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9. Anunțul domnului Președinte al Parlamentului și Președinte interimar al
Republicii Moldova Marian Lupu cu privire la desemnarea domnului Vladimir
Filat, Prim-ministru în exercițiu, în calitate de candidat pentru funcția de Prim ministru al Republicii Moldova.
Şedinţa începe la ora 16.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Voronin, deputat al Fracțiunii
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, decan de vîrstă.
Domnul Vladimir Voronin:
Stimați deputați,
Rog să ocupați locurile respective.
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Domnule Ghimpu,
Mata cu disciplina ai stat foarte rău. Văd că nu ascultă nimeni deocamdată.
Ei au să facă tot corect, dar mai tîrziu. Mai energic, domnule Diacov. Mai energic.
Domnule Ganaciuc,
Rog să prezentați raportul despre prezența deputaților în sala de ședințe.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, asistă 99 de deputa
ți. Nu sînt prezenți : domnul deputat Popa
Victor, domnul Stoianoglo Alexandru – motivat.
Domnul Vladimir Voronin:
Vă mulțumesc.
Stimați deputați,
Conform Regulamentului, noi continuămședința de
constituire a
Parlamentului. Dumneavoastră, doamne și domni
deputați, aveți careva
propuneri, anunțuri? Nu sînt.
Mulțumesc.
Data trecută, noi cu dumneavoastră am constituit deja
țiunilefrac
parlamentare, în continuare este necesar să alegem Pre ședintele Parlamentului.
Microfonul nr.4, poftim.
Domnul Vladimir Filat – Prim-ministru în exercițiu, Președinte interimar
al Republicii Moldova:
Stimate Președinte al ședinței,
Așa cum este și firesc, astăzi sîntem în situația să anunță m crearea
majorității parlamentare, majorita
ții parlamentare compuse
din Frac
ț iunea
parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova, a Partidului Democrat
din Moldova și a Partidului Liberal.
În componența majorității parlamentare sînt 59 de deputați în Parlamentul
Republicii Moldova. Denumirea Alianței este pentru Integrarea Europeană sau
Alianța pentru Integrarea Europeană.
Și în continuare urmează, dacă este să trecem la prevederile Regulamentului,
să organizăm procedura de alegere a Pre
ședintelui Parlamentului. Pentru aceast a
trebuie să fie propuse inclusiv înaintările din partea fracțiunilor, dar și crearea
Comisiei speciale pentru organizarea alegerii Președintelui Parlamentului.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule Filat.
Stimați deputați,
Se ia act referitor la declara
ția domnului Filat despre formarea majorității
parlamentare.
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Conform prevederilor articolului 64 din Constitu
ție și a le articolului 9 din
Regulamentul Parlamentului, Președintele Parlamentului se alege pe durata
mandatului Parlamentului, prin vot secret, cu buletine de vot pe care se înscriu
numele și prenumele tuturor candidaților propuși de fracțiunile parlamentare.
Fiecare fracțiune parlamentară poate face o singură propunere.
Este declarat sau va fi declarat ales Pre
ședinte al Parlamentului candidatul
care va întruni votul majorității deputaților aleși în actualul Parlament.
Dacă nici un candidat nu va întruni numărul de voturi necesar se va organiza
al doilea tur de scrutin, la care vor participa numai doi candidați care în primul tur
au obținut cel mai mare număr de voturi.
În caz de paritate de voturi, se organizează un nou tur de scrutin pentru care
fracțiunile parlamentare vor propune aceiași sau alți candidați.
Deci pentru alegerea Președintelui Parlamentului avem nevoie de a forma
comisia respectivă. Întrebări referitor la ... Dar aici nu pot fi întrebări, căci aceasta
eu am citit din Regulament, din lege, tot ce este legat de alegerea Președintelui
Parlamentului.
Referitor la comisie. Potrivit prevederilor articolului 8 alineatul (1) din
Regulamentul Parlamentului, Parlamentul, la propunerea fracțiunilor parlamentare,
instituie o comisie pentru efectuarea alegerii prin vot secretședintelui
a Pre
Parlamentului. Comisia va recepționa propunerile de desemnare a candidaților la
funcția de Președinte al Parlamentului, va asigura pregătirea și desfășurarea votării,
va totaliza rezultatele votării, va soluționa conflictele și litigiile apărute în timpul
votării, va prezenta Parlamentului spre aprobare rezultatele votării.
Stimați deputați,
Se propune ca această comisie să fie compusă din 9 persoane. Comisia se
formează conform principiului proporționalității fracțiunilor parlamentare.
Dumneavoastră, stimați deputați, aveți alte propuneri? Nu sînt. Alte
propuneri nu sînt. Propun să votăm componen
ța numerică, adică comisia să fie
compusă din 9 persoane. Ș i fracțiunile să înainteze cîte un numărător care să
numere voturile pentru votările deschise.
Eu vă rog, din partea fracțiunilor, numiți numărătorii.
Doamnă Postoico, poftim.
Doamna Maria Postoico – Fracțiunea PCRM:
Sectorul nr.1 – domnul Stati.
