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Abstract. The present paper will analyze the old and the new project of
federalization as institutional and constitutional solutions for the
Transnistrian diferendum. Passing through the theoretical paradigm of
federalism, we will classify and analyze federal projects initiated for Republic
of Moldova since 1997 until present, identifying their possible effects on
the possible federal republic. A special attention will be given to the latest
initiated project of federalization of the Socialist Party of the Republic of
Moldova (PSRM) in 2013. According to president Dodon, bringing back
the Transnistrian regional politics and administration in the Republic of
Moldova will represent the key priority of his team. Beyond this aspect, a
Federal Moldova could be sustained not only by the population, but also
by its occidental partners of development that have recommended a special
statute to Transnistria in a unitary state. The false suggestion is focused on
the fact that there is a national and international agreement regarding
federalization, althoughmany political experts fromR.Moldova and Romania
have launched a set of warnings against this statement. In the following I
propose to read the federalization of the republic through a set of grids:
constitutional, (geo)political, economic and societal on a given project:
Federal Moldova.
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Introducere

Despre federalizarea R. Moldova ca ºi soluþie a diferendumului transnistrean
s-a discutat încã din anul 1997, când pe masa de negocieri a OSCE au început sã
fie puse primele „planuri“ de reglementare a relaþiilor dintre R. Moldova ºi
Transnistria (ca entitate egalã). „Conflictul îngheþat“1, aºa cum e numit în litera-
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tura de specialitate, a fost declanºat de Moscova pentru a bloca orice intenþie a
elitei post-sovietice de la Chiºinãu de a se apropia de România, lãsând în urmã
peste 1000 de morþi ºi 4100 rãniþi. Nu voi insista mult asupra desfãºurãrii con-
fruntãrilor precum ºi a consecinþelor politice ulterioare, menþionând doar faptul
cã originea acestui conflict nu þine de un clivaj interetnic, aºa cum s-a lãsat sã se în-
þeleagã din analizele unor experþi ai cãror materiale sunt vãdit pãrtinitoare. Factorul
declanºator þine de geopoliticã, ºi nu de etno-politicã, mai ales cã Moscova (se-
condatã atunci ºi de o Ucrainã pro-rusã) a susþinut acest conflict nu doar logistic,
prin implicarea directã a Armatei a 14-a a Federaþiei Ruse de partea regimului
autoproclamat de la Tiraspol, ci ºi financiar.2 Mai mult decât atât, între 20 iunie
1992 ºi 10 august 1992 Rusia a permis închiderea gazoductului ce alimenta cu
gaze naturale mai multe localitãþi din dreapta Nistrului iar între 3 ºi 10 iulie 1992
aceasta permite regimului separatist sã întrerupã livrarea energiei electrice cãtre
consumatorii din Republica Moldova. Pe 19 iunie 1992 Rusia blocase calea feratã
Tiraspol-Chiºinãu asigurând transportul voluntarilor cazaci de pe teritoriul sãu.
În timpul conflictului, Banca Centralã a Rusiei ºi-a deschis propria filialã la Tiraspol
blocând sistemul bancar al întregii republici.3 Prin urmare, logic ar fi ca la solu-
þionarea conflictului transnistrean sã se þinã cont, în primã instanþã, de factorul
geopolitic, ºi nu de cel politico-administrativ sau multietnic. La o distanþã de mai
bine de douãzeci ºi cinci de ani de la declararea independenþei R. Moldova ºi
secesiunea regiunii transnistrene, Chiºinãul se confruntã în continuare cu problema
fragmentãrii teritoriale într-o multitudine de falii identitare ºi naþionale, iar solu-
þiile, surprinzãtor sau nu, au fost tot atât de numeroase. Multe dintre acestea pro-
puneau schimbarea statutului republicii recurgând la soluþia federalismului –
evident toate girate direct de Kremlin, formal cu scopul de a reglementa conflictul
transnistrean ºi a „detensiona“ relaþia Chiºinãului cu Unitatea Teritorial-Autonomã
Gãgãuzia (UTA Gãgãuzia). S-au propus urmãtoarele proiecte, cum ar fi Memo-
randumul de la Moscova sau „Planul Primakov“ (08.05.1997), proiectul de
federalizare al OSCE (1-3.07.2003), Memorandumul Kozak (2003), proiectul
Voronin-ªova (2004), planul Iuºcenko (2005) ºi proiectul Dodon (2013). Cât de
mult respectã aceste proiecte principiile federalismului? Sunt compatibile acestea
cu sistemul politic/constituþional din R. Moldova? Ce implicaþii politice ºi electo-
rale au asupra statului federal?

Pentru statele occidentale, federalismul este asociat cu respectarea drepturilor
omului, multiculturalism, guvernare comunã, distribuþia puterilor în stat etc. –
ºansa prezervãrii unitãþii teritoriale într-un stat divizat cu o „societate pluralã“.4
În ciuda acestui fapt, federalismul nu poate fi o soluþie pentru R. Moldova din
cauza deficitului de legitimitate atât a statului, care a fost întotdeauna o parte a

38 NICOLAE ÞÎBRIGAN 2

————————
2 Moscova transferase atunci liderilor separatiºti 2 miliarde de ruble, fãrã dobândã, direct la Tiraspol,

ocolind Banca Naþionalã a Moldovei.
3 Ion Stafi, Spovedaniile Basarabiei, Chiºinãu, Bons Offices, 2005, p. 155.
4 Prin sintagma „societãþi plurale“ (plural society), Arend Lijphart înþelege societãþile divizate (marcate

de o diversitate extinsã) din punct de vedere etnic, rasial, lingvistic sau religios, acestea fiind grupate în jurul
unor partide politice, grupuri de interese ºi mass-media. Vezi Arend Lijphart, Modele ale democraþiei. Forme
de guvernare ºi funcþionare în treizeci ºi ºase de þãri, Iaºi, Polirom, 2006, p. 50.



unei entitãþi statale preexistente, cât ºi a elitei politice care, deseori, utilizeazã
puterea politicã drept paravan pentru afaceri ilegale sau semi-legale. Pe lângã
aceºti factori, reþelele sociale paternaliste care influenþeazã activitãþile econo-
mico-financiare, statul de drept captiv în mâinile unui partid sau a unei reþele de
partide, corupþia endemicã susþinutã de reþelele de guvernare, toate acestea blo-
cheazã implementarea oricãror reforme atât de necesare societãþii ºi obstrucþioneazã
dezvoltarea statului în ansamblu.

Din pãcate, R. Moldova nu a ieºit încã din tranziþia post-sovieticã, dar aspirã
la spaþiul Uniunii Europene, ºi anume, din acest punct de vedere, cazul oferã cer-
cetãtorului un câmp de investigaþii inedit. Dincolo de asta, disparitãþile democra-
tice dintre cele douã maluri ale Nistrului (între R. Moldova incluzând autonomia
gãgãuzã ºi regiunea transnistrianã) pot fi sesizate cu ochiul liber. În timp ce tran-
ziþia post-sovieticã din R. Moldova a condus la adaptarea normelor ºi procedurilor
democratice, determinând în final semnarea Acordului de Asociere cu UE (27 iunie
2014), în regiunea transnistrianã „regimul de marionete ale Moscovei“, aºa cum
îl defineºte plastic politologul Oazu Nantoi, a alunecat spre un autoritarism cu o
aparentã legitimitate. Mai mult decât atât, elita politicã de la Tiraspol ºi-a fãcut
drept obicei în a-ºi câºtiga existenþa din diferite activitãþi ilicite, cum ar fi delapi-
dãri de fonduri (chiar ºi a ajutorului umanitar oferit de Federaþia Rusã), contra-
bandã, trafic de fiinþe umane ºi spãlare de bani.5 Natura diferitã a regimurilor po-
litice din cele douã pãrþi are o influenþã semnificativã asupra percepþiei proiectului
federalizãrii ºi a abordãrii acestui mecanism.6 Ideal-tipic, federalismul, ca expe-
riment instituþional, ar putea fi o soluþie pentru un stat multietnic doar în cazul
în care, la nivelul întregii societãþi, ar exista un consens politic asumat de jos, din
partea cetãþenilor. Pe de altã parte, ºi minoritãþile naþionale ar avea de beneficiat
de o autonomie în cadrul societãþilor plurale, cum ar fi cea din R. Moldova.

