DISCURSUL DOAMNEI ANA GUŢU LA ŞEDIŢA APCE DIN 24-28 IANUARIE 2011,
CHESTIUNEA: ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN REPUBLICA
MOLDOVA DIN 28 NOIEMBRIE 2010, 24 IANUARIE 2011
Aş dori să aduc mulţumiri în numele delegaţiei din Moldova faţă de membrii delegaţiei
APCE în frunte cu Domnul M.Saar care s-au aflat în vizită oficială în R.M. şi au observat
procesul electoral. Menţionez şi faptul că toate concluziile făcute de către delegaţie sunt cât se
poate de obiective, fapt pentru care vreau să felicit colegii noştri, exprimând aprecieri pentru
eforturile depuse.
Alegerile parlamentare anticipate ce au avut loc la 28 noiembrie 2010 au constituit o nouă etapă
în progresul democraţiei în Republica Moldova. Concluziile observatorilor internaţionali au fost
optimiste, aceştia din urmă au urmărit caracterul procesului electoral, atât în ziua alegerilor cât şi
pe durata campaniei electorale. Din acest punct de vedere toţi concurenţii politici au avut acces
echitabil la resursele media din ţară, inclusiv la posturile publice TV şi radio.
Un singur an şi câteva luni de guvernare a Alianţei Pentru Integrare Europeană a accelerat toate
procesele democratice în ţară: liberalizarea spaţiului media, declanşarea reformelor în justiţie,
demonopolizarea pieţelor şi multe altele. Nu este întâmplător faptul că AIE a fost reeditată,
întrucât rezultatele alegerilor au demonstrat încă odată dorinţa cetăţenilor moldoveni de a susţine
integrarea europeană conform rigorilor şi responsabilităţilor asumate de către AIE 1.
În calitate de preşedinte al parlamentului a fost ales M. LUPU, care actualmente este preşedintele
interimar al Republicii Moldova. Guvernul a fost creat cu puţin timp în urmă, V. Filat a fost
desemnat în funcţia de prim-ministru. Programul guvernării este un document complex care a
fost elaborat de către echipele de experţi din cele trei partide care au şi format coaliţia majoritară.
Este evident faptul ca AIE va avea nevoie de 4 ani pentru a îndeplini toate punctele din program.
Ne rămâne doar provocarea de a alege preşedintele Republicii.
Din păcate după alegerile din 28 noiembrie 2010 mai persistă aceeaşi opoziţie a partidului
comunist care continuă politica de denigrare nefondata ale autorităţilor alese democratic. Coaliţia
majoritară a încurajat opoziţia de a propune un candidat la postul de vice-preşedinte al
parlamentului, precum şi la postul de vice-prim ministru. Propunerea a fost respinsă, fiind
considerată drept, citez liderul PCRM „oase aruncate”.
În ceea ce priveşte soluţionarea crizei instituţionale, vom întreprinde următorii paşi: a organiza
primul tur de alegeri al preşedintelui, în caz de nereuşită, vom continua dialogul cu opoziţia
întru soluţionarea problemei, ţinând cont de faptul ca liderul opoziţiei comuniste a declarat că
fracţiunea nu va vota iniţiativa legislativă cu privire la modificarea articolului 78 al Constituţiei
privitor la alegerea preşedintelui, dar nici candidatul AIE la preşedinţia RM.
În concluzie, distinşi membri ai APCE, aş dori să va asigur, că Republica Moldova în frunte cu
actualele autorităţi democratice îşi va îndeplini toate obligaţiunile faţă de Consiliul Europei, va
asigura un dialog eficace cu raportorii, dialog ce va fi urmat de niste acţiuni concrete, cu scopul
de trece la etapa de post-minitorizare. Aceasta reprezintă o finalitate la care aspiră actuala
coaliţie, obiectivul fiind inclus în programaul de guvernare.
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