Domnul Vladimir Voronin:
Partidul Liberal Democrat? Numărător. Nu candida
ți, numărător. Să nu te
greșești, Diacov.
Domnul Dumitru Diacov – Fracțiunea PDM:
Domnul Candu Andrian de la Partidul...
Domnul Vladimir Voronin:
Domnul Candu.
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Partidul Liberal Democrat, poftim.
Microfonul nr.4.
Domnul Mihai Godea – Fracțiunea PLDM:
Fracțiunea Partidului Liberal Democrat – Gheorghe Mocanu va număra
voturile.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc.
Și microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu – Fracțiunea PL:
Din partea Fracțiunii Partidului ... Nu, nu, numărători.
Domnul Vladimir Voronin:
Numărătorii.
Domnul Valeriu Munteanu:
Vladimir Lupan.
Domnul Vladimir Voronin:
Vladimir Lupan.
Mulțumesc.
Stimați deputați,
Se supune votului constituirea Comisiei propuse de către dumneavoastră.
Cine este pentru constituirea Comisiei pentru efectuarea alegerii Pre
ședintel ui
Parlamentului prin vot secret din 9 persoane, vă rog să votați prin vot deschis. Cine
este împotrivă? Cine s-a abținut? Este acceptată integral. Au votat toți deputații.
Trecem mai departe. Potrivit principiului, iarăși aceleași proporționalități, se
propune următoarea componență numerică a Comisiei pentru efectuarea alegerii
prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
propune 4 membri. Poftim, din partea Fracțiunii prezentați.
Domnul Eduard Mușuc – Fracțiunea PCRM:
Domnule Președinte,
Fracțiunea Partidului Comuni
știlor din Republica Moldova propune
următoarele persoane în componen
ța C omisiei: domnul deputat Zagorodnîi,
domnul deputat Sîrbu, doamna deputat Chistruga și domnul deputat Vitiuc.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule deputat Mușuc.
Poftim, Partidul Democrat.
Microfonul nr.3.
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Domnul Valeriu Guma – Fracțiunea PDM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Din partea Fracțiunii Partidului Democrat – doamna Raisa Apolschi.
Domnul Vladimir Voronin:
Doi. Nu, nu, un membru. Nu, nu, pardon. Vă ajunge un membru. Destul.
Partidul Liberal Democrat.
Domnul Mihai Godea:
Trei.
Domnul Vladimir Voronin:
Luînd în considerare relațiile noastre foarte prietenoase, trei membri.
Poftim.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte al ședinței.
Din partea Fracțiunii Partidului Liberal Democrat îi propunem în comisie pe
domnii deputați: Angel Agache, Tudor Deliu și Valeriu Streleț.
Domnul Vladimir Voronin:
Vă mulțumesc frumos.
Microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Din partea Fracțiunii Partidului Liberal – doamna deputat Ana Guțu.
Domnul Vladimir Voronin:
Vă mulțumesc frumos.
Doamna deputat Ana Guțu, cu plăcere.
Candidaturile au fost numite, trecem la procedura de votare a Comisiei în
întregime. Rog tot Parlamentul, deputații care sînt de acord pentru alegerea
persoanelor nominalizate de către fracțiuni în Comisia pentru efectuarea alegerii
prin vot secret a Președintelui Par lamentului, rog să votăm. Cine este împotrivă?
Cine s-a abținut? Unanim.
Vă mulțumesc.
Deocamdată totul se desfășoară normal.
Stimați colegi,
Pentru ca Comisia să funcționeze, aceasta trebuie să se întrunească, este clar,
pentru a-și alege și președintele, și secretarul, precum și pentru a organiza
procedura de alegere a Președintelui Parlamentului.
În acest scop, vă rog să controlați ceasurile, an unț o pauză de 30 de minute
pentru a oferi această posibilitate Comisiei. Pe urmă, membrii Comisiei o să ne
invite pe noi în sală.
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Mulțumesc.
30 de minute pauză.

PAUZĂ
*
* * *
DUPĂ PAUZĂ

Domnul Vladimir Voronin:
Președintele Comisiei pentru efectuarea alegerilor Președintelui
Parlamentului unde se află? Găsiți -l, oameni buni, că o să ne prindă Moș Crăciun
aici. Unde este el? Poftim, domnule președinte, prezentați -vă și vă invit la tribună
cu raportul respectiv.
Domnul Tudor Deliu – Fracțiunea PLDM:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Permiteți-mi să dau citire procesului-verbal nr.1 al ședinței din 30 decembrie
2010 a Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret
ședintelui
a Pre
Parlamentului. Laședința Comisiei au fost prezenți deputații: Sîrbu Serghei,
Zagorodnîi Anatolie, Vitiuc Vladimir, Chistruga Zinaida, Agache Angel, Strele
ț
Valeriu, Deliu Tudor, Apolschi Raisa, Guțu Ana.
Ordinea de zi:
1. Alegerea președintelui Comisiei.
2. Alegerea secretarului Comisiei.
3. Stabilirea modului de înaintare a candidaturilor pentru
ția func
de
Președinte al Parlamentului.
