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I. CONTEXT ȘI SCOPUL DOCUMENTULUI 

Prima inițiativă lansată de noul guvern condus de Ion Chicu,          

investit în funcție pe data de 14 noiembrie 2019, a fost intenția de             

a contracta un împrumut din Federația Rusă. Aflat la Moscova în           

prima sa vizită oficială în calitate de Premier, Ion Chicu a anunțat            

intenția guvernului de a se împrumuta cu 500 milioane Dolari SUA           

din Federația Rusă, pentru proiecte de infrastructură.  

Suma împrumutului și intențiile acestuia au fost revizuite        

ulterior, dar intenția de a contracta un împrumut a rămas una           

fermă.  

Pe data de 17 aprilie 2020 Președintele Igor Dodon anunță          

pe contul său oficial că la Moscova a fost semnat un Acord pentru             

contractarea unui împrumut de la Federația Rusă în sumă de 200           

milioane Euro, iar guvernul în comunicarea sa oficială pune accent          

pe combaterea pandemiei de COVID-19, în special finanțarea        

deficitului bugetar (deși însuși textul acordului nu este explicit în          

acest sens).  

În perioada dintre anunțarea intenției de contractare a        

împrumutului și semnare a Acordului de Împrumut, guvernul a         

avut un comportament netransparent. Nu au fost divulgate detalii         

privind mersul negocierilor sau poziția părților, nu a fost         

comunicată informație oficială despre negocieri. Opoziția a acuzat        

guvernul de faptul că poartă negocieri secrete.  

Primul și unicul document publicat la subiectul împrumutului        

rusesc a fost însuși textul acordului semnat de ambele părți, pe           

data de 17 aprilie 2020.  

Imediat după apariția documentului, atât opoziția      

parlamentară, cât și experți neafiliați, au criticat documentul        

semnat, argumentând că acesta ar avea prevederi contrare        

legislației, condiții care supun țara noastră unor riscuri (riscuri de          

corupție, financiare, riscuri de securitate), dar și prevederi care ar          

prejudicia interesele Republicii Moldova. 

Principalele riscuri scoase în evidență: 

- Posibilitatea transformării datoriilor companiilor private     

înregistrate în Moldova față de băncile comerciale din        

https://tv8.md/2020/04/17/in-sfarsit-federatia-rusa-si-republica-moldova-au-semnat-acordul-de-creditare/


Federația Rusă, în datorie de stat a Republicii Moldova față          

de Federația Rusă, conform punctului 7.2 din Acord. 

- Favorizarea companiilor rusești, conform punctului 3.3 din       

Acord - prevedere care nu constituie obiectul acordului. 

- Lipsa unui mecanism clar de soluționarea disputelor și        

litigiilor. Conform punctului 11 din Acord, toate disputele        

urmează a fi soluționate pe calea negocierilor bilaterale. Prin         

asemenea prevedere de facto este exclus un arbitraj        

internațional. Or apelând la arbitraj, oricare dintre părți ar         

încălca prevederile punctului 11 din Acord.  

- Negocierile au fost purtate timp de 6 luni în secret cu           

încălcări de procedură, și cu clare încălcări a legii cu privire           

la transparența procesului decizional.  

- Riscuri de securitate și riscuri de corupție.  

Pe data de 23 aprilie 2020 Parlamentul Republicii Moldova         

ratifică Acordul de Împrumut cu Federația Rusă. Peste câteva ore,          

în aceeași zi, Curtea Constituțională suspendă documentul, iar pe         

data de 07.05.2020 îl declară neconstituțional.  

Acest raport are obiectivul principal să evidențieze       

acțiunile instituțiilor care au ținut să mențină și protejeze         

interesele Republicii Moldova, dar și să puncteze acele        

decizii care au riscat să prejudicieze interesele țării        

noastre.  

Am analizat corespondența oficială la subiect oferită de        

Ministerul Finanțelor, cu scopul de a oferi publicului o apreciere          

argumentată, bazată pe documentele din dosar, despre mersul        

negocierilor, calitatea acestora, modul în care guvernul a        

menținut și avansat interesele Republicii Moldova în această        

negociere, modul în care s-au respectat procedurile și normele de          

transparență.  

