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şi concurenţa politică internă  din raioanele de est ale Republicii Moldova

Oazu NANTOI

Perspectiva  soluţionării  conflictului  din  raioanele  de  est  ale  Republicii  Moldova  (conflictul 
transnistrean) depinde inclusiv de evoluţia situaţiei interne din această regiune. Poziţia oficială a 
mai multor actori,  inclusiv a  Republicii  Moldova,  presupune că soluţia viabilă  a conflictului 
urmează a fi atinsă în cadrul procesului de negocieri, în formatul „5+2”. Însă, această abordare 
nu răspunde la întrebarea, cum va fi atinsă această soluţie? Pe de o parte, noţiunea de „soluţie 
viabilă” presupune că Republica Moldova va deveni un stat integru şi suveran, ceea ce implică 
univoc demontarea tuturor structurilor „de stat”, create în „Republica Moldovenească Nistreană” 
(„RMN”). Pe de altă parte, din formatul de negocieri „5+2” rezultă, că această soluţie viabilă 
urmează a fi atinsă printr-un dialog cu reprezentanţii aceloraşi structuri „de stat”. Prin urmare, 
procesele  interne  din  „RMN” ar  putea  avea  un  impact  atât  asupra  procesului  de  negocieri, 
precum şi asupra soluţiei finale. La 11 decembrie 2011, în „RMN” urmează să aibă loc „alegerile 
prezidenţiale”. Pentru prima dată în „RMN” au apărut semne de concurenţă reală între diferiţi 
actori locali, cu implicarea din exterior. În situaţia când „RMN” se prezintă drept un stat real, 
această luptă internă şi-a găsit reflectare în actele juridice locale, inclusiv în „constituţii”. 

Istoria problemei

Conflictul în raioanele de est ale Republicii Moldova (Transnistria) constituie o consecinţă a 
proceselor politice ce s-au încununat cu dispariţia URSS. În urma alegerilor în Sovietul Suprem 
al RSS Moldoveneşti din februarie-martie 1990, procesul de transformare a RSS Moldoveneşti 
cu statut  de republică unională într-un stat  independent a început să fie determinat de actele 
juridice adoptate la nivel republican.  Inclusiv,  organele puterii  locale au început să-şi  asume 
competenţe tot mai mari în raport cu centrul unional. La 23 iunie 1990, Sovietul Suprem al RSS 
Moldoveneşti a adoptat Declaraţia de suveranitate. Prin adoptarea acestui document Parlamentul 
RSS Moldova a declarat superioritatea legilor locale în raport cu cele unionale, a fost introdusă 
noţiunea  de  cetăţenie.  Acest  pas,  întreprins  de  noua  conducerea   RSS  Moldova  a  creat  o 
incertitudine vis a vis de perspectiva aflării ei în componenţa URSS. În plus, în acel interval de 
timp era  larg  propagat  mitul  cum că  RSS Moldova,  în  cazul  ieşirii  din  componenţa URSS, 
imediat se va uni cu România după modelul anului 1918. 

Pentru a obliga Republica Moldova să semneze noul Tratat Unional şi a o păstra în componenţa 
„uniunii reînnoite” centrul unional a utilizat separatismul. Drept urmare, la 19 august 1990 la 
Comrat a fost proclamată „republica sovietică socialistă gagauză în componenţa URSS”, şi la 2 

1 Actualul regim care controlează teritoriul pe malul stâng al Nistrului este unul anticonstituţional, autoritar şi 
urmează a fi demontat necondiţionat în urma reintegrării Republicii Moldova. Utilizarea, în descrierea situaţiei 
prezente din această regiune,  a termenilor proprii uni stat în nici un caz nu înseamnă justificarea existenţei 
regimului.  
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septembrie 1990, la Tiraspol, a fost proclamată „republica moldovenească sovietică socialistă 
nistreană în componenţa URSS”.  Ceea ce înseamnă, că aceste două entităţi anticonstituţionale 
proclamate intenţionau în orice condiţii să rămână în componenţa URSS, fiind satisfăcute de 
statutul decorativ de „republică unională”. 