Altfel, orice proiect „extern“ iniþiat de sus în jos riscã sã fie unul periculos ºi
chiar anti-statal. Miza oricãrui proiect de federalizare este unul singur – trans-
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nistrizarea R. Moldova ºi implicit controlul întregului prin intermediul pãrþilor.
Aceastã lucrare este ºi un avertisment pentru elita politicã de la Chiºinãu care
intenþioneazã, cu ocazia alegerilor prezidenþiale din 30 octombrie, sã reactua-
lizeze soluþia federalizãrii într-un joc cu cetãþenii de-a banda Möbius. Pânã la
urmã, decidenþii politici au oportunitatea de a câºtiga capital electoral prin reali-
zarea „reintegrãrii teritoriale“, riscând, în acelaºi timp, sã arunce republica într-o
direcþie nedeterminatã ºi chiar periculoasã.

Noþiuni ºi practici de federalism

Literatura de specialitate abundã în noþiuni ºi caracteristici ale acestui instru-
ment instituþional. Ca model de guvernare, federalismul a fost implementat doar
de 28 din 193 state membre ale ONU, reprezentând peste 40% din populaþia glo-
balã. Ca urmare a presiunilor globalizãrii, statele suverane au fost nevoite sã-ºi
îmbunãtãþeascã instituþiile pentru a face faþã provocãrilor de fragmentare pe cri-
terii etnice, lingvistice, religioase ºi chiar regional-politice. Este unanim acceptat
faptul cã o structurã federalã poate detensiona clivajele sociale acumulate în
timp ºi le poate conferi statelor, indiferent dacã sunt mai mici sau mai mari, o
uniune puternicã pe plan intern. Cea mai mare mizã a acestora rãmâne, totuºi,
prezervarea suveranitãþii ºi a identitãþii naþionale.7

Provenind din cuvântul latin foedus, ceea ce înseamnã tratat, pact sau legã-
mânt, precum ºi fides – ceea ce înseamnã încredere, termenii „federaþie“ ºi „con-
federaþie“ au cãpãtat mai multe sensuri pe parcursul istoriei. Dacã pânã în sec.
al XVIII-lea federalismul era operaþionalizat drept o ligã a statelor sau totalitatea
relaþiilor interguvernamentale între state suverane pe baza unui tratat,8 în sec.
al XIX-lea conceptul capãtã altã conotaþie, ºi anume devine o formã de organizare
politicã a statelor, în timp ce confederalismul continua sã reprezinte o ligã a mai
multor state. Într-un final, noþiunea de federalism modern se referã la un sistem
bazat pe reguli ºi instituþii democratice, în care puterea politicã a statului este
divizatã între guvernul naþional (central) ºi guvernul regional (provincii, state,
land-uri, cantoane, autonomii etc.), ambele incluse într-un singur sistem politic.

Totuºi, mediul academic nu a ajuns la un consens asupra unei definiþii gene-
rale a conceptului de federalism, ba mai mult, majoritatea definiþiilor se suprapun.
De ce? În primul rând, trebuie sã menþionez faptul cã existã mai multe variaþii ºi
forme de federalism, chiar ºi variante intermediare (hibride). Astfel de cazuri de
„federalism incert“ se regãsesc în Marea Britanie ºi Spania, unde societãþile poli-
tice/regimurile politice sunt descrise ca fiind „cvasi-federale“.9 Acestea mai sunt
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numite „federaþii de facto“.10 Astfel, Regatul Unit ar reprezenta un model al
„devoluþiei federale“11, iar Spania o „practicã a federaþiei“12 sau un caz de „fede-
ralism non-instituþional“.13

De asemenea, trebuie sã facem o distincþie clarã între principiul confederal
(în care bugetul general este stabilit de guvernele regionale) ºi principiul des-
centralizãrii (unde guvernele regionale sunt subordonate guvernului central).
Aºadar, sistemul federal/confederal exclude prezenþa sistemului descentralizat ºi
viceversa. Ivo D. Duchacek defineºte drept standarde ale federalismului urmã-
toarele caracteristici: „un legislativ bicameral cu o camerã federalã puternicã, re-
prezentând o regiune constitutivã; o constituþie scrisã, dificil de amendat; ºi o
curte supremã sau o curte constituþionalã specialã care sã poatã proteja consti-
tuþia prin intermediul puterii sale de control constituþional“.14

Aparent, am asista la o anumitã relaþie asimetricã, însã simetria relaþiilor dintre
cele douã niveluri de guvernare depinde de caracteristica „autonomã“ a celui de
al doilea nivel. Nu în ultimul rând, putem concluziona cã un sistem politic fe-
deral are drept element distinctiv prezenþa unei egalitãþi de statut între nivelurile
constitutive ale statului federal. De reþinut acest aspect, deoarece este important
pentru analiza ce urmeazã.

Transnistria ca pretext pentru federalizarea R. Moldova

Toate proiectele de federalizare iniþiate pentru R. Moldova fac parte dintr-un
efort constant al Federaþiei Ruse pentru controlul întregii republici. Prin aceastã
grilã putem interpreta ºi declaraþia fostului consilier al Preºedintelui R. Moldova
pe probleme de politicã internã (2002-2008), Mark Tkaciuk, care sublinia cã „R.
Moldova independentã nu va exista atât timp cât Chiºinãul ºi Tiraspolul nu se
vor uni în condiþii de drepturi egale“. Astfel, republica ar deveni partenerul stra-
tegic al Rusiei dintr-un simplu calcul aritmetic. Electoratul pro-rus din R. Moldova
(>40% din corpul electoral) împreunã cu cei 250 mii de alegãtori din Transnistria
(cu orientare evident pro-rusã) ar putea realiza o „istorie politicã eternã“15 eura-
siaticã – un panaceu livrat permanent de Kremlin pentru soluþionarea crizei trans-
nistrene ºi, atenþie, acceptat conform sondajelor de 43% din populaþia republicii
(fãrã regiunea transnistrianã)!16
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Profil de regiune – Republica Moldova (fãrã Transnistria ºi Gãgãuzia)
Centrul regional: Municipiul Chiºinãu
Suprafaþa: 27 851 km² (82,29% din suprafaþa totalã a statului).
Populaþia: 2 774 426 de locuitori (81,86% din populaþia totalã a statului)

printre care 309 710, deci 9,13% plecaþi peste hotare conform cifrelor oficiale,
neoficial numãrul acestora ar atinge cifra de 800 000. Conform statisticilor
R. Moldova se aflã în declin demografic de o perioadã de 25 de ani consecutiv.
Faþã de recensãmântul din 1989, populaþia republicii s-ar fi redus cu 946 414
persoane sau cu 21,83%. Cea mai mare parte a populaþiei este concentratã în re-
giunea Centru, consideratã a fi cea mai dezvoltatã regiune.

Profil etnic: Moldoveni/români – 66,7%, ucraineni – 7%, ruºi – 4,9%,
bulgari – 1,4%, gãgãuzi – 0,5%, romi – 0,3%, alte etnii – 0,88% (conform recen-
sãmântului realizat în 2004)

Religie: De religie creºtin-ortodoxã s-au declarat 93,34% din populaþie, dintre
care ortodocºi aparþinând Mitropoliei Chiºinãului ºi a întregii Moldove (subor-
donatã Patriarhiei Moscovei) – 60%, ortodocºi aparþinând deMitropolia Basarabiei
(subordonatã Patriarhiei Române) – 23%, ortodocºi aparþinând de Biserica
Ortodoxã Rusã – 6,6%. Protestanþi de orice curent – 1,98%, creºtini de rit vechi
(lipoveni) – 0,15%, catolici – 0,14%, alte confesiuni – 0,88%, fãrã religie (atei,
agnostici) – 1,35%.