4. Stabilirea formei și a conținutului buletinului de vot secret.
5. Stabilirea procedurii de vot.
În urma discuțiilor s-a hotărît:
Se alege în calitate de președinte al Comisiei pentru efectuarea alegerii prin
vot secret a Președintelui Parlamentului domnul Deliu Tudor. (Pro – 5). (Abțineri –
4).
Se alege în calitate de secretar al Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot
secret a Președintelui Parlamentului doamna Guțu Ana. (Pro – 5). (Abțineri – 4).
Se aprobă regulile de desemnare și înaintare a candidaților pentru funcția de
Președinte al Parlamentului, anexa nr.1.
Se aprobă formași conținutul buletinului de vot pentru alegerea prin vot
secret a Președintelui Parlamentului, conform anexei nr.2
Se aprobă regulile de desfă
șurare a alegerilor Președintelui Parlamentului,
conform anexei nr.3.
Președintele Comisiei: Deliu Tudor; semnătura. Secretarul Comisiei: Guțu
Ana; semnătura.
Domnul Vladimir Voronin:
Ați terminat raportul?
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Domnul Tudor Deliu:
Da, procesului-verbal i-am dat citire.
Domnul Vladimir Voronin:
Da, mulțumesc,
Domnule președinte al Comisiei.
Acum trebuie să aprobăm acest proces-verbal nr.1, prezentat de deputatul
Deliu, al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui
Parlamentului.
Cine este pentru aprobarea procesului-verbal nr.1 al Comisiei respective,
rog să voteze. Să votăm.
Cine este împotrivă?
Cine s-a abținut?
Unanim.
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați deputați,
După cum ne-a informat președintele Comisiei pentru alegerea Președintelui
Parlamentului, fracțiunile parlamentare pot înainta direct din sală candidaturile
pentru funcția de Președinte al Parlamentului către Comisi a specială, care vor fi
înregistrate și introduse în buletinul de vot.
Poftim, domnule președinte,
Iar vă ofer cuvîntul dumneavoastră.
Domnul Tudor Deliu:
Da, mulțumesc mult.
Permiteți-mi să dau citire anexelor la procesul-verbal nr.1.
Anexa nr.1. Reguli de desemnare și înaintare a candidaților pentru funcția de
Președinte al Parlamentului.
Propunerile de desemnare ale candidaturilor pentru funcția de Președinte al
Parlamentului pot fi făcute doar de frac
țiunile parlamentare. Fiecare fr
acțiune
parlamentară poate înainta doar un singur candidat. Candidaturile pentru funcția de
Președinte al Parlamentului vor fi înaintate de fracțiunile parlamentare în ședința
plenară a Parlamentului.
Comisia va recepționa candidaturile desemnate de fracțiunile parlamentare și
le va include în buletinul de vot, în ordinea prezentării lor. Frac țiunile parlamentare
prezintă candidaturile desemnate în ordinea descrescîndă. În calitate de candidat
pentru funcția de Președinte al Parlamentului pot fi desemnate persoane doar din
rîndul deputaților în Parlament.
Anexa nr.2. Deci se aprobă conținutul buletinului de vot pentru alegerea prin
vot secret a Președintelui Parlamentului.
Pe rectoul
buletinului de vot secret pentru alegerea
ședintelui
Pre
Parlamentului se va înscrie: denumirea buletinului de vot secret pentru alegerea
Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, lista candidaților pentru funcția
de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, fiecare nume avînd în dreptul
său un cerc.
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Pe versoul buletinului de vot secret sînt înscrise unul sub altul textele:
«Președintele Comisiei, secretarul Comisiei», precum și semnătura lor pe
care este aplicatăștampila rotundă, pe al cărei perimetru se află inscripția:
«Parlamentul Republicii Moldova», iar în centrul ei textul: «Pentru buletine de
vot».
Și, respectiv, se aprobă regulile de semnare, conform anexei nr.3.
Permiteți-mi să dau citire și anexei nr.3. Reguli privind desfășurarea alegerii
Președintelui Parlamentului.
În conformitate cu prevederile articolului 64 din Constituție și ale articolului
9 din Regulamentul Parlamentului, Pre
ședintele Parlamentului se alege de către
Parlament prin vot secret. Acest lucru presupune că nimeni nu poate influen
ța
voința alegătorului și modalitatea de exprimare a acesteia, care trebuie să fie
necondiționat secretă.
Deputații în Parlament trebuie să voteze pentru candidații la funcția de
Președinte al Parlamentului, în condițiile în care voința lor să nu poată fi cunoscută
și influențată de nimeni.
Pentru asigurarea acestor cerințe legale, Comisia specială a stabilit: locul
votării, care este holul sălii deședințe a Parlamentului, special amenajat și marcat
cu o panglică.
Traseul de votare: de la stînga la dreapta. Sînt amplasate patru mese, unde
fiecare deputat va primi contra semnătură cîte un buletin de vot, după care se va
deplasa spre cabina de vot, pentru a-și exprima voința, aplicînd ștampila «votat» în
buletinul de vot în dreptul candidatului pentru care votează.
