, am și emoții, și vreau să vă spun că este un
caz foarte ieșit din comun, inclusiv din anii 2006 – 2009, de către cetățeanul Oleg
Derminji au fost înșelate 54 de persoane din orașul și raionul Cahul la suma totală
de 15 milioane, inclusiv 24 de persoane au fost înșelate la 9 milioane de lei, în total
1,7 milioane euro.
Pe parcursul a 4 ani de zile, Procuratura Generală nu a luat vreo măsură,
inclusiv către respectivul cetățean, Oleg Derminji, care conduce și Societatea pe
Acțiuni „Daniel P” în baza hotărîrii Judecătoriei Economice de circumscripție
Chișinău.
La data de 18.08.2011, în pricina civilă, cererea de chemare în judecată SA
„Daniel P”, împotriva Primăriei orașului Cahul privind încasarea prejudiciului în
formă de venit ratat, dobînzi și altele, se cere suma totală de 63 de milioane 977 de
mii 900 de lei, ca Primăria Cahul să-i aloce Societății pe Acțiuni „Daniel”, inclusiv
prejudiciu moral de un milion de lei.
Îi mulțumesc foarte mult domnului procuror Zubco că are grijă de mine, dar
mai bine dumnealui s-ar ocupa de chestiunile respective pe care le-am vizat la ziua
de astăzi în Parlament.
Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru atitudinea pe care ați avut-o față de
mine și solicit domnului Președinte al Parlamentului inițierea procedurii respective
conform legislației în vigoare. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Potrivit legislației în vigoare, eu o să rog Comisia juridică, numiri și
imunități să examineze care sînt procedurile, ceea ce știu eu foarte bine că nu
Președintele Parlamentului intentează procedura de scoatere a imunității.
Deci toate lucrurile trebuie să fie făcute potrivit cadrului legislativ. O să rog
frumos Comisia juridică, numiri și imunități: consultați acest subiect, discutați în
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cadrul comisiei, fiindcă sînteți organul de lucru la acest subiect și eu o să vă rog să
mă informați.
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Propuneri la ordinea de zi.
Propunerea domnului Victor Popa, Comisiei juridice, numiri și imunități cu
referință la proiectul nr.1687, ca acest proiect să fie mișcat pentru examinare în
cadrul agendei pentru perioada 13 – 21 octombrie.
Regulamentul ne permite să facem acest lucru și fără procedura de vot, dacă
nu există obiecții sau alte opinii în sală. Nu au existat, respectiv, constat această
mișcare. Deci mîine acest proiect nu este examinat. Îi găsiți locul în următoarele
două săptămîni.
Propunerile înaintate de către domnul deputat Reșetnicov: de a include pe
ordinea de zi 4 proiecte.
Stimați colegi numărători,
Rog să vă ocupați locurile la microfoane. Le voi supune votului pe rînd, așa
cum îmi cere legea.
Propunerea de a include în ordinea de zi proiectul nr.2125. Cine este pentru
rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 34.
Sectorul nr.2 – 6.
Sectorul nr.3 – 0.
Domnul Marian Lupu:
40 de voturi „pro”. Propunerea un a fost acceptată de plenul Parlamentului.
(Rumoare în sală.)
89 de deputați au fost anunțați în sală.
Deci propunerea privind includerea în ordinea de zi a proiectului nr.2126.
Cine este pentru rog voteze. Rezultatele, la fel.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 34.
Sectorul nr.2 – 6.
Sectorul nr.3 – 0.
Domnul Marian Lupu:
40 de voturi. Constat aceeași situație. Plenul nu a acceptat propunerea.
Propunerea de a include proiectul nr.2123. Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 34.
Sectorul nr.2 – 6.
Sectorul nr.3 – 0.
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Domnul Marian Lupu:
40 de voturi și această propunere nu a fost susținută.
Și propunerea de a include proiectul nr.2124. Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 34.
Sectorul nr.2 – 6.