Acest raport nu va da o apreciere juridică a lacunelor          

depistate, dar va fi pus la dispoziția Procuraturii generale.  

Mai jos prezentăm o cronologie a acțiunilor, din perspectiva         

administrativă.  

 

  



II. CRONOLOGIE 

20.11.2019. 

Prim-ministrul Ion Chicu, la întoarcerea de la Moscova anunță în          

cadrul briefingului organizat la Aeroportul Internațional Chișinău,       

că Federaţia Rusă urmează să acorde Republicii Moldova un         

împrumut de circa 500 de milioane de Dolari SUA. 

 

17.12.2019 

Președintele Igor Dodon, la emisiunea „Moldova în Direct” la         

Moldova 1, menționează altă sumă - 300 de milioane de Dolari           

SUA. 
 

24.01.2020 

Consultări Moldo-Ruse cu Ministerul Finanțelor a Federației Ruse        

privind semnarea unui acord de împrumut între Republica        

Moldova și Federația Rusă; 

Sursă:  

Nu există informație detaliată. Referință la demersul Ministerului        

Finanțelor al Federației Ruse din 26.02.2020 (Anexa 1). 

 

 

25.01.2020 

Adresarea Prim-ministrului Ion Chicu cu solicitarea de oferire a         

creditului din partea Federației Ruse, pentru a susține bugetul         

public al Republicii Moldova; 

Sursă:  

Nu există informație detaliată. Referință la demersul Ministerului        

Finanțelor al Federației Ruse din 26.02.2020 (Anexa 1). 

 

 

25.02.2020 

Prim-ministru Ion Chicu, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”,         

face declarație despre un împrumut din partea Federației Ruse în          

sumă de 200 de milioane de dolari. 
 

26.02.2020 

Demersul Ministerului Finanțelor Federației Ruse către Ministerul       

Finanțelor a Republicii Moldova; 

Principalele prevederi:  

http://tvrmoldova.md/economic/rusia-urmeaza-sa-ofere-r-moldova-un-credit-de-500-de-milioane-de-dolari-la-ce-vor-fi-folositi-acesti-bani/
https://www.youtube.com/watch?v=s10nx-2kD_8
https://tv8.md/2019/12/18/creditul-promis-de-rusia-dodon-vorbeste-deja-despre-300-de-milioane-de-dolari/
https://tv8.md/2019/12/18/creditul-promis-de-rusia-dodon-vorbeste-deja-despre-300-de-milioane-de-dolari/
https://drive.google.com/file/d/1D-yppqkUYO7xAsjzo4LwDaNVBPNeqKZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D-yppqkUYO7xAsjzo4LwDaNVBPNeqKZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D-yppqkUYO7xAsjzo4LwDaNVBPNeqKZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D-yppqkUYO7xAsjzo4LwDaNVBPNeqKZl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=F5chQBchE5Q
https://agora.md/politic/de-la-500-000-de-dolari-la-200-000-chicu-a-explicat-in-ce-conditii-se-negocieaza-creditul-cu-rusia-si-cati-ani-va-avea-moldova-la-dispozitie-pentru-a-plati-datoria


Ministerul Finanțelor al Federației Ruse remite oficial proiectul        

Acordului de Împrumut către Ministerul Finanțelor al Republicii        

Moldova cu solicitarea ca textul să fie agreat în termeni cât mai            

restrânși posibili. 

Sursă:  

Anexa 1, Scrisoarea nr. 04-03-05/13738 din 26.02.2020. 
Semnat: Anton Siluanov, Ministrul Finanțelor Federația Rusă. 

 

26.02.2020 

Prezentarea Proiectul Acordului de acordare a creditului între        

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse din        

26.02.2020; 

Sursă:  

Anexa 2, Proiectul de acord din 26.02.2020. 
 

