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Şedinţa începe la ora 15.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Voronin, deputat în Parlament
din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Vladimir Voronin:
Stimați deputați,
Onorată asistență,
Rog conducerea Aparatului Parlamentului să mă informeze despre prezen
ța
deputaților la ședință.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Stimați deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de constituire a Parlamentului de legislatura
a XIX-a, din totalul celor 101 de deputa
ți, și
-au înregistrat prezența 101 de
deputați. Toți acei care au fost invita
ți sî
nt prezenți în sala de
ședințe
a
Parlamentului.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc.
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Stimați deputați,
Pentru începerea ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova
nou-ales, vă rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Imnul de
Stat al Republicii Moldova. ( Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova).
Mulțumesc.
Stimați deputați,
Astăzi noi cu dumneavoastră participăm
ședința
la de constituire a
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a și, conform articolelor 2,
4, 7 din Regulamentul Parlamentului, urmează să audiem:
1. Raportul Președintelui Curții Constituționale.
2. Formarea fracțiunilor parlamentare.
3. Alegerea organelor de conducere a Parlamentului.
Această consecutivitate este prevăzută expres în lege, de aceea nu este
nevoie de a fi supusă votului.
Se oferă cuvîntul domnului Președinte al Curții Constituționale Dumitru
Pulbere, pentru a prezenta Raportul privind rezultatele alegerii Parlamentuluiși
validarea mandatelor deputaților aleși.
Poftim, Excelență.
Domnul Dumitru Pulbere – Președintele Curții Constituționale:
Domnule Președinte al ședinței Parlamentului,
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
În numele Cur
ții Constituționale , am onoarea să vă salut în această zi
solemnă, cînd are loc prima
ședință
a Parlamentului Republicii Moldova de
legislatura a XIX-a.
Constituția, la articolul 2, declară că suveranitatea națională aparține
poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod directși prin organele sale
reprezentative.
La 28 noiembrie 2010, au avut loc alegerile anticipate în Parlament pentru
care au votat 63,37% din alegători. Curtea Constitu
țională , fiind autoritatea care
garantează suprema
ția Constituției , în conformitate cu articolul 135 din
Constituție, articolul 4 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolele 4
și 38 din Codul jurisdicției constituționale, articolul 89 din Codul electoral, a
examinat la 24 decembrie curent materialele Comisiei Electorale Centrale privind
totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie curent în urma
renumărării la 15 decembrie 2010 a voturilor exprimate de alegători. Renumărare
dispusă de Curtea Constitu
țională la cererea co ncurentului electoral Partidul
Comuniștilor din Republica Moldova și a trei candidați independenți.
Prin avizul nr.5, Curtea Constituțională a constatat că pragul minim de
reprezentare de 4 la sută din voturile valabile exprimate în ansamblu pețară a fost
depășit de patru concurenți electorali. Nici unul dintre candidații independenți n-a
atins pragul de reprezentare de 2 la sută, prevăzut de Codul electoral.
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Astfel, în urma distribuirii mandatelor de deputat în conformitate cu
coeficientul electoralși a cel or rămase nedistribuite, Partidul Comuniștilor a
obținut 42 de mandate, Partidul Liberal Democrat – 32 de mandate, Partidul
Democrat – 15 mandate și Partidul Liberal – 12.
În avizul său, Curtea Constituțională a menționat că scrutinul parlamentar
din 28 noiembrie curent s-a desfășurat conform prevederilor legale și standardelor
internaționale cu privire la alegerile democratice. Rezultatele scrutinului
parlamentar reflectă voința autentică a alegătorilor din Republica Moldova.
În procesul alegerilor și la numărarea voturilor nu au fost comise încălcări
ale Codului electoral de natură să influen
țeze rezultatele votării și atribuirea
mandatelor. Această concluzie rezultă și din rapoartele observatorilor
internaționali, inclusiv a celor din partea Adunării Parlamentare a OSCE, Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei, Parlamentului European și CSI.
În exercitarea atribu
țiilor , care îi revin potrivit Constitu
ției, Curtea
Constituțională a confirmat că la 28 noiembrie 2010 Parlamentul Republicii
Moldova de legislatura a XIX-a a fost ales în mod legal, prin sufragiu universal
egal, direct, secret și liber exprimat.