Urban: 42,5%
Rural: 57,5%
Profil (geo)politic: La ultimele alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2014,

partidele pro-occidentale s-au bucurat de sprijinul a aproximativ 47% din
participanþii la scrutinul electoral. Totuºi, conform ultimelor sondaje, trendul
pro-occidental în rândul populaþiei din R.Moldova reprezintã doar 38%, în schimb,
potrivit ultimelor estimãri sociologice, electoratul pro-rus ar reprezenta o pon-
dere de 45%.

Profil de regiune – Gãgãuzia
Centrul regional: Comrat
Suprafaþa: 1 832 km² (5,41% din suprafaþa totalã a statului)
Populaþia: 138 855 persoane (4,09% din populaþia totalã a þãrii), dintre care

plecaþi peste hotare sunt 19 398 (14% din populaþia Gãgãuziei). Comparativ cu
recensãmântul din 2004, la nivelul populaþiei din regiune se înregistreazã un
declin demografic de 10% (-16 800 de persoane)

Profil etnic: gãgãuzi – 82,14%, bulgari – 5,15%, moldoveni/români – 4,83%,
ruºi – 3,82%, ucraineni – 3,16%, alte etnii – 0,91% (conform recensãmântului
realizat în 2004)

Religie: creºtini ortodocºi (Mitropolia Chiºinãului ºi a întregii Moldove) –
93,0%, protestanþi – 3,0%, alte culte – 2,2%, fãrã religie – 1,6%, atei – 0,2%

Urban: 40,62% (din populaþia totalã a regiunii)
Rural: 59,37% (din populaþia totalã a regiunii)
Profil (geo)politic: La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 s-au

prezentat doar 48,34% din cetãþenii înscriºi pe listele electorale din UTAGãgãuzia



7 SOLUÞIA FEDERALISMULUI PENTRU R. MOLDOVA 43

————————
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din 1989 efectuat de autoritãþile sovietice, proporþia populaþiei regiunii dupã criteriul etnic era urmãtoarea:
42% moldoveni/români, 26% ucraineni, 22% ruºi!

(64 169 de alegãtori din 130 986). Majoritatea electoratului din regiune este
pro-estic, votând constant cu PSRM – 57,10%, urmând apoi Blocul Electoral
„ALEGEREAMOLDOVEI – UNIUNEAVAMALÃ“ cu 14,27%. Totalul votului
pro-rus în UTA Gãgãuzia este estimat la aprox. 70-75% din electoratul partici-
pant la scrutine. Din partidele declarate pro-europene doar Partidul Democrat a
reuºit sã acumuleze o pondere micã de doar 10,34% (6469 voturi). Conform unui
„referendum“ ilegal desfãºurat în localitãþile autonomiei (02.02.2014) la care au
participat aprox. 70,4% din populaþia adultã, 98,47% dintre gãgãuzi au votat
pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Vamalã Rusia-Belarus-Kazahstan!

Profil de regiune – Transnistria (RMN)
Centrul regional: Tiraspol
Suprafaþa: 4 163 km² (12,29% din suprafaþa totalã a statului)
Populaþia: Potrivit datelor recensãmântului efectuat în 2015 de cãtre autori-

tãþile de la Tiraspol, populaþia totalã a regiunii constituie 475 665 de persoane
cu domiciliul permanent (14,03% din populaþia totalã a republicii). Comparativ
cu datele recensãmântului din 2004, populaþia regiunii a înregistrat o scãdere de
– 79 682 (cu 14,34%)

Profil etnic*: Conform recensãmântului organizat de autoritãþile transnistrene
în 2004, ponderea etnicã a regiunii ar fi structuratã astfel: moldoveni/români –
32,10% (sic!), ruºi – 30,35% (sic!), ucraineni – 28,81% (sic!), bulgari – 20,50%,
gãgãuzi – 0,74%, polonezi – 0,32%, evrei – 0,23%, romi – 0,09%, alte etnii –
4,94% (conform recensãmântului realizat în 2004). O treime din populaþia
regiunii este de origine românã, majoritatea acesteia este concentratã în douã
raioane din centrul regiunii transnistrene (raionul Dubãsari – 50,15% ºi raionul
Grigoriopol – 64,83%). O majoritate relativã a etnicilor români este localizatã
în partea de nord a regiunii – raionul Camenca (47,82%), iar în raionul Slobozia,
etnicii ro-mâni reprezintã 41,52%. Sunt minoritari în raionul Rîbniþa – 17,22%,
Tighina (Bender) – 26,15% ºi în Tiraspol – 15,24%.

Ruºii reprezintã cel de-al doilea grup etnic reprezentativ din regiune concentrat
mai ales în oraºele Tiraspol (41,64%) ºi Tighina (Bender) cu 43,43%. În
celelalte raioane, etnicii ruºi sunt minoritari. Cel de-al treilea grup etnic
important este re-prezentat de ucraineni, aceºtia fiind concentraþi în nordul
regiunii – raionul Rîbniþa cu o majoritate relativã de 45,41%.

Religie: Statisticile oficiale ale Transnistriei aratã cã 91% din populaþia re-
giunii practicã cultul creºtin ortodox de rit vechi, iar 4% din populaþie aparþin de
Biserica Romano-Catolicã, practicanþii cultului fiind localizaþi în regiunea de
nord unde este stabilitã o parte semnificativã a etnicilor polonezi (raionul Rîbniþa).
Teritoriul regiunii transnistriene este divizat din punct de vedere canonic între
Mitropolia Chiºinãului ºi a întregii Moldove (prin Episcopia de la Tiraspol ºi
Dubãsari) ºi Mitropolia Basarabiei (prin Episcopia Ortodoxã a Dubãsarilor ºi a
toatã Transnistria cu o misiune vacantã).



De altfel, ºi proiectul politic statal al R. Moldova are destul de multe carenþe
în ceea ce priveºte o posibilã reorganizare federativã. Devenind independentã în
1991 ºi cu o constituþie adoptatã cu o întârziere de trei ani (1994), R. Moldova
este un stat unitar, compus din douã regiuni problematice: regiunea trans-
nistreanã nerecunoscutã de comunitatea internaþionalã (organizatã în „Republica
Moldoveneascã Nistreanã“ – RMN nerecunoscutã) ºi unitatea teritorial-autonomã
Gãgãuzia (Gagauz-Yeri). Republica nu s-a desprins de principiile statului-naþiune
fiind constituitã dintr-un singur popor de jure, însã, la nivel subiectiv, atât în re-
giunea transnistrieanã, cât ºi în Gãgãuzia de facto noþiunile de stat ºi cetãþenie se
suprapun. De exemplu, autoritãþile de la Tiraspol susþin cã au toate atributele
unui stat normal ºi cã pe teritoriul regiunii transnistriene existã un popor cu un
spirit cetãþenesc. Evident cã nu toþi locuitorii din regiune au un sentiment de
apartenenþã la aºa-numitul „popor transnistrian“ destul de eterogen de altfel, însã
eforturile regimului de la Tiraspol sunt concentrate sã-i convingã pe locuitori de
statalitatea RMN.17 Pe de altã parte, în Gãgãuzia, persistã reziduurile unui grup
etnic în aºteptarea propriei statalitãþi.18 Prima organizaþie a gãgãuzilor, care a
apãrut ca reacþie la orientarea pro-româneascã a Frontului Popular din Moldova
din anii ’90, se numea „Gãgãuz-Halcî“, ceea ce se traduce ca „poporul gãgãuz“.
Aceasta a stat la baza formãrii Republicii Gãgãuzia în afara RSSM (19 august
1990) ºi, implicit, la crearea unei identitãþi ºi loialitãþi statale difuze. Izolaþi din
punct de vedere politic faþã de Chiºinãu, gãgãuzii au trebuit sã se întoarcã la
limba ºi cultura gãgãuzã, însã rusificarea din perioadã þaristã ºi cea sovieticã ºi-a
lãsat amprenta ºi la nivelul percepþiei cetãþeniei ºi a loialitãþii faþã de R.