Buletinul completat de deputat este introdus în urna de vot, care este
amplasată la ieșirea din cabina de vot.
1.În scopul asigurării secretului votului și al exprimării lui libere, deputaților
li se interzice: să completeze buletinul de vot în afara cabinei de vot, să intre cîte
doi și mai mulți în cabina de vot, să demonstreze public pentru care candidatură au
votat, să transmită buletinul de vot altei persoane, să iasă cu buletinul de vot din
localul destinat votării.
2. Locul votării este amenajat după cum urmează.
Cele patru mese de la care membrii Comisiei speciale vor elibera buletinele
de vot, se vor afla în partea stîngă a holului. Cabinele pentru vot secret se vor afla
la o distanță de cîțiva metri de mese. Urna de vot, sigilată în prezența deputaților și
a membrilor Comisiei speciale, înainte de începerea votării se va afla la ieșirea din
cabinele pentru vot secret.
3. După anunțarea votării, ieșirea deputaților spre locul de votare se va face
numai prin partea stîngă a sălii. Presa și oaspeții care asistă la votare se vor afla în
partea holului, special marcată.
4. După încheierea votării, pre
ședintele Comisiei speciale, însoțit de doi
membri ai acesteia va lua urna de vot și se va deplasa împreună cu ceilalți membri
ai comisiei în biroul de lucru al comisiei, unde va fi deschisă urna cu buletinele de
vot și vor efectua numărarea voturilor.
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5. Comisia specială va declara buletinele de vot nevalabile în cazul în care
nu sînt semnăturile și ștampilele, nu ilustrează intenția votantului, au toate numele
candidaților radiate, au adăugate alte nume.
Acestea sînt regulile privindșurarea
desfă alegerii Președintelui
Parlamentului.
Domnul Vladimir Voronin:
Atît?
Domnul Tudor Deliu:
Atît, domnule Președinte.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei,
Rog întrebări către domnul președinte.
Poftim, microfonul nr. 3 tradițional.
Domnul Grigore Petrenco – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Am o rugăminte către stimata Comisie: să urmări
ți atent și să asigurați ca
domnul Știrbate să nu voteze de două ori.
Domnul Vladimir Voronin:
Normal. Alte propuneri?
Domnul Tudor Deliu:
Eu am înțeles gluma dumneavoastră, domnule deputat. Dar să nu uităm că
există articolul 21 din Constitu ție, care se referă la prezumpția nevinovăției.
Domnul Vladimir Voronin:
Clar. Alte întrebări nu sînt.
Mulțumesc,
Domnule președinte, luați loc.
Domnul Tudor Deliu:
Da, mulțumesc.
Domnul Vladimir Voronin:
Data trecută, eu am pus o întrebare, cu care am
și terminat ședința: despre
formarea majorității parlamentare. Există această majoritate parlamentară? Sau
începem a înainta candidaturile așa cum cine dorește? Fracțiunile, da, din partea
fracțiunilor, poftim.
Microfonul nr. 3.
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Domnul Dumitru Diacov:
Domnule Președinte,
Nu ține de înțelegerea noastră, este o prevedere clară în legislație: fracțiunile
parlamentare propun candidaturile pentru func
ția de Președinte. Și
Fracțiunea
Partidului Democrat propune candidatura domnului Marian Lupu pentru funcția de
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc.
Poftim, alte fracțiuni?
Aici la mine este scrisă, indicată o listă întreagă de frac
țiuni, dar unde sînt
ele?
Stimați…
Microfonul nr. 5.
Domnul Ion Hadârcă – Fracțiunea PL:
Fracțiunea Partidului Liberal susține candidatura domnului Marian Lupu
pentru funcția de Președinte al Parlamentului, deoarece este și candidatura Alianței
pentru Integrare Europeană.
Mulțumesc.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc.
E mai clar deja.
Mulțumesc.
Mai dorește cineva să înainteze candidaturi sau altceva? Nu sînt doritori.
Vă mulțumesc.
Stimați deputați,
Vă invit să începem procedura alegerii Președintelui Parlamentului.
Comisia, de la început, se va întruni iară
și în ședință pentru a înscrie în
buletinele de vot numeleși prenumele candidatului pentru funcția de Președinte.
Ulterior, deputații vor fi invitați la mesele de înregistrare, unde vor primi buletinele
de vot și vor semna în listă.
Trecem la procedura votării. (Are loc votarea propriu zisă.)
Domnul Vladimir Voronin:
Este el în sală, da. Rog președintele Comisiei pentru efectuarea alegerii prin
vot secret să prezinte rezultatele alegerilor.
Poftim, domnule președinte.
Stimați deputați,
Rog atenție.
Poftim.
Domnul Tudor Deliu:
Domnule Președinte,
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Stimați deputați,
Permiteți-mi să dau citire procesului-verbal nr.2 al ședinței din 30 decembrie
2010 a Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret
ședintelui
a Pre
Parlamentului.
Componența Comisiei: Chistruga Zinaida, Sîrbu Sergiu, Zagorodnîi Anatol,
Vitiuc Vladimir, Streleț Valeriu, A gache Angel, Deliu Tudor, Apolschi Raisa,
Guțu Ana.