27.02.2020 

Nota Analitică privind deservirea împrumuturilor externe în valuta        

Euro vs Dolar, expediată domnului Sergiu Pușcuța; 

Principalele prevederi:  

Analiza ofertelor de finanțare la care are acces Moldova. Nota          

recomandă, în cazul unui împrumut în EURO, o rată a dobânzii           

între 0,15% - 1,2% max. Sunt listate condiții la finanțări          

alternative, inclusiv oferte mai avantajoase (Asistența      

Macrofinanciară UE, Banca Mondială, BERD, BEI, FMI); 

Sursă:  

Anexa 3, Nota analitică din 27.02.2020; 
Semnat: Elena Matveeva, șefa Direcției datorii publice Ministerul        

Finanțelor. 

 

12.03.2020 

Ultimul proiect de Acord între Guvernul Federației Ruse și         

Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului      

Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat este         

prezentat Guvernului Republicii Moldova de către Federația Rusă.  

Sursă:  

Anexa 4, Proiectul de Acord din 12.03.2020. 
 

13.03.2020 

https://drive.google.com/file/d/1D-yppqkUYO7xAsjzo4LwDaNVBPNeqKZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OTCAPXm0ix6rlyBCTZ1BbMh9E0a5GZJU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSUojb842IqZVZq1RHXCDaHoAOpnBg_F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzxNbaZtg-wEjtnSxNuvpxOLiRQZvUNJ/view?usp=sharing


Ministerul Finanțelor remite spre consultări proiectul Hotărârii       

Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării         

acordului de împrumut; 

Principalele prevederi:  

este solicitată avizarea proiectului de către Banca Națională a         

Moldovei, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerului      

Justiției și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.  

Nota de argumentare nu a fost făcută publică.  

Scopul împrumutului, conform notei - neclar. Este indicată atât         

finanțarea necesităților bugetului (suport bugetar?), cât și       

implementarea proiectelor investiționale de infrastructură a      

drumurilor. Acestea două se exclud reciproc.  

Aspectul normativ - expus superficial. Este menționat expres        

faptul că Acordul este compatibil cu Constituția Republicii        

Moldova, cu instrumentele internaționale (?) la care Moldova face         

parte, nu implică modificări de legislație. Este judicios să         

presupunem că această analiză, posibil, a manipulat unii membri         

ai cabinetului.  

Condițiile împrumutului au fost expuse, de asemenea, superficial        

în nota de argumentare. Nu au fost analizate riscurile și posibilele           

neconcordanțe.  

Mandatul pentru negocieri - Conform proiectului, Acordul urma să         

fie semnat de Prim ministru, lucru care nu presupune acordarea          

deplinelor puteri. Până la urmă, a semnat Ambasadorul, fără a          

avea mandat.  

Sursă: 

Anexa 5, Solicitarea de aviz nr. 10/1-6/64 din 13 martie 2020; 
Semnat: Serghei Pușcuța, Viceprim-ministru, Ministru al      

Finanțelor. 

 

13.03.2020 

Ministerul Finanțelor remite Cancelariei de Stat spre aprobare în         

următoarea ședință de Guvern, proiectul Hotărârii Guvernului cu        

privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului        

între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse        

privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut        

financiar de stat; 

Principalele prevederi:  

Se solicită promovarea proiectului în regim prioritar; 

Sursă:  

https://drive.google.com/file/d/1fcj7D34UZnf2F6iVeN5YWJP7HYzp74PM/view?usp=sharing


Anexa 6, Adresarea nr. 10/1-3/66/306 din 13 martie 2020; 
Semnat: Serghei Pușcuța, Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor. 

 

13.03.2020 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene – aviz la         

proiectul de HG; 

Principalele prevederi:  

Proiectul Acordului nominalizat nu constituie un tratat       

internațional și, respectiv, procedura de inițiere a negocierilor și de          

acordare a împuternicirilor urmează a fi efectuată în conformitate         

cu Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public,          

garanțiile de stat și recreditarea de stat și Hotărârea Guvernului          

nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a legii           

menționate, iar limbile de încheiere a Acordului urmează a fi          

limbile română și rusă; 

Sursă: 

Anexa 7, Avizul MAEIE nr. DI/2/290 - 3055 din 13 martie 2020; 
Semnat: Dumitru Socolan, Secretar de Stat MAEIE. 

 

13.03.2020.  

Ministerul Justiției - aviz la proiectul de HG.  