Moldova. Abia din 1995, odatã cu intrarea în vigoare a „Legii privind statutul
juridic special al Gãgãuziei (Gagauz-Yeri)“, asupra cãreia voi reveni, locuitorii
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17 Vezi studiul Rebbeccãi Chamberlain-Creangã: „‘Poporul transnistrean’: cetãþenia ºi imagini ale statului

într-o þarã necunoscutã“ in Monica Heintz (coord.), op. cit., pp. 155-172.
18 Migraþia gãgãuzilor din Balcani ºi Dobrogea în Basarabia a început la sfârºitul secolului al XVIII-lea

ºi prima jumãtate a secolului al XIX-lea. Prezenþa coloniºtilor gãgãuzi la sudul Basarabiei fiind rezultatul
colonizãrii întreprinse de Imperiul Þarist dupã ocuparea (1806) ºi apoi ruperea teritoriului dintre Prut ºi Nistru
de la Principatul Moldovei (1812).

Deºi oficialii de la Tiraspol asigurã cã pe teritoriul regiunii libertatea religioasã
este protejatã prin lege ºi cã au fost înregistrate aproximativ 114 de culte religi-
oase, protestanþii sunt în continuare intimidaþi de cãtre autoritãþile de la Tiraspol.

Urban: 332 490 (69,9% din populaþia totalã a regiunii)
Rural: 143 175 (30,1% din populaþia totalã a regiunii)
Profil (geo)politic: Majoritatea populaþiei din regiune militeazã pentru relaþii

mai strânse ale Transnistriei cu Rusia ºi integrarea în Uniunea Eurasiaticã. Potrivit
unui „sondaj“ realizat de cãtre profesori de la Universitatea din Tiraspol în 2016,
aproximativ 89,9% din populaþie ar prefera o orientare pro-esticã a regiunii trans-
nistriene, 71,7% ar dori obþinerea independenþei ºi integrarea în componenþa
Federaþiei Ruse, în timp ce doar 18,2% din respondenþi ar dori integrarea regiunii
ca stat independent în componenþa Uniunii Eurasiatice. Aºadar, putem estima cã
orientarea pro-rusã a regiunii este împãrtãºitã de aprox. 85-90% din populaþie.



din autonomie au fost puºi în situaþia participãrii la un nou proiect politic, obli-
gaþi sã înveþe a trãi într-un nou „regim cetãþenesc“, faþã de care erau refractari,
chiar opozanþi. Principala dificultate în dialogul cu populaþia majoritarã nu l-a
reprezentat factorul lingvistic, aºa cum ne sugereazã unele analize, ci memoria
socialã ºi imaginarul regimurilor politice anterioare. De la supuºii þarului la cetã-
þeni români apoi sovietici, gãgãuzii nu au o legãturã palpabilã cu statul naþional
ºi cetãþenia moldoveneascã (mulþi dintre ei preferând cetãþenia ruseascã sau ro-
mâneascã),19 ci mai degrabã cu organele administraþiei locale (identitate localistã)
ºi a autonomiei gãgãuze (identitate regional-etnicã), formându-ºi ºi un sentiment
de apartenenþã la spaþiul rusesc (slav-ortodox) prin ataºamentul faþã de Moscova
– ca centru de atractivitate economicã ºi culturalã, ºi mai puþin faþã de Chiºinãu,
perceput drept un factor de asimilare a gãgãuzilor, „opresor“ al autonomiei ºi
instabil/incongruent din punct de vedere politic.

Dacã poziþionãm R. Moldova pe spectrul gradului dispersãrii puterii reprodus
dupã Low,20 vom obþine urmãtoarea schemã:

Figura 1. Spectrul concentrãrii-dispersãrii puterii
Sursa: Reproducere dupã schema lui John Low, How Can We Define Federalism?
in Perspectives on Federalism, Vol. 5, No. 3, 2013, p. E-114.

Aici observãm cã R. Moldova este inclusã în clusterul statelor unitare cu gu-
vernare „devolutã“ – termen britanic cu referire la o deplasare gradualã spre o
mai mare autonomie a Scoþiei ºi a Þãrii Galilor în Regatul Unit. Raþionamentul
porneºte de la ipoteza cã din moment ce termenul de „popor“ a fost echivalat în
Constituþie cu termenul de „naþiune“, iar suveranitatea aparþine „poporului
Republicii Moldova“, care la rândul lui este fragmentat în diverse mici „popoare“
concurente cu centrul politic, R. Moldova reprezintã mai degrabã un stat cu o
conºtiinþã naþionalã difuzã, fragmentat în mai multe „popoare“ cu tendinþe cen-
trifuge. Devoluþia guvernãrii republicii derivã dinArt. 111 din Constituþie cu pri-
vire la Unitatea teritorialã autonomã Gãgãuzia, unde, la punctul 7, se stipuleazã
cã „Legea organicã care reglementeazã statutul special al unitãþii teritoriale auto-
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19 Svetlana Mironova, Gãgãuzii din Moldova: de la etnogenezã la autonomie (aspecte politico-istorice),

MOLDOSCOPIE, 2009, nr. 3 (XLVI), p. 71.
20 John Low, op. cit., p. E-114.



nome Gãgãuzia poate fi modificatã cu votul a trei cincimi din numãrul deputaþilor
aleºi în Parlament“, deci o super-majoritate destul de complicat de constituit.
Astfel, autonomia specialã fiind o formã de autodeterminare a gãgãuzilor fãrã a
afecta caracterul de stat unitar al R. Moldova. Cea de a doua autonomie din R.
Moldova a fost formatã de jure din „zonele populate de pe malul stâng al
Nistrului (Transnistria)“. Prin legea adoptatã de Parlamentul de la Chiºinãu în
2005, localitãþile de pe malul stâng al Nistrului se pot alãtura Transnistriei sau se
pot separa de aceasta, în baza referendumurilor locale organizate în baza legislaþiei
naþionale. ªi de aceastã datã statutul special pentru Transnistria poate fi modificat
prin majoritatea simplã în legislativ. Pe de altã parte, regimul de la Tiraspol nu a
fost atât de receptiv cât se aºtepta Chiºinãul, organizând în 2006 un referendum
prin care populaþia regiunii transnistrene era întrebatã dacã aprobã posibilitatea
de a renunþa la aºa-zisa independenþã ºi a se integra cu Republica Moldova sau,
alternativ, „independenþã“ ºi o posibilã integrare pe viitor în Federaþia Rusã.
Rezultatul a fost, potrivit datelor procesate de Tiraspol, aproape în totalitate în
favoarea independenþei ºi posibilei integrãri cu Rusia – 98% din 310 000 de par-
ticipanþi la vot. Mai mult decât atât, la urmãtoarele negocieri cu oficialii de la
Chiºinãu în diverse formate, reprezentanþii Tiraspolului puneau mereu pe agendã
anularea legii referitoare la statutul raioanelor din stânga Nistrului, de altfel aflat
în vigoare ºi astãzi.

Argumentul de bazã al sistemului devolut implementat în R. Moldova þine de
principiul relaþiei de subordonare a guvernelor regionale în raport cu guvernul
central ca expresie a statului unitar. Astfel, tiparul de integrare regionalã în R.
Moldova nu a trecut încã „Rubiconul transferului de suveranitate“ cãtre regiuni,
fiind reprezentat schematic în Figura 2.