În aceeași ședință, Curtea Constituțională a adoptat Hotărîrea nr. 31 prin care
a validat mandatele a 101 deputați aleși și a confirmat listele candidaților supleanți
la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
Stimați deputați,
Pornind de la prevederile articolului 60 din Constituție , care statuează că
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și
unica autoritate legislativă a statului, Curtea Constituțională exprimă speranța că în
activitatea dumneavoastră veți pune mai presus de toate interesele poporului care
v-a delegat în legislativ, acordîndu-vă încrederea sa deplină, ve
ți demonstra un
model al compromisului rezonabil demn de urmat de întreaga societate.
Poporul așteaptă de la dumneavoastră determinarea priorităților subordonate
interesului național de moment și de perspectivă, care constă în depășirea crizei
politice, economice, consolidarea statului Republica Moldova, păstrarea valorilor
democratice europene, valori care vor propulsațara noastră pe linia progresului și
prosperității.
Astăzi, onorați deputați, dumneavoastră vă aflați în prima ședință și , ca
reprezentanți ai poporului, urmează să exercitați voința lui. Vă dorim să nu uitați
nici pe o clipă acest lucru.
Mult succes în activitatea dumneavoastră de importanță majoră pentru statul
nostru Republica Moldova.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule Președinte al Curții Constituționale.
Stimați deputați,
Se propune de a lua act de raportul domnului
ședintePreal Curții
Constituționale Dumitru Pulbere.
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Stimați deputați în Parlamentul de legislatura a XIX-a,
Din acest moment, Parlamentul țării noastre se consideră legal constituit.
Primiți cele mai sincere felicitări în legătură cu acest eveniment istoric. (Aplauze.)
În calitatea mea de ședinte
Pre
al ședinței și conform Regulamentului
Parlamentului, permiteți-mi să vin cu următorul mesaj.
Stimați domni deputați,
Stimați reprezentanți ai Corpului diplomatic,
Stimați reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă,
Astăzi șiî va începe activitatea Parlamentul Republicii Moldova de
legislatura a XIX-a, Parlament a cărui apariție , indiscutabil, a fost o încercare
specifică de depă
șire a crizei polit ice profunde care continuă în
țară deja pe
parcursul a unui an și jumătate.
Și cum nu ar fi rezultatele politice ale alegătorilor, cît de crîncenă, poate
chiar și murdară, și înverșunată nu ar fi fost campania electorală, eu presupun că
însuși faptul petrecerii alegerilor înseamnă o victorie mare a opiniei publice,
victorie a majorității poporului nostru.
Poporul a dorit alegeri, poporul a dorit claritate, poporul a dorit să-și
demonstreze suveranitatea în mod clar și distinct și aceasta s-a întîmplat. Totuși, în
virtutea faptului că lungile luni de instabilitate politică în Republica Moldova ar fi
trebuit să învețe ceva clasa noastră politică, aceasta , cu părere de rău, încă nu s-a
întîmplat.
Noi vedem că fierbințeala confruntării încă nu a cedat locul năzuinței nobile
de a unifica în sfîrșit poporul, de a se ridica deasupra schemelor primitive și
învechite de divizare a societă
ții în ai săi, în străini, proeuropeni, antieuropeni,
prooccidentali, prorusești. Virusul agresiunii din 7 aprilie încă nu mai lasă să se
liniștească cîteva mii de patrioți ai ideologiei de pogrom și ai haosului nesfîrșit.
Ultima lună ei tindeau să impună Moldovei viziunea sa asupra rezultatelor
alegerilor, viziunea sa privind viitorul țării.
Și, iată, cîteva zile în urmă, acest viitor a fost prezentat, în sfîrșit , în mod
expresiv în Piața Marii Adunări Naționale sub formă de declarații înțepătoare,
agresive, pline de ură, care amintesc mai degrabă lexiconul periculos din timpurile
războiului transnistrean, decît un discurs al susținătorilor integrării europene. Dar
toate aceste blesteme deja seamănă anacronism, mai degrabă sînt stupide decît de
temut. Ș i cel mai bine pentru salvarea onoarei acestor tribuni ar fi aplicarea unei
logici mai productive și moderne, logica toleranței, dialogului și a cooperării.