Principalele prevederi: Ministerul Justiției comunică despre      

lipsa obiecțiilor de ordin juridic. Se propune completarea        

proiectului hotărârii cu numele persoanelor împuternicite să       

întreprindă acțiunile necesare de negociere/semnare a      

contractului de împrumut cu Federația Rusă (propunere care nu         

este acceptată); 

Sursă: 

Anexa 8, Avizul nr. 08/2486 din 13.03.2020; 
Semnat: Fadei Nagacevschi, Ministrul Justiției. 

 

13.03.2020, ora 12:30 

Ședința Guvernului; 
Aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 169 din 13.03.2020 pentru         

inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre       

Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind        

acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut       

financiar de stat; 

Sursă: 

Anexa 9, HG nr. 169/2020; 

https://drive.google.com/file/d/1DY0tts6MjqZ9SkAULndiCPm0B9BbIRLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZPAzQUjqgjZ9lcqKcTy9OswQduoyHw5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wc_vIu36iJU96bcFH5iuxBQNeFXrKu26/view?usp=sharing
https://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-13-martie-2020-ora-1230
https://drive.google.com/file/d/1SOo4e0-LIbK7LTxO6G8jZy2xCQB7lhjH/view?usp=sharing


Semnat: Ion Chicu, Prim-ministru; Serghei Pușcuța,      

Viceprim-ministrul, Ministrul Finanțelor; Aureliu Ciocoi, Ministrul      

Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

 

16.03.2020 

Demersul Ministerului Finanțelor către MAEIE; 

Principalele prevederi:  

Ministerul Finanțelor solicită Ministerului Afacerilor Externe și       

Integrării Europene să-i elibereze depline puteri Ambasadorului       

Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația        

Rusă, Andrei Neguța, pentru semnarea Acordului de finanțare; 

Sursă: 

Anexa 10, Adresarea nr. 10/1-6/69 din 16.03.2020. 
Semnat: Serghei Pușcuța, Viceprim-ministru, Ministru al      

Finanțelor. 

 

17.03.2020 

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene semnează       

împuternicirea lui Andrei Neguța; 

Principalele prevederi:  

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene semnează       

împuternicirea lui Andrei Neguța Ambasador Extraordinar și       

Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă să semneze         

Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației        

Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui        

împrumut financiar de stat. 

Sursă: 

Anexa 11, Împuternicirea nr. 4-b/2020 din 17.03.2020; 
Semnat: Oleg Țulea, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării        

Europene. 

 

19.03.2020 

Adresarea Ministrului Finanțelor a Republicii Moldova către       

Ministerul Finanțelor al Federației Ruse; 

Principalele prevederi:  

Ministerul Finanțelor a Federației Ruse a fost informat că         

Republica Moldova susține semnarea acestui credit. Se propun        

unele modificări redacționale a art.3 pct.(1) și 7 pct.(2); 

Sursă: 

Anexa 12, Adresarea nr. 10/1-14/76 din 19.03.2020; 

https://drive.google.com/file/d/15bCHKdrZXOxje2dWxqtxrYeqQwSrgpsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZAWRiJ8zK_HSrD5TQB_J_50dyKFpN08/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFPJilDoSNv90w-DxKbIsKdKPeM_sBrq/view?usp=sharing


Semnat: Serghei Pușcuța, Viceprim- ministru, Ministrul      

Finanțelor. 

 

23.03.2020 

Banca Națională a Moldovei vine cu aviz la Hotărârea de Guvern           

(cu 10 zile după aprobarea Hotărârii de Guvern); 

Principalele prevederi:  

Obiecții formulate la Art 3, punctul 3, care descrie o situație care            

nu se încadrează în utilizarea împrumutului, prin urmare se         

propune redactarea acestui punct într-un articol separat sau        

includerea lui în alte prevederi ale Acordului proiectului mai         

potrivite în acest sens; s-a menționat că art.16 alin.(2) din Legea           

nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevede că „Operatorul        

economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleași        

drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a        

contractelor de achiziții publice de care beneficiază operatorii        

economici din Republica Moldova în țara în care operatorul         

economic străin este rezident” etc; 

Sursă: 

Anexa 13, Avizul nr. 10-07-06/13/913 din 23.03.2020; 
Semnat: Octavian Armașu, Guvernator BNM. 