Figura 2. Reprezentarea graficã a distribuþiei puterii la nivelul autonomiilor
din R. Moldova („devolved government“)
Sursa: Reproducere dupã schema lui John Low, How Can We Define Federalism?
in Perspectives on Federalism, Vol. 5, No. 3, 2013, p. E-114.
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La originea sa, R. Moldova a manifestat toleranþã faþã de minoritãþile naþio-
nale acordându-le cetãþenie necondiþionat – aºa-numita opþiune „zero“. Politica
era una inclusivã în vederea creãrii unei comunitãþi cetãþeneºti unice, fãrã a avea
o viziune privind interacþiunea acestor minoritãþi cu majoritarii titulari ai naþiunii
– „poporul moldovenesc“ ca expresie a identitãþii moldoveneºti diferitã de cea
româneascã. Politica alteritãþii faþã de România nu a ajutat prea mult Chiºinãul
în câºtigarea încrederii gãgãuzilor ºi a regimului de la Tiraspol, cele douã regiuni
suspectând deseori centrul cã face un joc dublu. În urmãtoarele rânduri voi încerca
sã demonstrez cã într-un stat cu mai multe regiuni aflate într-o relaþie concuren-
þialã la nivelul identitãþilor, este cu atât mai greu sã institui principiile federative
cu cât graniþele dintre „popoarele regionale“ ºi „poporul unitar“ se suprapun.
Mai întâi sã trecem în revistã proiectele federale pentru R. Moldova ºi sã analizãm
fiecare caz în parte.

Proiectul Dodon – Moldova Federalã

Memorandumul Kozak nu a fost ultimul proiect de federalizare a R. Moldova
pus pe masa de negocieri a OSCE sau lansat spre dezbatere publicã.21 Efortul
Chiºinãului ºi ale Occidentului de a înlocui trupele ruse staþionate ilegal în
Transnistria, aºa-numitul GOTR (Grup Operativ de Trupe Ruse) care dispune de
aprox. 1700 de militari ruºi, cu o misiune internaþionalã de menþinere a pãcii s-a
lovit de intransigenþa Moscovei care-ºi promova propria agendã de identificare
a unui „compromis politic“ prin federalizarea R. Moldova. Pretinsa misiune a
acestei grupãri de a asigura paza depozitului de armament de la Colbasna este
un pretext al Moscovei de a-ºi permanentiza prezenþa militarã în regiune. De
exemplu, în cadrul unui interviu pentru Kommersant, vice-ministrul Afacerilor
Externe, Grigori Karasin, subliniase faptul cã impasul dialogului dintre cele douã
maluri ale Nistrului este determinat de „renunþarea“ la planurile Primakov ºi
Kozak. Acelaºi punct de vedere este reluat de oficialul rus într-un alt articol
pentru Rossiiskaia Gazeta, unde a criticat „Legea privitoare la principiile sta-
tutului Transnistriei“22 considerând-o ca fiind incompatibilã cu principiile „fede-
rative sau confederative“, insistând asupra revocãrii acestei legi de cãtre Chiºinãu.
„În timp, politicienii moldoveni vor înþelege acest lucru. [...] Federalizarea re-
prezintã o opþiune. Depinde de Transnistria ºi Moldova dacã vor decide asta“23
declara emfatic Karasin, fãrã a aminti de intenþia Rusiei de a moderniza arma-
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21 Aici amintesc de încã trei proiecte ce nu au fost expuse în lucrare din lipsã de spaþiu: „Proiectul

Voronin-ªova“, „Documentul Mediatorilor OSCE“ (februarie 2004), „Planul Iuºcenko“ (mai 2005).
22 Este vorba de „legea privitoare la prevederile principale pentru statutul legal special al zonelor populate

de pe malul stâng al Nistrului (Transnistria)„ aprobatã în unanimitate de Parlamentul de la Chiºinãu pe 22 iulie
2005. Legea prevede cã în componenþa R. Moldova s-a format o unitate teritorial autonomã, Transnistria. De
asemenea, localitãþile din componenþa acestei autonomii se pot alãtura Transnistriei sau se pot separa de
aceasta, în baza referendumurilor locale ºi conform legislaþiei naþionale. Legea oferã Transnistriei posibilitatea
sã stabileascã ºi sã menþinã contacte externe minime în domeniile economic, ºtiinþific, tehnologic ºi umanitar.
Ulterior legea a fost permanent criticatã de administraþia de la Tiraspol.

23 Vladimir Socor, „‘Federalization’ Is Back on Russia’s Agenda for Moldova“, The Jamestown Foundation,
Eurasia Daily Monitor Volume: 9 Issue: 145, July 31 2012.



mentul din dotarea „pacificatorilor“ ruºi, ºi asta fãrã aprobarea Chiºinãului. Toate
acestea implicã urmãtoarele principii: a) Rusia insistã asupra „federalizãrii“ R.
Moldova ca monedã de schimb; b) Tiraspolul este împuternicit sã blocheze pro-
cesul de soluþionare a conflictului ºi c) Rusia este dispusã sã aºtepte pentru o
perioadã nedeterminatã de timp.24

Totodatã, miºcãrile pe frontul diplomatic al Federaþiei Ruse se sincronizau cu
cele ale unui partid (geo)politic din R. Moldova – Partidul Socialiºtilor din
Republica Moldova (PSRM) care ºi-a stabilit drept vector de dezvoltare a politicii
externe a R. Moldova integrarea în Uniunea Vamalã/Uniunea Eurasiaticã. Odatã
cu consolidarea PSRM, în urma Congresului XI din august 2013, socialiºtii îºi
propun sã elaboreze, alãturi de aºa-numita „societate civilã“ statalistã, un concept
de federalizare a republicii care sã fie prezentat partenerilor în procesul de nego-
cieri. În cuvântul de deschidere a planului, liderul socialiºtilor, Igor Dodon subli-
niazã cã „reîntregirea“ teritorialã a republicii (readucerea politicã ºi administrativã
a Transnistriei în componenþa R. Moldova) este „prioritatea nr. 1“ a echipei. La
fel ca ºi în cazul precedentelor proiecte de federalizare, permanent lasã sã se
înþeleagã faptul cã ar exista un consens politic internaþional pe dosarul federali-
zãrii, atât din partea Rusiei, cât ºi din partea SUA ºi a UE, deºi niciun oficial
occidental sau reprezentant al misiunii diplomatice nu lansase în dezbaterile
publice acest subiect atât de sensibil.De menþionat cã societatea din R. Moldova
este destul de reticentã faþã de orice proiect care conþine sintagma „federalizare“,
de aceea, existã ºi o tentaþie din partea autorilor de a echivala sintagmele
„federaþie“ ºi „autonomie extinsã“ – douã situaþii diametral opuse aºa cum am
arãtat în prima parte a studiului. Planul propus de socialiºti nu reprezintã altceva
decât un surogat al Memorandumului Kozak într-o variantã modificatã calitativ,
pe alocuri chiar plagiat, însã fãrã a se eschiva de câteva lacune conceptuale.
Modelul de federalism invocat este asemãnãtor cu cel al Belgiei, Elveþiei,
Germaniei, SUA ºi Rusiei, fãrã a face o distincþie clarã între aceste tipuri de demo-
craþii ºi principii federale. De aceastã datã, justificarea federalizãrii nu mai este
una geopoliticã, impusã de exterior, ci o necesitate „internã“ de reunificare a
„poporului“. Subiectul principal al planului rãmâne, totuºi, Transnistria cãreia i
se acordã dreptul de a-ºi „pãstra, ca subiect al federaþiei, un element important
al autonomiei ºi al specificului sãu, inclusiv o parte din propria simbolicã ºi re-
prezentare politicã“25, ceea ce se poate traduce ca ºi o recunoaºtere parþialã a
suveranitãþii teritoriului transnistrian ºi a tradiþiei sale militariste.