Poporul nostru a obosit de acest tunet de tam-tamuri și mormăieli , de
războiul rece. Și eu presupun că nu se mai merită a fi pusă la încercare toleranța
poporului și mai departe. Mai mult ca atît, noi toți înțelegem foarte bine că pe 28
noiembrie majoritatea absolută a poporului moldovenesc a ales nu între Moscova
și între Bruxelles, dar în mod exclusiv Moldova, propriațară, propria P atrie,
propria viață . Ș i, în acest proces de votare, această majoritate absolută, desigur,
credea și în parcursul european al Moldovei , și într-un nou nivel de parteneriat
strategic cu Rusia, și în reintegrarea pașnică a țării, și într-un nivel calitativ nou al
politicii sociale și al echității.
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Amintiți-vă, stimați colegi, că toate aceste cuvinte de speranță, bune intenții
și chemări au fost rostite fără excep
ție de către toți participa nții la campania
electorală. Și din aceste considerente, dragi prieteni, sîntem obligați să ne ridicăm
cu adevărat la acel nivel al responsabilității și patriotismului, așteptat de la noi de
întreaga țară. Să fim fideli cuvîntului dat alegătorului, indiferent de rolul pe care
urmează să-l avem în acest Parlament: rolul de guvernare responsabilă sau de
opoziție principială.
Vreau să cred că Parlamentul de legislatura a XIX-a va reuși să devină
organul legislativ capabil să realizeze concilierea
și consolidarea societății, va
putea să identifice acea ordine de zi naționa lă care va uni toți patrioții R epublicii
Moldova.
În următorii 4 ani, noi trebuie, cu adevărat, să facem imposibilul să obținem
libertățile europene, să realizăm un salt în modernizarea economiei noastre
naționale, să atingem un nivel destoinic al calității vieții poporului nostru. Fiți de
acord că toate celelalte scopuri sînt în umbra acestor sarcini. Dacă realizăm aceste
obiective, înseamnă că obținem ceea ce se dorește mai mult, obținem principalul –
independența veritabilă a Republicii Moldova.
Într-un bun ceas noului Parlament.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Onorat Parlament,
Conform articolului 4 din Regulamentul Parlamentului, înainte de a forma
organele de lucru ale Parlamentului, este necesar de a constitui
țiunilefrac
parlamentare. În temeiul mandatelorținute,
ob ofer cuvîntul reprezentanților
partidelor care au acces în Parlament, pentru a anunța constituirea fracțiunilor. În
ordinea reprezentării: PCRM, PLDM, PD și PL. Vă rog.
Doamna Maria Postoico – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova:
Domnule Președinte al ședinței,
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
Vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră prevederile cele mai importante
ale procesului-verbal alședinței de constituire a Fracțiunii parlamentare a
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Această ședință a avut loc astăzi, pe data de 28 decembrie 2010. Și, potrivit
acestui document, s-a hotărît să se constituie Fracțiunea parlamentară a Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova în număr de 42 de deputați, avînd următoarea
componență:
Voronin Vladimir, Greceanîi Zinaida, Muntean Iurie, Postoico Maria,
Tkaciuk Mark, Dodon Igor, Mișin Vadim, Vitiuc Vladimir, Vlah Irina, Petrenco
Grigore, Balmoș Galina, Zagorodnîi Anatolie, Ivanov Violeta, Șova Vasili, Sîrbu
Serghei, Domenti Oxana, Chistruga Zinaida, Gagauz Miron, Panciuc Vasili,
Mironic Alla, Bannicov Alexandr, Poleanschi Mihail, Stati Sergiu, Todua Zurabi,
Gorilă Anatolie, Bodnarenco Elena, șStarî
Constantin, Bondari Veaceslav,
Abramciuc Veronica, Reidman Oleg, Mușuc Eduard, Eremciuc Vladimir, Garizan
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Oleg, Babenco Oleg, Mîndru Victor, Filipov Serghei, Re
șetnicov Artur, Șupac
Inna, Botnariuc Tatiana, Petcov Alexandr, Popa Gheorghe, Anghel Gheorghe.
S-a examinat, de asemenea,și problema ce ține de alegerea organelor de
conducere ale Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
S-a decis ca președinte al Fracțiunii să fie aleasă Maria Postoico.