Ordinea de zi cu privire la totalurile alegerii prin vot secret a Pre
ședintelui
Parlamentului.
S-a constatat, au fost pregătite buletine de vot secret 101. La votare au
participat 57 de deputați. Au fost eliberate buletine de vot secret 57. La deschiderea
urnei s-a constatat: în urnă sunt 57 de buletine. Buletine nevalabile – zero. Buletine
valabile – 57. Respectiv, buletine neutilizateși anulate – 44. După numărarea
buletinelor valabile s-a constatat că deputații au votat: pentru – 57, contra – zero.
În conformitate cu articolul 106 din Constitu
ția Republicii Moldova,
Comisia constată că în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
este ales, cu majoritate de voturi, domnul Lupu Marian.
Comisia a hotărît (Aplauze)… comisia a hotărît: se propune Parlamentului
Republicii Moldova să aprobe procesul-verbal nr. 2 alședinței Comisiei pentru
alegerea prin vot secret a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova.
Președintele Comisiei: Deliu Tudor; semnătura. Secretarul Comisiei: Gu
țu
Ana; semnătura.
Domnul Vladimir Voronin:
Mulțumesc, domnule președinte.
Și, stimați domni deputați, întrebări către președintele Comisiei.
Dumneavoastră aveți? Nu sînt întrebări.
Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru munca efectuată.
Stimați deputați,
Cine este pentru aprobarea procesului-verbal nr.2 al Comisiei pentru
efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului, rog să voteze. Și
numărătorii, poftim, numărați voturile.
Numărătorii, poftim, din sectorul nr.1, din sectorul nr.2, din sectorul nr.3.
(Rumoare în sală.) Se votează…
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 0.
Domnul Vladimir Voronin:
Se votează repetat. Vă rog, încă o dată, numărătorii nu erau gata. Vă rog,
scuzați-ne, dar trebuie încă o dată, pentru procesul-verbal.
Numărul 3?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 25 pentru.
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Domnul Vladimir Voronin:
25 pentru.
Și sectorul nr.3?
Microfonul nr.3, nr.4, vă rog.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 32.
Domnul Vladimir Voronin:
32. Cît va fi în total, Maxim? Cît? 57?
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Conform rezultatelor votării, procesul-verbal nr.2 alședinței Comisiei se
aprobă cu 57 de voturi ale deputa ților.
Domnul deputat Marian Lupu este ales în funcția de Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a. (Aplauze.)
Și ca eu să-mi termin func
ția de moderator al ședinței de constituire a
Parlamentului, permiteți -mi să dau citire proiectului de Hotărîre a Parlamentului
pentru alegerea Președintelui Parlamentului.
În temeiul articolului 64 alineatul (2) din Constituția Republicii Moldova și
articolul 9 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Articolul 1. Se aprobă procesul-verbal nr.2 alședinței Comisie i pentru
efectuarea alegerii prin vot secret a Pre ședintelui Parlamentului.
Articolul 2. Se constată că este ales în funcție de Președinte al Parlamentului
domnul deputat Marian Lupu.
Articolul 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării
și
din
momentul adoptării.
Și eu am aici tot ce este necesar pentru a semna această decizie, această
Hotărîre a Parlamentului, dacă ea va fi votată de către noi, de către Parlament.
Supun votului acest proiect de Hotărîre a Parlamentului. Cine este pentru?
Înseamnă că e tot aceeași situație, 57 pentru și 42 care… sau 44.
Domnule Președinte al Parlamentului Marian Lupu,
Primiți felicitări cu această mare încredere a Parlamentului Republicii
Moldova. Vă doresc, în primul rînd, multă, multă sănătateși succese î n activitatea
dumneavoastră!
Poftim. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu – Președintele Parlamentului Republicii Moldova:
Stimați colegi,
Întîi și întîi de toate, permiteți -mi să vă țumesc
mul
pentru votul
dumneavoastră. În egală măsură, vreau să mulțumesc întregului Corp de deputați ai
Parlamentului Republicii Moldova și celor care nu au participat la exercițiul de vot.
Ținînd cont de situația specifică în care sîntem, ținînd cont că avem niște
sarcini și obligațiuni care necesită o avansare în activitatea plenului Parlamentului
de astăzi, o să vă rog o indulgență, n-o să vin cu luări de cuvînt îndelungate.