Zero – sectorul nr.3.
Domnul Marian Lupu:
40 de voturi și această propunere nu a fost acceptată de plen.
Următoarea propunere care, de fapt, a parvenit de la Fracțiunea PCRM, dar
au mai intervenit și alții dintre colegii noștri, prezentarea informațiilor din partea
Comisiei economie, buget și finanțe, Comisia securitate și ordine publică și
Comisia juridică, pentru ziua de mîine ca să fie toate aceste informații complete,
avînd în vedere că nu toți au finalizat aceste informații.
Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 35.
Domnul Marian Lupu:
Bine, mulțumesc.
Fiindcă eu văd, conform sectoarelor, este majoritatea. Această propunere a
fost acceptată de plenul Parlamentului pentru ziua de mîine.
Propunerea din partea Fracțiunii PCRM, eu îmi cer scuze, nu am reținut
numele colegului… colegei noastre, care a evocat aceste propuneri, de a include în
ordinea de zi 3 proiecte, primul fiind nr.1373.
Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 35.
Sectorul nr.2 – 6.
Sectorul nr.3 – 0.
Domnul Marian Lupu:
41 de voturi „pro”. Propunerea nu a fost susținută.
Proiectul nr.1393. Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 35.
Sectorul nr.2 – 6.
Sectorul nr.3 – 0.

18

Domnul Marian Lupu:
41 de voturi. Și plenul nu a susținut această propunere.
Și includerea proiectului nr.2057. Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 35.
Sectorul nr.2 – 6.
Zero – sectorul nr.3.
Domnul Marian Lupu:
41 de voturi „pro”. Această propunere nu a fost susținută.
Următoarea propunere, înaintată de doamna deputat Oxana Domenti, pentru
a exclude din ordinea de zi proiectul nr.1709. Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 35.
Sectorul nr.2 – 6.
Sectorul nr.3 – 0.
Domnul Marian Lupu:
41 de voturi. Această propunere nu a fost susținută.
Proiectul nr.1709 rămîne în propunere pentru ordinea de zi, de fapt, la
supliment, o să ajungem și la el.
Propunerea doamnei deputat Mironic: de a include pe ordinea de zi proiectul
nr.396. Cine este pentru rog să voteze.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 35.
Sectorul nr.2 – 6.
Zero – sectorul nr.3.
Domnul Marian Lupu:
41 de voturi. Propunerea nu a fost susținută.
Cu referință la proiectul nr.388, consider că am ajuns la un numitor comun,
el fiind preconizat pentru ziua de mîine. Clarificați, vă rog, situația, deputații,
membrii comisiei de profil. Dacă nu se ajunge la un numitor comun, mîne, în
cadrul… la începutul ședinței veniți cu această propunere de a exclude din ordinea
de zi.
Și ultima propunere, a domnului Streleț, privind amînarea audierii raportului
Prim-ministrului, propusă pentru ziua de azi sau mîine, pentru perioada 13 – 21.
Cine este pentru rog să voteze. Rog să anunțați rezultatele.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 0.
Sectorul nr.2 – 8.
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Sectorul nr.3 – 17.
Domnul Marian Lupu:
25 de voturi întru susținerea acestei propuneri care nu este susținută de
plenul Parlamentului, ceea ce ar însemna că domnul Prim-ministru trebuie să
prezinte sau astăzi, sau mîine… de fapt, a fost fixat. Mîine, în cadrul ședinței
plenului Parlamentului.
Acestea au fost propunerile înaintate.
Mulțumesc, stimați colegi numărători.
În ultimă instanță, voi supune votului adoptarea per ansamblu a
suplimentului la ordinea de zi care a fost înaintată atenției plenului de către Biroul
permanent, ținînd cont de rezultatele votului pe propuneri separate.
Cine este pentru rog să voteze. Ordinea de zi per ansamblu. Majoritatea.
Vă mulțumesc.
Ordinea de zi este adoptată.