Judecând dupã standardele federalismului, la prima vedere, planul respectã
rigorile statului federal: un legislativ bicameral (Senatul ºi Camera Reprezentanþilor)
reprezentând subiecþii federaþiei; o Constituþie ce poate fi amendatã doar cu o
supermajoritate a Camerei secunde de 4/5 din senatori ºi o Curte Constituþionalã
cu putere de control constituþional.

Astfel, frontierele subiecþilor federaþiei urmeazã a fi delimitate în urma unor
referendumuri organizate de Misiunea OSCE ºi „statele-garant“ la nivelul ra-
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ioanelor „de graniþã“. Drept rezultat, putem anticipa o parcelare a teritoriului
viitoarei federaþii exclusiv pe criterii politice, fãrã a lua în calcul eventualele zone
de dezvoltare. Autorii proiectului fac totuºi confuzie între „popor“, „naþionalitate“
ºi „etnie“, ceea ce trãdeazã fie o incoerenþã ºtiinþificã asupra operaþionalizãrii
conceptelor, fie a unei erori de traducere. Dacã în limba rusã, termenul de
„naþionalitate“ (национальность – rus.) este definit ca apartenenþa persoanei la
o anumitã comunitate etnicã, sau etnie, sintagma de „popor multinaþional al
Moldovei Federale“ (art. 1.4) este hilarã din simplul motiv cã pe actualul teritoriu
al R. Moldova s-au format deja identitãþi colective ce-ºi atribuie titlul de „popor“.
Componenþa federaþiei este aceeaºi: Transnistria, UTA Gãgãuzia ºi restul R.
Moldova. Noutatea constã în faptul cã fiecare subiect va dispune de propriile
Constituþii (art. 2.3), ceea ce contravine principiului federal al existenþei unui
singur document constituþional negociat de comun acord între cele douã niveluri
de guvernare. De asemenea, nu se menþioneazã nimic despre situaþia unor litigii
între constituþii sau între constituþia regionalã ºi cea federalã pe anumite subiecte
ºi ce document prevaleazã. Reprezentarea Transnistriei ºi Gãgãuziei în Guvernul
federal este proporþionalã prin legi federale organice sau legi ordinare. Aceºtia
pot influenþa oricând cursul de politicã externã a R. Moldova, deºi nu au drept
de veto. Potrivit art. 4.5 organele administrative regionale au dreptul de a revoca
din funcþie orice oficial numit în Guvern dacã acesta deviazã de la linia impusã
de Comrat sau Tiraspol, cu alte cuvinte regiunile vor avea permanent reprezen-
tanþi docili ºi influenþabili de regiuni. Se menþine bicameralismul asimetric, deºi
de aceastã datã numãrul total al locurilor de senatori este de 27. Nu se menþio-
neazã dacã mandatul acestora este imperativ, însã numirea lor de cãtre „organele
legislative corespunzãtoare“ – o formulare destul de ambiguã, le priveazã de
legitimitatea democraticã necesarã. Nu ºtim nici mãcar ce Camerã din legislativ
dispune de autoritate bugetarã. De asemenea, faptul cã „numãrul senatorilor din
partea fiecãrui subiect al Federaþiei se stabileºte reieºind din necesitatea asigurãrii
unei reprezentãri cuvenite“ indiferent de teritoriu (art. 5.2) – principiu nerelevant
din punct de vedere al federalismului, nu asigurã o supraestimare a reprezentãrii
regiunilor. Formularea este destul de vagã ºi lasã mult spaþiu pentru interpretãri.
Oricum, cele douã Camere rãmân incongruente dacã le analizãm sub aspectul
compoziþiei lor. În ceea ce priveºte limba oficialã vorbitã, Camera superioarã
poate fi suprareprezentatã de vorbitorii de limbã rusã (2/3) în defavoarea vorbi-
torilor de limbã românã, deºi ambele limbi sunt oficializate conform art. 11.
Limba de stat este „limba moldoveneascã“, fãrã a specifica ce grafie se va folosi
în condiþiile în care în Transnistria se utilizeazã aceeaºi limbã cu grafie chirilicã,
iar limba de comunicare interetnicã este „limba rusã“ – formal se urmãreºte
instituirea unui bilingvism, informal însã limba românã riscã sã fie marginalizatã
deoarece nu este prevãzutã obligativitatea folosirii acesteia ºi la nivel regional.
Se pare cã proiectul socialiºtilor s-a inspirat din federalismul din Belgia – „fede-
ralism unic“ ºi de o „complexitate bizantinã“26, unde existã trei comunitãþi defi-
nite geografic: Flandra, Valonia ºi capitala biligvã Bruxelles, precum ºi trei co-
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munitãþi culturale definite ne-geografic: comunitãþile francezã ºi flamandã ºi
comunitatea mai puþin numeroasã a vorbitorilor de limbã germanã. Cu toate acestea,
sistemul belgian nu a fost aplicat integral.

Pentru Camera Reprezentanþilor se menþin aceleaºi principii enunþate de
planul Kozak, cu diferenþa cã fiecare subiect al federaþiei îºi stabileºte propriul
sistem electoral de alegere a deputaþilor conform cotelor proporþionale. Prima
Camerã va deþine astfel adevãrata influenþã politicã, însã este lipsitã de pârghii
pentru a gãsi alternative de amendare a Constituþiei federale. Rigiditatea acesteia
este confirmatã prin copierea integralã a articolului cu privire la Legile federale
– „Dacã o lege federalã constituþionalã nu este aprobatã de Senat, aceasta se con-
siderã respinsã“ (art. 7.5). Cerinþa aprobãrii de cãtre Senat a unei modificãri
constituþionale de 4/5 de voturi din numãrul total al membrilor Camerei (deci cu
votul a cel puþin 22 de senatori) face practic imposibilã orice amendare ulteri-
oarã a Constituþiei. Putem doar anticipa o opoziþie accentuatã între Camera
Reprezentanþilor (dominatã de Chiºinãu) vs. Senat (dominat de Comrat ºi Tiraspol).
La fel ºi în cazul Curþii Constituþionale Federale ai cãrei membri vor fi aprobaþi
de Senat pe baza egalitãþii reprezentãrii între subiecþi, se va institui un control
asupra instituþiei din partea grupului vorbitorilor de limbã rusã ºi orientare
politicã pro-esticã. ªi statutul Bãncii Naþionale rãmâne incert în condiþiile în care
nu ºtim dacã aceasta urmeazã sã funcþioneze autonom, sau sã fie dependentã de
Guvernul Federal.