 

23.03.2020 

Avizul Ministerului Economiei și Infrastructurii la proiectul de HG         

(aprobat pe 13 martie); 

Principalele prevederi: sunt propuse următoarele recomandări      

de completare a Argumentării necesității: a) la punctului A         

(Descrierea Acordului) cu informație privind termenul de       

valabilitate, modul de încetare și prelungire a valabilității, modul         

de amendare a tratatului; b) la punctul B (Analiza de impact)           

indicarea detaliilor privind aspectul economic și de mediu,        

aspectul instituțional și organizatoric și aspectul temporar; 

Sursă:  

Anexa 14, Avizul nr. 10-07-06/13/913 din 23.03.2020; 
Semnat: Serghei Railean, Ministrul Economiei și Infrastructurii. 

 

17.04.2020 

Semnarea Acordului de împrumut între Republica Moldova și        

Federația Rusă; 

Sursă: 

https://drive.google.com/file/d/1qJVkljfEw4FoyLGWNEQjTU8Pwd8F37pD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJVkljfEw4FoyLGWNEQjTU8Pwd8F37pD/view?usp=sharing


Anexa 15, Acordul de împrumut din 17.04.2020; 
Semnat: Ambasadorul - Andrei Neguța și viceministrul Finanțelor        

al Federației Ruse - Timur Maximov. 

 

18.04.2020 

Nota informativă de la Ambasada Republicii Moldova în Federația         

Rusă, către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

Principalele prevederi:  

informarea cu privire la semnarea Acordului de împrumut la         

17.04.2020, de către Ambasadorul Andrei Neguța și viceministrul        

Finanțelor al Federației Ruse Timur Maximov; 

Sursă:  

Anexa 16, Nota informativă nr. RUS/221/662 din 18 aprilie 2020; 
Semnat: Andrei Neguța, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar       

al Moldovei în Federația Rusă. 

 

21.04.2020 

Guvernul Republicii Moldova aprobă Proiectul de lege privind        

ratificarea acordului de împrumut; 

Sursă: 

Anexa 17, HG nr. 252 din 21.04.2020; 
Semnat: Ion Chicu, Prim-ministru; Serghei Pușcuța,      

Viceprim-ministrul, Ministrul Finanțelor; Aureliu Ciocoi, Ministrul      

Afacerilor Externe și Integrării Europene, Fadei Nagacevschi,       

Ministrul Justiției. 

 

23.04.2020 

Parlamentul Republicii Moldova aprobă Acordul de împrumut; 

Sursă: Legea nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru ratificarea          

Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii        

Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui        

împrumut financiar de stat. 

Votat de 56 Deputați PD și PSRM 

 

23.04.2020 

Acordul de împrumut a fost contestat la Curtea Constituțională,         

fiind suspendat de Curtea Constituțională. 

Principalele prevederi: Unele prevederi ale Acordului sunt       

atacate la curtea constituțională ca nefiind conforme constituției. 

Sursă: Sesizările a trei deputați. 

https://drive.google.com/file/d/1orZy-vQzot1eHlPKCpDEI_oETeZpRIIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160iuVHe2x2L8fw3FHPm-fcozlLLwXzs2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UQzZQuqxfThCdYUBuyQhYQSCMFxYa-JL/view?usp=sharing


Semnat: Sergiu Litvinenco, Dinu Plângău, Sergiu Sîrbu.  

 

07.05.2020 

Curtea Constituțională declară neconstituțional Acordul de      

împrumut; 

Sursă: Hotărârea Curții Constituționale nr. 12 din 07.05.2020. 
 

 

 

 

  

http://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_12_2020_56a_57a_58a_2020_rou.pdf


III. CONCLUZII.  

 

Ținând cont de cele de mai sus, dar și de expertiza și            

analizele existente asupra acestui subiect, putem conclude că        

negocierile nu au fost duse în interesul Republicii Moldova, iar          

membrii echipei de negociere au acceptat condiții dezavantajoase        

pentru Moldova. Principalele obiecții sunt formulate la începutul        

prezentului raport.  