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Dincolo de faptul că am dorit să vă mulțumesc pentru încredere, am vrut să
vă asigur de cîteva lucruri simple, dar foarte importante. Atît timp cît voi desfășura
activitatea în această postură de Președinte al Parlamentului, vreau să vă asigur că
activitatea va fi orientată pentru atingerea unei ambianțe lucrative, a unei ambianțe
calme, constructive care ține de principiile asigurării atît a d repturilor și funcțiilor
majorității parlamentare, cît și respectului drepturilor opoziției parlamentare, exact
în spiritul valorilor despre care am vorbit foarte mult, mă refer aici la valorile
europene și toți împreună, echipa parlamentară, sînt mai mult ca sigur că vom
contribui toți împreună pe o cale, repet încă o dată, constructivă, una eficientă, la
identificarea soluțiilor pentru depășirea crizei politice din Republica Moldova,
restabilirea și asigurarea în continuare a stabilității politice, asigurarea condițiilor și
premiselor necesare pentru dezvoltarea economică, atingerea obiectivelor sociale
foarte și foarte importante, asigurarea unei politici externe, dar și unei politici
interne, orientate spre aprofundarea normelor, cutumelor
și principiilo
r
democratice în Republica Moldova, asigurarea integrării europene ca vector
principal în cadrul politicii interne cît și al politicii externe a țării, în egală măsură
promovarea unei politici externe echilibrate, bazate pe inteligență și, întîi și întîi de
toate, bazate pe principiile care vizează interesele primordiale ale statului nostru –
Republica Moldova, un stat suveranși independent și ține de misiunea noastră
comună să asigurăm consolidarea acestor principii.
Eu vreau să vă mul
țumesc încă o dată ș i, cu permisiunea dumneavoastră,
vreau să vă propun să avansăm în cadrul
ședinței plenului de astăzi. Potrivit
articolului 64 alineatul (3) din Constituția Țării și articolului 10 din Regulamentul
Parlamentului, următorul pas în instituirea organelor de lucru ale Parlamentului
este alegerea vicepreședinților Parlamentului.
De fapt, există o prevedere expres, care spune că urmează să fie consultate
fracțiunile parlamentare create.
Dragii mei colegi,
Dacă nu sînteți împotrivă, vin cu o propunere, fiindcă nu este indicat în mod
expres forma acestor consultații, că este una individuală, că este una care poate să
fie desfășurată chiar aici, în sală, funcție de gradul de gătință a fiecărei fracțiuni.
Iată, aici vreau să vă consult, e nevoie de o pauză, varianta clasică pentru a
discuta sau pentru a auzi propunerile privind candida
ții pentru funcțiile de
vicepreședinți ai Parlamentului sau, după ce adoptăm Hotărîrea Parlamentului
privind componența numerică a acestora, Fracțiunea PCRM, Fracțiunea PLDM,
Fracțiunea PD să înainteze aici, în sală, candidaturile
și eu mă angajez în mod
automat să le supun votului dumneavoastră.
Cum procedăm? Care sînt preferințele? Lucrul acesta îmi pare a fi mult mai
operativ și eficient, eu mă gîndesc și la acest factor. Pentru înce put, cît vă mai
gîndiți, stimați colegi, vin cu o propunere: să stabilim trei funcții de vicepreședinți
ai Parlamentului dintre care o funcție de Prim-vicepreședinte și două unități pentru
funcția de vicepreședinte al Parlamentului.
Și, în acest context, propun atenției dumneavoastră un proiect de Hotărîre a
Parlamentului privind stabilirea numărului de vicepre
ședinți ai Parlamentului.
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Precum am zis, articolul nr.1: se stabile
ște o unitate pentru funcția de Prim
vicepreședinte și două unități pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului.
Și articolul 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Cine este pentru acest proiect de hotărîre, rog să voteze.
Permiteți,
Vă mulțumesc.
Împotrivă? Abțineri?
Cu majoritatea, dacă continui logica în care a condus aceastăședință pînă
acum decanul de vîrstă căruia vreau la fel să îi țumesc
mul pentru faptul că a
deschis această sesiune și a condus această ședință, cu majoritatea de voturi, 57,
acest proiect de hotărîre este adoptat.
În așa mod, am decis împreună cu dumneavoastră că se instituie o funcție de
Prim-vicepreședinte al Parlamentului și două funcții de vicepreședinți.
Acum, stimați colegi, din nou o întrebare, fiindcă există diferite modalități.
Prima modalitate: cîte o hotărîre de Parlament pentru fiecare din aceste 3 funcții pe
care le-am stabilit. Ori varianta alternativă care este la fel de eficientă: îi numimși
îi aprobăm în cadrul unei hotărîri de Parlament. E bine a șa? E bine așa.
Stimați colegi,
Acum răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o cu mult respect. Cum
preferați, fracțiunea indicată înaintează propunerile lor. E bine așa? Vă rog foarte
mult, stimați colegi, la PCRM. Se înaintează o candidatură din partea Fracțiunii?
Microfonul nr.3, vă rog.
Doamna Maria Postoico:
Da, vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule Președinte,
Noi avem nevoie de o pauză, pînă pe data de 17, pentru a consulta
candidaturile care vor fi înaintate ulterior.
Domnul Marian Lupu:
De acord. Deci vă referiți la candidatura Fracțiunii. (Rumoare în sală.)
Bine, deci eu presupun că colegii de la PCRM nu doar că au nevoie să consulte
subiectul candidaturii Fracțiunii pentru funcția de vicepreședinte, dar am înțeles că
această doleanță se extinde și asup ra altora. Dar, sta
ți puțin, nu este decît o
doleanță, fiindcă fiecare fracțiune este în drept să vină cu această propunere și
atunci eu va trebui să supun votului.