Din lista proiectelor de bază. Proiectul de Lege nr.1488 pentru modificarea
și completarea unor acte legislative. Guvernul.
Microfonul nr.3.
Doamna Maria Postoico – Fracțiunea PCRM:
Vă mulțumesc.
Fracțiunea PCRM cere o pauză de 15 minute.
Domnul Marian Lupu:
Trebuie să satisfacem cererea. Deci revenim. Acord această pauză la
solicitarea Fracțiunii. Revenim în sală la 11 jumătate.
PAUZĂ
*
* * *
DUPĂ

PAUZĂ

Domnul Marian Lupu:
Da, stimaţi colegi,
Rog să vă ocupaţi locurile. Reluăm şedinţa plenului Parlamentului.
Microfonul nr. 3.
Domnul Serghei Sîrbu:
Domnule Preşedinte,
De procedură. Eu rog, să le spuneţi numărătorilor să anunţe de la microfoane
prezenţa deputaţilor în sală, pentru a vedea care este legitimitatea continuării
şedinţelor. Vă rog frumos.
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Domnul Marian Lupu:
Stimaţi colegi numărători,
Bine. Vă rog, Secretariatul, mobilizaţi, vă rog, prezenţa în sală a tuturor
deputaţilor care s-au înregistrat pentru participare astăzi dimineaţă. Doar o clipă.
Cine mai lipseşte din cei care? Iată, văd că sînt lucrurile aici.
Numărătorii,
Vă rog să anunţaţi.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 1 – 35.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr. 1 – 35.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 29.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr. 2 – 29.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 24. Dar mai este un coleg în hol, care ajunge în câteva
minute.
Domnul Marian Lupu:
Deci 24 prezenţa la moment în sectorul nr. 3.
– 25, da?
O clipă.
– 89 de deputaţi, conform acestor date anunţate.
Microfonul nr. 3.
Doamna Maria Postoico:
Da, mulţumesc, domnule Preşedinte.
Stimată majoritate parlamentară,
Dumneavoastră în fiecare zi, în faţa societăţii, în faţa jurnaliştilor ne
chemaţi la dialog, ca noi să fim receptivi, să înţelegem care este situaţia în ţară.
Dar, iată astăzi, iarăşi noi ne-am confundat cu aceeaşi problemă. De fiecare dată,
cînd Fracţiunea PCRM înaintează proiectele sociale, care sînt aşteptate de
populaţie, dumneavoastră le ignoraţi. Astăzi aţi procedat la fel ca de fiecare dată.
De aceea, noi, în semn de protest, de la şedinţa de astăzi ieşim din sala de
şedinţe. Vă dorim succese mai departe.
Şi, totodată, vă atenţionăm că dumneavoastră nu aveţi cvorum, pentru a
adopta legile nici în primă lectură, nici în a doua.
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Domnul Marian Lupu:
De fapt, stimaţi colegi,
35; 29; 25. În totalitate? Acuşi vom face o numărătoare de voturi, ca să ne
asigurăm de prezenţa cvorumului.
Potrivit datelor, care au fost anunţate imediat anterior, în sală trebuie să fie
54 de persoane. Reieşind… A, sectorul nr. 2, de fapt, mai puţin. Să vedem.
Numărătorii, daţi-mi, vă rog, numărul celor prezenţi în sală, pentru a aprecia
caracterul deliberativ al şedinţei. Sectorul nr. 2 şi sectorul nr. 3?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 25.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr. 2?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 22.
Domnul Marian Lupu:
47 de voturi. Sînt lipsă 4 voturi, pentru a constata caracterul deliberativ al
şedinţei.
Deci cu 47 de deputaţi prezenţi în sală, şedinţa nu este deliberativă, Lucru
care mă impune să constat întreruperea acestei şedinţe.
În acest caz, vom reveni în sala plenului Parlamentului mîine, la orele 10.00.
Mulţumesc.
Şedinţa s-a încheiat la ora 11.30.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului
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