Proiectul conþine ºi o prevedere referitoare la apãrarea nici mai mult nici
mai puþin a unui stat federal demilitarizat complet (art. 12)! Nu putem invoca
aici decât o contradicþie în termeni deoarece nu ºtim gradul de demilitarizare ºi
nici în ce mãsurã noul stat îºi va putea asigura securitatea. Desigur cã putem sus-
pecta aceeaºi logicã a apelãrii la „statul garant“ (Federaþia Rusã), însã, aºa cum
spunea un oficial de la Chiºinãu cã „poporul care nu vrea sã hrãneascã propria
armatã în curând va fi obligat sã hrãneascã una strãinã“27, viitorul stat nu va
avea nicio garanþie din partea niciunui furnizor de securitate deoarece statutul
de neutralitate permanentã îl va împiedica sã adere la blocuri militare. Soluþia
ne este sugeratã indirect – parteneriatul strategic cu Federaþia Rusã. La fel se va
întâmpla ºi cu tratatele internaþionale, unde orice subiect al federaþiei prin repre-
zentanþii sãi în legislativ poate bloca orice acord internaþional, mai ales cã
acestea se adoptã prin legi ordinare votate în ambele Camere cu majoritãþi simple
(cel puþin cu 36 de voturi ale deputaþilor ºi 14 voturi ale senatorilor). În legisla-
tivele naþionale, devierile de la egalitatea atribuþiilor tind sã vinã în avantajul
Camerei inferioare. În cazul Moldovei Federale este invers: Camera superioarã
(Senatul) este considerabil mai puternicã decât Camera inferioarã (Camera Repre-
zentanþilor) – o încãlcare gravã a principiilor modelului consensualist, dar ºi ale
modelului majoritarist.28
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Concluzie

Potrivit unor comentarii ale experþilor de la Chiºinãu, Rusia se aflã în plinã
ofensivã pe dosarul R. Moldova. În ciuda faptului cã nu a putut împiedica sem-
narea Acordului de Asociere R. Moldova – UE, aºa cum reuºise în cazul Ucrainei
ºi Armeniei, Moscova îºi poate lua revanºa prin lansarea unui nou proiect de
federalizare a unui stat frãmântat intern de nemulþumirile populaþiei, instabilitate
economicã ºi lipsã de proiect naþional. Aºa cum menþiona analistul american
Robert D. Kaplan, Rusiei îi plac „apele tulburi“ ºi de aceea menþine statutul juridic
confuz al Transnistriei.29

Alegerile prezidenþiale desfãºurate în R. Moldova ºi cele din regiunea trans-
nistreanã au permis Moscovei sã câºtige un avantaj strategic cu mizã pe termen
mediu. Contextul a fost unul favorabil dacã luãm în calcul turbulenþele interne
socio-politice determinate de fraudele bancare din anii 2013-2015, transpunerea
deficitarã a Acordului de Asociere ºi a reformelor europene,30 precum ºi derutarea
populaþiei în raport cu onestitatea liderilor politici, aceºtia din urmã fãcând parte
din reþele clientelare corupte din mediul financiar-economic, infiltrate în sectorul
bancar ºi reþele de stat. Fiind ademeniþi de perspectiva reluãrii exporturilor pe
piaþa rusã, reprezentanþii Guvernului de la Chiºinãu au pãºit pe un teren minat,
unde jocurile geopolitice fãcute cu aproape ºase ani în urmã la Meseberg între
Germania ºi Rusia depãºesc avantajele conjuncturale oferite Chiºinãului. Aºa-
numita „blocadã economicã“, excesiv trâmbiþatã de Tiraspol, a fost utilizatã de
diplomatul rus drept „troc“ pentru posibila deblocare a exporturilor moldoveneºti
în Rusia – un colac de salvare pentru regimul de la Tiraspol care a aruncat regiunea
într-o gaurã neagrã a deflaþiei, iar pentru Moscova, cererea Chiºinãului îi serveºte
ca un adevãrat „cui al lui Pepelea“ pentru a reveni din nou prin mijloace de con-
trol ºi comandã, în ciuda retoricii proeuropene pe care partidele aflate la guver-
nare le mai enunþã cu anumite ocazii.

Preºedintele Dodon a transmis deja primele semnale cã noile forþe pro-ruse
din R. Moldova vor fi anti-europene ºi chiar anti-occidentale, urmând, în acelaºi
timp, temele moldovenismului etnic.31 Înlocuirea limbii române cu cea „moldo-
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dincolo de ea, Bucureºti, Humanitas, 2016, pp. 242-245.
30 Potrivit unui studiu realizat de Asociaþia pentru Democraþie Participativã ADEPT, Centrul Analitic

„Expert-Grup“ ºi Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), doar 29% din acþiunile planificate de Gu-
vern în agenda reformelor prioritare, planificate pentru perioada martie-iunie 2016, au fost pe deplin realizate.
Printre principalele restanþe ale Guvernului se numãrã reformarea CNA, derularea lentã a anchetei privind
fraudele din sistemul bancar ºi eºecul negocierii unui preþ avantajos de furnizare a energiei electrice cu Ucraina.
Expert-Grup, Raport intermediar de monitorizare a implementãrii reformelor prioritare ale Guvernului
(martie-iulie 2016), http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1293-raport-monitorizare-implementare-
reforme-guvern-martie-iunie-2016, 05.08.2016.

31 Moldovenismul etnic sau sovietic urmeazã calea filosofiei continentaliste, de respiraþie marxistã, ce
avanseazã o viziune identitarã asimilaþionistã, potrivit cãreia se impune ca alteritatea sã fie asimilatã în raport
cu modelul instituþional al centrului de putere dominant. Potrivit acestei doctrine politice naþiunea moldoveneascã
este diferitã de cea românã datoritã contactului repetat cu elementele slave, iar etnia moldoveneascã existã în
propria sa istorie ºi spaþialitate. Orice continuitate între români ºi moldoveni este respinsã. Vezi ºi Lucian-
ªtefan Dumitrescu ºi Nicolae Þîbrigan, „Naraþiuni identitare în Republica Moldova. Graffiti-urile din Chiºinãu“
în Revista românã de sociologie, serie nouã, anul XXV, nr. 3–4, Bucureºti, 2014, pp. 287–309.



veneascã“ de pe site-ul Preºedinþiei R. Moldova, scoaterea steagului UE de pe
frontispiciul clãdirii, precum ºi eliminarea oricãror referiri la procesul de inte-
grare europeanã din titulatura consilierului responsabil de politica externã denotã
foarte clar faptul cã opoziþia pro-rusã nu concepe o eventualã europenizare sau
integrare în Uniunea Europeanã a R. Moldova. Concepþia socialiºtilor în ceea ce
priveºte integrarea europeanã a fost rezumatã în cadrul unei interveþii a preºedin-
telui socialist: „Dacã dorim sã pãstrãm Republica Moldova ca stat, vã spun sincer
cã nu trebuie sã ne grãbim ºi sã ne integrãm undeva.Aderarea la Uniunea Europeanã
este posibilã, dar fãrã Transnistria ºi Gãgãuzia. O înþelege toatã lumea“32 – citind
prin grila analiticã, afirmaþia ar reprezenta un indicator al prioritãþii de bazã a
opoziþiei pro-ruse: integrarea europeanã reprezintã o ameninþare la adresa stata-
litãþii moldoveneºti ºi, implicit, a controlului rusesc asupra Republicii Moldova
prin regiunea autonomã Gãgãuzia ºi structura separatistã RMN.