Microfonul nr.4, vă rog.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Din partea Fracțiunii o propun pentru funcția de vicepreședinte al
Parlamentului pe doamna deputat Liliana Palihovici.
Domnul Marian Lupu:
Da, vă mulțumesc.
14

Deci ținea, de fapt, de competența mea.
Stimați colegi,
O dată cu adoptarea Hotărîrii privind alegerea Pre
șe dintelui Parlamentului,
vreau să vă anunț că în calitate de președinte al Fracțiunii Partidului Democrat,
potrivit deciziei Fracțiunii, este ales, este numit domnul Dumitru Diacov. Deci
candidatura din partea Partidului Democrat la func ția de vicepreședinte.
Microfonul nr.3, vă rog. Cer scuze.
Domnul Dumitru Diacov:
Fracțiunea Partidului Democrat propune în calitate de Prim-vicepreședinte al
Parlamentului să fie ales domnul Vlad Plahotniuc.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Deci, precum în
țeleg eu, astăzi aceste două candidaturi sînt înaintate.
Fracțiunea PCRM nu o să înainteze candidatura proprie. De acord, estre dreptul
Fracțiunii. Categoric.
Stimați colegi,
În această ordine de idei
și în aceste condiții, nu avem niște prevederi
exprese care mă limitează sau vă limitează pe dumneavoastră să decidem asupra
unui anumit număr de vicepreședinți, nu neapărat pachetul integru, pe care motiv
voi supune votului proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind numirea în func ție
de Prim-vicepreședinte al Parlamentului și în funcție de vicepreședinte al
Parlamentului în mod consecutiv: domnul Vladimir Plahotniuc
și doamna Elena
Palihovici. Cine este… Liliana Palihovici, cer scuze.
Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărîre, rog să voteze.
Mulțumesc.
Împotrivă? Abțineri?
Împotrivă – zero.
Abțineri –zero.
57 de voturi, majoritatea necesară pentru adoptarea acestui proiect de
hotărîre al Parlamentului.
Stimați colegi,
Domnule Plahotniuc,
Doamnă Palihovici,
Felicitările mele, felicitările noastre, ale tuturor, cu alegerea în aceste înalte
și responsabile funcții și vă rog să vă ridicați în prezidiu, să vă ocupați locurile.
(Aplauze.)
Stimați colegi,
Cred că aici am ajuns la etapa care vizează formarea organelor de conducere
a Parlamentului. Din momentul în care nu avem încă propunerea din partea
Fracțiunii PCRM, respectiv, avem anumite motive de ordin obiectiv care ne impun
să nu putem să ne
șcăm
mi chiar și cu formarea componenței numerice,
nemaivorbind de componența personală a Biroului permanent, pe car e motiv eu
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propun să ne oprim aici la această etapă. Și dacă sînt alte propuneri pentru ordinea
de zi a ședinței de astăzi a plenului Parlamentului.
Microfonul nr.5, vă rog.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Președinte,
Doar o singură întrebare.
Am o propunere pentru ordinea de zi, dar propunerile se fac la începutul
ședinței, deci ar fi de dorit să închidem ședința aceasta, să deschidem altă ședință.
Domnul Marian Lupu:
Nu vă supărați, vă rog. Dacă nu greșesc eu, Președintele Parlamentului este
în drept să intervină chiarși în mod operativ, chiar și pe durata ședinței plenului
Parlamentului.
Dacă nu sînteți împotrivă, voi uza de acest drept.
Domnul Valeriu Munteanu:
Mersi foarte mult.
Domnul Marian Lupu:
Și voi propune votului dumneavoastră această completare a ordinii de zi.
Vă rog.
Domnul Valeriu Munteanu:
Propunem la ordinea de zi o Hotărîre privind interimatul
ției func
de
Președinte al Republicii Moldova.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Cine este, alte propuneri?
Domnul Diacov, microfonul nr.3.
Domnul Dumitru Diacov:
Domnule Președinte,
Eu am o scurtă informație, dacă se poate, pe lîngă aceea care ați anunțat -o
dumneavoastră. Tot astăzi vicepreședinte al Fracțiunii Partidului De mocrat a fost
ales domnul Igor Corman.
Domnul Marian Lupu:
Felicitări, domnule Corman. (Aplauze.)
Eu aș ruga foarte mult, domnule Corman, domnule Lazăr, treceți în rîndul
întîi acum.
Mulțumesc.
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Stimați colegi,
Supun votului propunerea
înaintată de la microfonul nr.5 privind
examinarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului la subiectul evocat privind
interimatul funcției de Președinte al Țării.
Cine este pentru examinarea în cadrul ordinii de zi a acestui subiect, rog
votul dumneavoastră.
Mulțumesc.
Împotrivă? Abțineri?
Cu majoritatea de 57 de voturi, această propunere a fost acceptată.
Rog să fie dat citirii acum însu
și textul acestui proiect. Da, la tribuna
centrală, vă rog.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Președinte,
Stimați colegi.
Hotărîre privind interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova.