Totodată,  a  început  cursa  contra  cronometru  între  puterea  constituţională  de  la  Chişinău  şi 
regimul anticonstituţional din raioanele de est ale Republicii Moldova. Puciul din august 1991 a 
pus capăt oricăror iluzii privind perspectiva de existenţă a URSS şi, respectiv, fostele republici 
unionale au început să adopte în lanţ declaraţiile de independenţă. Dacă această declaraţia a fost 
adoptată la Chişinău la data de 27 august 1991, apoi la Tiraspol s-au grăbit să facă acest pas la 24 
august. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu primele alegeri prezidenţiale directe – la Chişinău au 
fost anunţate alegerile Preşedintelui prin vot direct al cetăţenilor pentru 8 decembrie 1991, pe 
când la Tiraspol a fost  adoptată decizia de a desfăşura o procedură similară cu o săptămână 
înainte - la 1 decembrie 1991. În plus, regimul de la Tiraspol a recurs la acţiuni represive pentru 
a diminua participarea populaţiei din localităţile din stânga Nistrului la scrutinul din 8 decembrie 
1991.

Colapsul URSS a provocat o tensionare şi mai mare a situaţiei. În lipsa frontierei comune cu 
Federaţia Rusă, respingând orice ideea de compromis cu administraţia de la Chişinău, regimul de 
la Tiraspol a iniţiat procedura de creare a structurilor „de stat” şi  a cadrului juridic adecvat. 
Pentru a înţelege cauzele care au influenţat procesul de creare al acestui cadru juridic se cere de 
analizat mentalitatea şi stările dominante de spirit în localităţile din stânga Nistrului.

 Mentalitatea şi stările de spirit ale populaţiei din localităţile din stânga râului Nistru

Teritoriul,  controlat  actualmente  de  regimul  din  „Republica  Moldovenească  Nistreană” 
(„RMN”), pe parcursul secolelor a fost o zonă periferică pentru arealele de aşezare ale diferitor 
etnii. În 1991, la momentul destrămării URSS, s-au împlinit două secole de la momentul când 
Imperiul  Rus  şi-a  extins  controlul  asupra  acestui  teritoriu  (în  1791).  În  urma  politicilor 
promovate de centrul Imperiului,  iar ulterior – al URSS, populaţia Transnistriei constituia un 
conglomerat eterogen din punct de vedere etnic. În plus, în comparaţie cu malul drept al râului 
Nistru, raioanele de est ale RSS Moldoveneşti au fost mult mai industrializate.  Centrul unional, 
din  motive  obscure,  a  preferat  ca  majoritatea  întreprinderilor  importante  construite  în  RSS 
Moldovenească, ce făceau parte din complexul militar-industrial al URSS, să fie amplasate în 
localităţile de pe malul stâng al râului Nistru.  Se poate doar de presupus, că centrul unional nu 
era sigur de perspectiva controlului asupra teritoriului de pe malul drept al râului Nistru sau de 
loialitatea populaţiei şi din această cauză aceste întreprinderi au fost amplasate în Transnistria, şi 
nu în localităţile de pe malul drept al râului Nistru.   