În calitate de vicepre
ședinți – doamna Galina Balmoș și domnul Victor
Mîndru.
Secretar al Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova a fost aleasă doamna Tatiana Botnariuc.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Domnul Vladimir Voronin:
Da, mulțumesc, doamnă Postoico.
Poftim, reprezentantul Partidului Liberal Democrat.
Domnul Alexandru Tănase – Partidul Liberal Democrat din Moldova:
Domnule Președinte al ședinței,
Stimați colegi,
Dau citire extrasului din procesul-verbal nr.1 alședinței de constituire a
Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova. S-a hotărît de
a se constitui Fracțiunea parlamentară a Partidul ui Liberal Democrat din Moldova
în număr de 32 de deputați, avînd următoarea componență:
Filat Vladimir, Tănase Alexandru, Godea Mihai, Palihovici Liliana, Leancă
Iurie, Belostecinic Grigore, Hotineanu Vladimir, Juravschi Nicolae,
Țap Iurie,
Bolocan Lilia, Ghilețchi Valeriu, Șleahtițchi Mihail, Agache Angel, Balan Ion,
Deliu Tudor, Ioniță Veaceslav, Streleț Valeriu, Furdui Simion, Lucinschi Chiril,
Mocanu Gheorghe, Cobzac Grigore, Cimbriciuc Alexandru, Butmalai Ion,
Ciobanu Ghenadie, Olaru Nicolae, Iona
ș I van, Pleșca Nae -Simion, Dumitriu
Anatolie, Ciobanu Maria, Vlah Petru, Vacarciuc Andrei și Știrbate Petru.
S-a examinat chestiunea cu privire la alegerea organului de conducere al
Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal din Moldova. S-a decis de a alege în
calitate de președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din
Moldova pe domnul Mihai Godea.
De a alege în calitate de vicepre
ședinți ai Fracțiunii parlamentare a
Partidului Liberal Democrat din Moldova pe domnul Valeriu Streleț și pe domnul
Mihail Șleahtițchi.
A alege în calitate de secretar al Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal
Democrat din Moldova pe domnul Agache Angel. S-a votat unanim.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule deputat Tănase.
Poftim, reprezentantul Partidului Democrat.
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Domnul Marian Lupu – Partidul Democrat din Moldova:
Stimați colegi,
Doamnelor și domnilor deputați,
Mai întîi de toate, cu titlu personal
și în numele Fracțiunii Partidului
Democrat, vreau să vă felicit pe to
ți cei pr ezenți în această sală, reprezentanți ai
Corpului de deputați de legislatura a XIX-a.
Nu voi citi procesul-verbal nr.1 alședinței Fracțiunii Partidului Democrat
din Moldova. Voi menționa doar că, tradițional, la fel ca și în cazul colegilor noștri
din alte fracțiuni parlamentare, în cadrul acestei ședințe, s-au decis următoarele:
1. Să fie instituită Fracțiunea grupului parlamentar al Partidului Democrat –
15 membri ai Parlamentului. O să le dau
și numele, în semn de respect pentru
colegii mei, nu în ordinea în care au fost incluși în lista electorală, ci așa cum îi văd
eu așezați la aceste mese.
Marian Lupu, domnul Vladimir Plahotniuc, domnul Dumitru Diacov,
domnul Anatolie Ghilaș, domnul Marcel Răducan, domnul Valeriu Guma, domnul
Alexandru Stoianoglo, doamna Raisa Apolschi, domnul Iurie Bolboceanu, domnul
Andrian Candu, domnul Igor Corman, domnul Valeriu Lazăr, doamna Valentina
Buliga, domnul Vasile Botnari.
2. În calitate de președinte al grupului parlamentar al Partidului Democrat a
fost decis să fie ales Președintele Parlamentului în persoană.
Doi vicepreședinți: domnul Dumitru Diacov și domnul Vladimir Plahotniuc.
Și în calitate de secretar al Fracțiunii: doamna Raisa Apolschi.
Acestea sînt lucrurile pe care am dorit să le fixez, să vi le aduc la cunoștința
dumneavoastră.