În temeiul articolelor 91
și 135 alineatul (1), litera f) din Constituția
Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre:
Articolul 1. – Interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova se
asigură de Președintele Parlamentului, domnul Lupu Marian.
Articolul 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Domnul Marian Lupu:
Întrebări, stimați colegi, pentru colegul nostru de la tribuna centrală?
Nu sînt.
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Supun votului aprobarea acestui proiect de Hotărîre a Parlamentului. Cine
este pentru, rog votul dumneavoastră.
Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?
Cu votul majorității de 57, acest proiect de Hotărîre a Parlamentului este
adoptat.
Aici sîntem la finele agendei. Alte subiecte nu mai avem.Și ținînd cont de
faptul că sîntem pe ultima nu că sută de metri, cred că ultimii 2–3 metri ai ședinței
de astăzi, și ținînd, la fel, cont de faptul că sîntem în prejma Revelionului, cred că
ar fi o idee potrivită să invităm urătorii, ca să vă ureze, să ne ureze un an bun, un
an rodnic și ca anul 2011, într -adevăr, să ne aducă nouă tuturor, celor prezenți în
sală, multă luciditate, multă inteligență și multă-multă responsabilitate.
(Urătorii urează deputații.)
Să-i mulțumim pe acești frumoși artiști care ne -au urat atît de frumos.
(Aplauze.) Și rog Secretariatul să înainteze, să le transmită aceste cadouri din
partea întregului Parlament. Iar pe dumneavoastră, mult stimați urători, rog să
acceptați cu sufletul deschis și inima curată această mulțumire din partea noastră.
Mersi foarte mult. (Aplauze.)
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Stimați colegi,
Înainte de încheierea ședinței de astăzi a plenului Parlamentului vreau să vă
anunț că chiar de acum, din această seară, voi solicita tuturor
țiunilor
frac
parlamentare să ne consultăm, așa cum este solicitat de către Legea Fundamentală,
de către Constituția Țării, ca procedeu, deci consultările pe marginea desemnării
candidatului pentru funcția de Prim-ministru. Aceasta am vrut să vă anunț și o să
rog, în mod de lucru, să stabilim ora, locul, cînd, chiar pornind din această seară.
Astăzi. Păi, astăzi-seara este astăzi, nu mîine-seară.
Acestea fiind spuse, dragii mei… deci este sugestia din partea colegilor ca să
luăm o scurtă pauză de 10 minute. Și poate chiar aici, în sală, eu am să mă apropii
de fiecare fracțiune pentru a consulta acest subiect. E bine așa? Dacă e bine așa, eu
anunț o scurtă pauză.
Acum sîntem la fără 11 minute 19.00, o pauză pînă la 19.00.
Mulțumesc.
PAUZĂ
*
* * *
DUPĂ PAUZĂ
Domnul Marian Lupu – Președintele Parlamentului, Președinte interimar
al Republicii Moldova:
Cele 10 minute au expirat, chiar puțin peste 10 minute.
Rog să vă ocupați locurile și să reluăm ședința plenului Parlamentului pe
finalul acesteia.
Stimați colegi,
Rog mai operativ. Bine, constat vizual prezen ța cvorumului în sală.
Vreau să vă anunț că, pe durata acestei pauze aședinței plenului, am purtat
consultări cu toate frac
țiunile parlamentare vizavi de subiectul desemnării
candidatului în funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, potrivit normelor
constituționale.
Și vreau să vă anunț, în acest context, că, după purtarea acestor consultări,
mîine dimineața voi semna decretul, în calitatea de șef al statului ad-interim, pentru
desemnarea domnului Vladimir Filat, Prim-ministru în exerci
țiu, Președintele
Partidului Liberal Democrat, în calitate de candidat pentru func
ția de Prim ministru.
Acesta este anunțul pe care am dorit să -l fac astăzi pînă la finalizarea
ședinței plenului Parlamentului.
Acestea fiind spuse, stimați colegi… (Aplauze). Acestea fiind spuse, stimați
colegi, vreau să vă mulțumesc pentru participare și pentru munca depusă în cadrul
acestei ședințe a plenului Parlamentului. Și la această etapă, anunț ședința de
astăzi a plenului Parlamentului închisă nu înainte de a vă dori încă o dată tuturor
cele mai aleseși cele mai b une felicitări și urări de bine cu prilejul Noului An
2011. Multă sănătate, fericire, realizarea speran țelor dumneavoastră.
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Iar societății noastre, cetățenilor Republicii Moldova vreau să le doresc un
lucru: ca anul 2011 să aducă ceea ceșteaptă
ei a de la
noi, aleșii lor, de la
Parlament, de la Guvern, de la toate structurile statale, fiindcă de muncă avem
foarte și foarte mult. Și sînt mai mult ca sigur că toți împreună sîntem conștienți de
acest fapt.
La mulți ani vă doresc! Încă o dată mulțumesc. Un Nou An fericit!
Ședința plenului Parlamentului o declar închisă.
Și la fel, stimați colegi, în hol, rog să servim o cupă de șampanie cu prilejul
sărbătorilor de iarnă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 19.05.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară
a Aparatului Parlamentului.
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