Pe agenda guvernului Pavel Filip a fost pusã o nouã „foaie de parcurs“ fãrã
sã se ºtie care sunt condiþiile ºi dacã vor fi acceptabile pentru Chiºinãu. Însã cele
mai grave rãmân a fi concesiile pe care le-a fãcut Chiºinãul în raport cu regimul
de la Tiraspol: recunoaºterea numerelor de înmatriculare ale automobilelor înre-
gistrate în stânga Nistrului, acceptarea diplomelor universitare emise de Tiraspol
pe teritoriul þãrilor strãine ºi recunoaºterea prefixului de telefonie din regiune.33
„Sunt paºi mici, dar care ar duce la recunoaºterea parþialã a regiunii separatiste.
Germania încearcã sã obþinã o relaþie privelegiatã cu Rusia în Europa, doreºte sã
demonstreze cã poate rezolva probleme delicate, cum ar fi conflictele îngheþate,
într-o negociere bilateralã cu Rusia“ comenta Vladimir Socor pe marginea
acestui dosar.34 Dacã privim dosarul dintr-un unghi micro, vom vedea cã actuala
poziþie a Chiºinãului pentru negocieri este destul de vulnerabilã ºi asta din cauza
guvernului contestat pe plan intern de cãtre populaþie. Aventura riscantã a reali-
zãrii în totalitate a prevederilor Protocolului de la Berlin, fãrã a aduce în discuþie
demilitarizarea ºi retragerea trupelor ruse de pe teritoriul transnistrian, poate
avea consecinþe grave nu numai pentru R. Moldova, ci ºi pentru Ucraina pe do-
sarul „îngheþãrii“ conflictului din Donbas. Fãrã o negociere în primã instanþã a
demilitarizãrii regiunii (dupã soluþia celor 3D), a negocia dosarul transnistrian în
perspectiva unei soluþii politice înseamnã a pune cãruþa înaintea boilor, iar „paºii
mici“ în identificarea compromisului vor însuma, într-un final, „pasul mare al
federalizãrii“, chiar dacã va fi mascat de eufemismele corectitudinii politice. De
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de R. Moldova, iar imparþialitatea Misiunii OSCE de la Chiºinãu pune în gardã mai mulþi experþi ºi analiºti de
la Chiºinãu. „Misiunea OSCE de la Chiºinãu exerseazã presiuni crescânde asupra autoritãþilor moldoveneºti
pentru a le determina sã facã cedãri unilaterale, de exemplu sã accepte circulaþia vehiculelor din regiunea trans-
nistreanã peste hotarele þãrii în baza numerelor de înmatriculare eliberate de administraþia separatistã de la
Tiraspol. În esenþã, aceasta ar însemna recunoaºterea simbolurilor statale ale regimului separatist, înainte de a
conveni asupra statutului regiunii transnistriene în cadrul R. Moldova“, afirma directorul Asociaþiei de Politicã
Externã, Victor Chirilã pentru Ziarul Naþional.

34 DW.COM, Negociatorii ºi observatorii „patineazã“ în interesul Rusiei la negocierile în formatul 5+2,
http://www.dw.com/ro/negociatorii%C8%99iobservatoriipatineaz%C4%83%C3%AEninteresulrusieilanego-
cierile%C3%AEnformatul52/a19312044.



fapt, negocierile pe dosarul transnistrian sunt sincronizate cu cele purtate între
Kiev ºi Moscova pe tema statutului regiunii Donbas de „autonomie extinsã“ (a
se citi federalizare) în contextul unei ample reforme de descentralizare a Ucrainei
conform Acordului de la Minsk. ªi de aceastã datã miza acestui „troc“ se referã
la controlul ºi influenþa pe care sã-l exercite Moscova, prin intermediul liderilor
de la Doneþk ºi Lugansk, asupra Ucrainei. În ceea ce priveºte Transnistria, ºeful
misiunii OSCE Frank-Walter Steinmeier vorbeºte în acelaºi registru cu diplo-
maþia Kremlinului, reiterând faptul cã diferendul transnistrian poate fi soluþionat
dacã regiunii din stânga Nistrului i se va oferi un statut special în cadrul R.
Moldova – aceeaºi „soluþie“ livratã cu treisprezece ani în urmã, de aceastã datã
camuflatã de un consens germano-rus. ªi raþionamentul „urgenþei“ acestei soluþii
este unul fals în condiþiile în care „conflictul îngheþat“ din Transnistria nu poate
fi comparat cu cel din Nagorno-Karabah mult mai complex ºi activ, mai ales cã
incidentele de pe Nistru sunt practic inexistente, iar riscul ca acest conflict sã
redevinã unul „fierbine“ este ilariant. Aºadar, succesul OSCE pe conflictul trans-
nitrean poate fi tradus ca insuccesul diplomaþiei de la Chiºinãu de a-ºi promova
propria agendã pe masa de negocieri în formatul „5+2“ (în condiþiile în care ºi
credibilitatea acestuia a fost ºtirbitã de acþiunile agresive ale unuia dintre media-
tori în Ucraina). Declaraþiile preºedintelui legislativului de la Chiºinãu de consti-
tuire a unei „platforme parlamentare pentru realizarea politicii de reintegrare“
care va elabora o altã „foaie de parcurs“ pentru oferirea unui „statut special“
Transnistriei35 confirmã încã o datã inconºtienþa diplomaticã a Chiºinãului în
raport cu provocarea transnistrizãrii întregii republici. Mascate de „soluþionarea
problemelor practice“, toate discuþiile tactice între Chiºinãu ºi Moscova vor
însemna de fapt consecinþele unui dialog strategic între Berlin ºi Moscova. ªi
startul acestui dialog a fost dat de preºedinte, prin anunþul cã una dintre primele
vizite pe care le va întreprinde în urmãtoarea perioadã va fi la Tiraspol, devenind,
dupã spusele lui, primul preºedinte moldovean care viziteazã regiunea transnis-
treanã „în ultimii 13-14 ani“.

Pe de altã parte, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski ºi-a exprimat con-
vingerea cã recunoaºterea independenþei autoproclamate a regiunii transnistriene
ar fi doar o chestiune de timp. Acesta s-a arãtat sceptic cã noul preºedinte de la
Chiºinãu ar putea impulsiona reglementarea conflictului transnistrian. „Dodon poate
fi un lider pro-rus, dar parlamentul rãmâne pro-european“, declara Krasnoselki
cu referire la alegerile prezidenþiale din dreapta Nistrului.36 Astfel, pe termen
scurt, orice discuþii despre unire sau federalizare a R. Moldova împreunã cu
Transnistria nu vor fi acceptate de Tiraspol, însã e greu de anticipat ce poziþie va
lua establishmentul transnistrian în contextul unei R. Moldova cu preºedinte, gu-
vern ºi parlament pro-rus.
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La rândul sãu, Igor Dodon, în calitatea sa de Preºedinte al R. Moldova, se va
folosi de toate atribuþiile constituþionale în ceea ce priveºte politica externã
(Articolul 86 din Constituþie), cum ar fi: iniþierea unor tratative, încheierea trata-
telor internaþionale în numele Republicii Moldova, acreditarea ºi rechemerea re-
prezentanþilor diplomatici, pentru a promova intens agenda (geo)politicã a socia-
liºtilor pentru urmãtoarele alegeri parlamentare din 2018. Miza constã în oferirea
posibilitãþii forþelor politice pro-ruse de a câºtiga majoritatea necesarã formãrii
guvernului ºi declanºãrii procesului de federalizare a republicii, devenitã priori-
tatea „0“ a Moscovei în ceea ce priveºte R. Moldova.

Nu ºtim cu exactitate ce statut va pregãti Chiºinãul pentru regiunea esticã a
republicii, însã mai multe surse oficiale amintesc de o posibilã „autonomie
extinsã“ în componenþa R. Moldova, deci o suplimentare a corpului electoral cu
cel puþin 10% votanþi pro-ruºi în legislativul de la Chiºinãu – o loviturã puternicã
pentru vectorul pro-occidental al statului. „Federalismul imperfect“ asemãnãtor
cu cel al Spaniei ar putea constitui o soluþie pur teoreticã pentru R. Moldova, în
realitate, consecinþele pot fi dramatice materializându-se prin escaladarea unor
posibile conflicte interetnice, reducerea suveranitãþii Chiºinãului pe plan extern
precum ºi dezechilibrul spectrului politic prin creºterea influenþei partidelor
pro-ruse ºi punerea în practicã a planurilor subversive ale Moscovei.

Momentan, dosarul federalizãrii R. Moldova este lãsat deoparte ºi cu siguranþã
va fi reactivat dupã alegerile parlamentare de la sfârºitul anului 2018 prin organi-
zarea unui referendum naþional la iniþiativa preºedintelui Dodon, dar fãrã a insista
asupra retragerii trupelor ruse staþionate în regiune, ceea ce ar însemna, în primã
instanþã, „un potenþial conflict sau instabilitate într-un stat în care existã sute de
mii de cetãþeni români“.37 Pe termen mediu însã, un astfel de scenariu poate trans-
forma R. Moldova într-o provocare de securitate la frontierele estice atât ale
României, cât ºi ale Alianþei Nord-Atlantice.
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