În urma acestor politici, conform datelor recensământului populaţiei din 1989, circa 66% din 
populaţia regiunii  locuiau în oraşe.  În zona rurală locuiau preponderent  moldovenii (60%) şi 
ucrainenii (22%). Pe când la Tiraspol, de exemplu, moldovenii constituiau 17,7%, ucrainenii – 
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32,2%,  ruşii – 41,3%. Spre deosebire de populaţia de pe malul drept al Nistrului (Basarabia), 
populaţia din Transnistria s-a aflat sub controlul administraţiei române în intervalul 1941 – 1944. 
Respectiv,  realităţile  dure  din  timpul  celui  de  al  doilea  Război  Mondial  au  fost  prezentate 
tendenţios de ideologia sovietică pentru implementarea românofobiei în mentalitatea populaţiei. 
Ulterior, centrul unional, pentru a justifica acaparările teritoriale, în urma cărora a fost creată, la 
2  august  1940 RSS Moldovenească,  a  promovat  insistent  politica  de  rusificare forţată  şi  de 
inoculare a  românofobiei în mentalitatea populaţiei.  În plus, procesul de industrializare a fost 
însoţit  de  afluxul  masiv  al  populaţiei  din  alte  regiuni  ale  URSS,  preponderent  din  Rusia. 
Majoritatea populaţiei  din Transnistria nu percepea RSS Moldovenească ca ceva deosebit  de 
restul teritoriului URSS, Patria lor era acelaşi URSS şi, respectiv, reprezentanţii acestei categorii 
nu acceptau ideea de  transformare a  RSS Moldoveneşti  într-un stat  aparte.  Totodată,  pentru 
populaţia  RSS  Moldoveneşti  în  ansamblu  era  propriu  fenomenul  de  Homo  Sovieticus.  În 
condiţiile când în RSS Moldovenească a demarat procesul de democratizare, însoţit de abordarea 
problemelor interetnice, lingvistice, identitare (dilema moldoveni-români) în centrele industriale 
din stânga Nistrului a avut loc o erupţie a agresivităţii, sentimentelor  xenofobe. Pe măsura ce 
colapsul  URSS devenea  unul  inevitabil,  în  interiorul  acestui  segment  de  populaţie  a  apărut 
sentimentul cetăţii asediate.  

Aceste stări de spirite în centrele industriale din stânga râului Nistru erau determinate de un şir 
de factori. Aşa, teritoriul dintre râurile Nistru şi Prut (Basarabia) în intervalul de timp 1918-1940 
s-a aflat în componenţa României. Totodată, RSS Moldovenească a fost creată la 2 august 1940, 
în baza unei decizii adoptate la Moscova. În situaţia când URSS a intrat în faza de eroziune, în 
condiţiile  liberalizării  regimului  sovietic,  unele  persoane din RSS Moldovenească deschis au 
început să se pronunţe pentru reunificarea Basarabiei cu România. În plus, în mentalitatea şi 
memoria  istorică  a  populaţiei  din  RSS  Moldova  nu  exista  tradiţia  de  statalitate,  legate  de 
teritoriul ei.  Apariţia ideii de unire cu România în spaţiul mediatic a provocat o stare de psihoză 
colectivă în Transnistria. Această stare de spirite a fost amplificată şi de mass media din centrul 
unional, care prezentau toate schimbările din RSS Moldovenească drept nişte paşi spre unirea ei 
inevitabilă  cu  România.  Noua  guvernare  din  Republica  Moldova,  formată  în  urma primelor 
alegeri democratice în Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti,  desfăşurate în februarie-martie 
1990,  a  comis  un  şir  de  greşeli  grave,  care  au  contribuit  la  consolidarea  spiritelor  gen 
„Republica2 mea o să mă apere!”.   

Spectrul de opinii răbufnit în Transnistria tot reflecta această stare de spirite. În primul rând, 
organizaţiile locale ale PCUS au pierdut orice control asupra situaţiei. Iniţiativa politică a fost 
preluată  de „OSTK” )”Consiliul  Unificat  al  Colectivelor  de Muncă”,  apărut  în  august  1989. 
Această organizaţie, fascistă în esenţă, reflecta poziţia celui mai agresiv segment al populaţiei 
din  centrale  industriale  din  stânga  Nistrului  în  raport  cu  ideea  de  transformare  a  RSS 
Moldoveneşti  într-un  stat  independent,  celor  mai  grav  afectaţi  de  românofobie şi  celor  mai 

2 La 2 septembrie 1990, la Tiraspol, „congresul deputaţilor de toate nivelele” a proclamat constituirea „Republicii 
Moldoveneşti Sovietice Socialiste în componenţa URSS”. 
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agresivi  în  comportament.  Anihilarea  dură  a  oricărei  opoziţii,  şovinismul  velicorus  agresiv, 
spiritul  de  „unanimitate”  (gloată),  propriu  regimurilor  totalitare,  şi  alimentarea  chipului 
duşmanului din tot  ce  era legat de Republica Moldova şi  România – aceste erau elementele 
principale ale ideologiei acestei mişcări.       