 

Procesul negocierii și aprobării Acordului de Împrumut       

poarte toate însemnele faptului că a avut o motivație mai          

mult politică, decât economică, riscând să prejudicieze       

grav interesele Republicii Moldova și anume.  

 

1. Întreg procesul de negociere a Acordului a fost unul         

netransparent. 

- Guvernul a făcut un singur comunicat cu conținut destul         

de general.  

- Documentul a fost ținut secret. Timp de două luni         

acesta nu a fost divulgat nici opiniei publice, nici         

deputaților, chiar dacă au fost asemenea solicitări.  

- Nu au fost publicate nici un document intermediar        

(memorandum de înțelegere, proiect al acordului, etc).  

- Solicitările deputaților din parlament nu au fost       

răspunde adecvat. După cum s-a adeverit, executivul       

deținea informație la subiect, dar aceasta nu a fost         

oferită deputaților, lucru care contravine legislației.  

- Până astăzi nu sunt cunoscuți membrii echipei de        

negociere din partea Moldovei. În mod normal,       

asemenea informație este publică (exemplu - inițierea       

negocierilor proiectului „Livada Moldovei”, finanțat de      

BEI).  

2. Instituțiile au dat avizuri formale, fără ca să analizeze         

detaliat prevederile documentului. Acest lucru, probabil, a       

afectat calitatea analizelor și, respectiv, calitatea deciziei de        

a contracta împrumutul.  

În aceeași zi pe data de 13 martie, până la ora 12:30,            

au avut loc următoarele:  

- Ministerul Finanțelor remite proiectul de HG la avizare        

instituțiilor,  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18437&lang=ro


- Instituțiile trimit avizele către Ministerul Finanțelor, 

- Ministerul Finanțelor solicită Cancelariei de Stat      

promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului în       

regim prioritar , 

- Proiectul este inclus pe ordin aprobat în Ședința de         

Guvern, care a avut loc la ora 12:30 în aceeași zi.           

Acordul era unicul subiect pe Ordinea de zi, deci a fost           

o Ședință de Guvern organizată special pentru       

aprobarea acordului. Aceeași Hotărâre de Guvern      

inițiază negocierile (fără a institui o echipă de        

negociatori) și aprobă semnarea Acordului (fără a       

împuternici pe cineva expres).  

3. Calitatea negocierilor a fost una proastă. De facto,        

negocieri asupra Acordului, nu au fost. De la momentul         

inițierii oficiale a negocierilor până la momentul semnării,        

textul acordului nu a suferit nicio modificare substanțială. Au         

fost doar două modificări mai mult de ordin redacțional,         

lucru ce denotă că negocierile au fost pur formale, iar          

negociatorii de partea moldovenească nu au ținut să        

protejeze interesele statului. Procese verbale ale      

negocierilor, informație despre câte runde de negocieri au        

avut loc, cine a negociat, nu există. Deducem că acestea nu           

există, iar procesul de negociere a fost unul mai mult          

formal.  

4. A fost neglijată recomandarea funcționarilor din Ministerul       

Finanțelor, conform căreia în cazul unui împrumut în Euro,         

rata maximă poate fi 1,2% anual. Guvernul era aproape         

să cauzeze un cost nejustificat asupra cetățenilor de        

cel puțin 0,8% anual din suma împrumutului. Or,        

Republica Moldova are, totuși, acces la finanțare în condiții         

mai avantajoase. Opinii judicioase din avizul Băncii Naționale        

a Moldovei au fost, de asemeni, ignorate.  

5. Acordul conținea prevederi ilegale și neconstituționale, totuși       

nota informativă a proiectului Hotărârii Guvernului dă       

asigurări că textul Acordului nu contravine nici legislației, nici         

Constituției. După cum s-a demonstrat ulterior Acordul de        

Împrumut, negociat (sau nu) de Ministerul Finanțelor, avizat        

și aprobat de Guvern într-o ședință de urgență, votat de          

Parlament, a fost unul anticonstituțional.  

 



  



IV. ANEXE. 

 

Anexa1: Scrisoarea Ministerului Finanțelor Federației Ruse      
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