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 Stimate domnule Procuror General 

 

 Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 Comisia pentru Situații 

Excepționale, prezidată de Prim-ministru, are sarcina de a gestiona situațiile 

de criză, cum ar fi starea de urgență actuală. Această structură ia decizii 

importante pentru a gestiona criza, a proteja siguranța cetățenilor și menține 

ordinea în stat pe durata situației excepționale. În subordinea Comisiei este 

Centrul de dirijare în situații excepționale care are un rol tehnic, 

monitorizează situația și, în funcție de evoluții, poate recomanda Comisiei 

unele decizii argumentate. Centrul de dirijare a fost conceput drept un organ 

tehnic, o platformă unde experții își coordonează acțiunile pentru a gestiona 

mai eficient criza, fără influență politică. Consider că în situația actuală acest 

Centru este prezidat de Președintele Republicii Moldova fără ca acesta să aibă 

vreo atribuție sau competență, lucru care constituie un abuz și o încălcare a 

Legii, motiv din care vă solicit respectuos să vă sesizați.  

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 803 din 01.08.2018 

cu privire la Centrul de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova și structurile de asigurare a 

activității altor comisii pentru situații excepționale a fost aprobat 

Regulamentul Centrului de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

În conformitate cu anexa nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 803/2018, 

Centrul funcționează pe lângă Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile pct. 

13 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, cu activitate 

permanentă (24/7), ca structură interinstituţională de suport decizional al 

DA nr. 27/01-173  

 31 martie 2020  



2 

 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, pentru managementul integrat al 

situaţiilor excepționale naţionale sau transfrontaliere. 

 În actele normative sus-numite, Președintelui Republicii Moldova nu îi 

este atribuit nici un rol. Mai cu seamă, acesta cu siguranță nu poate prezida 

ședințe, nu poate da indicații, influența deciziile sau prioritățile acestuia. O 

ingerință de acest gen comportă riscuri pentru calitatea gestiunii crizei și 

pentru siguranța populației. 

 Din informațiile oficiale, constat că Președintele Igor Dodon, cu sfidarea 

prevederilor legale și atribuțiilor sale constituționale, periodic prezidează 

ședințele Centrului unic de comandă pentru gestionarea crizei coronavirus din 

cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al 

Ministerului Afacerilor Interne (MAI).  

 Constituția Republicii Moldova stipulează clar atribuțiile președintelui. 

De asemenea, Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu 

și de război, nu prevede nici un rol pentru președintele țării în situație de stare 

de urgență, iar atribuțiile de comandant suprem al forțelor armate se activează 

în caz de stare de asediu sau război. Legalitatea prezidării ședințelor Centrului 

unic de comandă pentru gestionarea crizei coronavirus din cadrul IGSU al 

MAI trezește mari suspiciuni.  

Am observat mai multe situații în care Președintele Igor Dodon 

prezidând ședințele, influențează deciziile și setează prioritățile acestora, fără 

a avea competența sau acoperirea legală a acestor acțiuni. Îngrijorarea mea 

sinceră se bazează în primul rând pe faptul că deciziile pe care acesta le 

influențează, prioritățile pe care acesta le setează, dar și discursul în societate 

promovat de domnul Dodon la subiectul pandemiei COVID-19, sunt deseori 

contraproductive eforturilor autorităților de a gestiona starea de criză în care 

ne-am pomenit și de a proteja populația. Președintele Republicii Moldova are 

atribuții clar delimitate, iar orice ingerință în activitatea instituțiilor aflate în 

subordinea Guvernului este inadmisibilă, întrucât aceasta sfidează grav unul 

din cele mai valoroase principii ale unui stat de drept cu aspirații democratice 

- Principiul Separării Puterilor în Stat. Și mai periculos este faptul că, în toată 

aparența, prezența excesivă a acestuia în procesul de gestionare a crizei 

epidemiologice1 are în spate o motivație pur politică. Este convingerea mea că 

în situația în care este țara, trebuie să oferim prioritate opiniilor experților, nu 

politicienilor care se vor realeși. O asemenea iresponsabilitate, prin deplasarea 

                                                   
1 https://www.moldpres.md/news/2020/03/16/20002320 
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accentelor, setarea priorităților greșite, influențarea deciziilor sau cenzurarea 

informației care este dată publicității riscă să fie una din cauzele unor pierderi 

irecuperabile, inclusiv de vieți umane. Este clar că Moldova va suporta costuri 

din cauza pandemiei COVID-19. Totuși, cât de mari vor fi aceste costuri 

depinde de calitatea deciziilor și de competența celor care le iau. 

Pentru ca un sistem să funcționeze, toți trebuie să-și îndeplinească 

funcțiile și atribuțiile și nimeni să nu și le depășească. În caz contrar, se crează 

un haos cu potențial devastator.  

Reieșind din cele sus menționate, vin la DVS cu solicitarea de a verifica 

legalitatea acțiunilor Președintelui - Igor Dodon, prin prisma prevederilor 

Codului Penal - Abuzul de putere sau abuzul de serviciu și/sau Excesul de 

putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. 

 

Cu respect, 

 

Deputat în Parlament  

Dumitru ALAIBA   
 