Și, pe final de undă, dragii mei colegi, odată cu instituirea fracțiunilor
parlamentare… Pavel Filip… Cred că… Bine, am și eu, cred, un motiv în sensul în
care ne mai gîndeam cu fumatul sau cu ciocolatele. Pavel, țîi aduci aminte de
ședințele noastre. Eu îmi cer scuze, dragul meu.
Acum, odată fiind instituite țiunile
frac
parlamentare, cred că ține de
competența și de responsabilitatea noastră comună, a tuturor, să accelerăm
perioada de formare a structurilor parlamentare și a celorlalte structuri statale și
guvernamentale. Este func
ția noastră pentru care am fost aleși. Purtăm
responsabilitate pentru acest lucru, pentru a asigura o guvernare a Republicii
Moldova, care este foarte și foarte necesară.
Lucrul acesta cred că ne solicită nouă tuturor să ne debarasăm de idei de
vacanță de iarnă și de alte plăceri. Este un timp pentru muncă, muncă asiduă,
muncă intensă.Și exprim disponibilitatea, dorința și seriozitatea grupului
parlamentar al Partidului Democrat pentru a desfășura o atare activitate.
Vă mulțumesc și vă doresc succes tuturor.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule Lupu.
Reprezentantul Partidului Liberal, poftim.
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Domnul Ion Hadârcă – Partidul Liberal:
Stimați colegi,
Felicitările mele cu prilejul constituirii noii legislaturi a Parlamentului
Republicii Moldova.
Vă aduc la ștință
cuno procesul
-verbal de constituire a țiunii
Frac
parlamentare a Partidului Liberal. Astăzi, a avut loc prima
ședință. S -a constituit
Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal din 12 persoane:
Ghimpu Mihai,Șalaru Anatolie, Fusu Corina, Hadârcă Ion, Munteanu
Valeriu, Bodrug Oleg, Vieru Boris, Lupan Vladimir, Popa Victor, Cojocaru
Vadim, Guțu Ana și Brega Gheorghe.
Fracțiunea parlamentară, la prima ședință, a decis, în ordinea de zi, de a
alege președintele Fracțiunii, vicepreședintele și secretarul acesteia.
S-a hotărît ca președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal să fie
ales subsemnatul.
Vicepreședinte al Fracțiunii – doamna Corina Fusu.
Și secretar al Fracțiunii Partidului Liberal – domnul Valeriu Munteanu.
În încheiere, felicitări tuturor cu prilejul apropiatelor sărbători cre
știne. La
mulți ani!
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc.
Stimați deputați,
Eu mă adresez către conducătorii fracțiunilor și formațiunilor politice, ai
căror reprezentanți sînt prezenți în Parlament, dacă este deja constituită majoritatea
parlamentară? Cine vrea să ne informeze despre constituirea
ții majorită
parlamentare?
Eu am răbdare.
Spre atenția domnului Ghimpu, de astăzi o să funcționeze numai microfonul
nr.3.
Vă rog, domnule Diacov. (Rîsete în sală.) (Aplauze.)
Domnul Dumitru Diacov – Partidul Democrat din Moldova:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Eu cred că de ceea ce s-a vorbit aici puțin mai înainte, faptul că noi am avut
așa o perioadă destul de delicată, tensionată pe alocuri, alegeri anticipate, iar
alegeri anticipate. Colegii abia acum se simt deputați. Și, desigur, este nevoie de o
pauză, pentru a ne consulta, pentru a găsi o solu
ție și a crea această majoritate
parlamentară de care este nevoie,și după care urmează să purcedem la alegerea
organelor de lucru.
De aceea, domnule Pre
ședinte, a fost o zi grea, o zi importantă pentru
dumneavoastră și pentru noi. Rug ăm să anun
țați o pauză. Pînă cînd?
Dumneavoastră… Joi, joi.
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Domnul Vladimir Voronin:
Joi, care joi?
Domnul Dumitru Diacov:
16, da?
Domnul Vladimir Voronin:
Ora 16.00 sau 16 ianuarie, joi? (Rîsete în sală.)
Domnul Dumitru Diacov:
30 decembrie, ora 16.00.
Domnul Vladimir Voronin:
Onorat Parlament,
Se anunță o pauză în ședințele noastre pînă joi, 30 decembrie, ora 16.00.
Mulțumesc. La revedere.
PAUZĂ
*
* * *
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.36.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Aparatului Parlamentului.
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