Se cere de menţionat, că populaţia din raioanele de est ale Republicii  Moldova nicicând n-a 
constituit un monolit politic, reprezentat de liderii regimului. Etnicii moldoveni3, fiind dispersaţi 
în zona rurală, în majoritatea cazurilor nu au reuşit să se consolideze şi să se manifeste în plan 
politic. Cu toate că şi acest segment al populaţiei era afectat de românofobie (categoric respingea 
ideea  unirii  cu  România)  reprezentanţii  lui,  totuşi,  nu  doreau  separarea  de  restul  teritoriului 
Republicii Moldova. Este important de ţinut cont de faptul că  conflictul a început în interiorul 
Transnistriei, în raionul Dubăsari,  între susţinătorii ideii de integritate teritorială şi suveranitate a 
Republicii Moldova şi purtătorii ideii separatiste.  

Or, regimul existent (2011) în raioanele de est ale Republicii Moldova a fost impus prin violenţă, 
teroare psihologică, presiuni economice etc. Inclusiv, Federaţia Rusă a comis un act de agresiune 
militară împotriva Republicii Moldova în 1992. Această politică s-a soldat cu epurări etnice, 
exterminări ai oponenţilor activi ai regimului separatist, exodul a mai multor mii de persoane 
intern  strămutate.  Drept  urmare,  după  stoparea  conflictului  armat  în  vara  anului  1992,  în 
Transnistria  a  fost  anihilată  orice  opoziţie  deschisă  faţă  de  regim.  Toate  persoanele  care  nu 
împărtăşeau ideologia regimului impus în urma uzurpării puterii de stat în raioanele de est ale 
Republicii  Moldova,  erau nevoite  fie  să  părăsească  regiunea,  fie  să  se  conformeze  regulilor 
impuse de regim. 

Schimbările radicale, ce aveau loc în diferite regiuni şi subiecte ale federaţiei sovietice au adus în 
prim plan un tip specific de lideri, pentru care, de regulă, erau proprii abordările demagogice, 
agresivitatea, exploatarea spiritelor xenofobe etc. În Transnistria, situaţia era diferită. În primul 
rând, pe timpul existenţei URSS în centrele industriale din stânga râului Nistru un statut social 
înalt îl aveau directorii întreprinderilor „de subordonare unională”, sau – aşa numiţii „directorii 
roşii”. Fiind desemnaţi de structurile puterii de la Moscova, subordonaţi direct centrului unional 
şi  cu relaţii  importante  iarăşi  la  Moscova ei  constituiau un grup de elită  locală.  În  1987 la 
Tiraspol a fost trimis Igor Smirnov, în calitate de director al întreprinderii „Electomaş”.  Spre 
deosebire  de  ceilalţi  „directori  roşii”,  majoritatea  cărora  timp  de  decenii  locuiau  în  RSS 
Moldova, Igor Smirnov nu era legat prin nimic de realităţile locale (proprietăţi, prieteni, relaţii de 
rubedenie etc.),  ceea ce l-a făcut candidat ideal pentru utilizarea lui  în calitate de unealtă în 
procesul de distrugere ale structurilor de stat ale Republicii Moldova şi  consolidarea  regimului 
ilegal din stânga Nistrului. 

Imaginea lui Igor Smirnov în calitate de lider al regimului a fost consolidată inclusiv de acţiunile 
stângace  ale  conducerii  Republicii  Moldova.  Imediat  după  puciul  din  august  1991  de  la 
Moscova, au fost arestaţi un grup de persoane de la Tiraspol şi Comrat anterior  implicate în 
3 În URSS exista evidenţa populaţiei în baza criteriului etnic, fixat în paşapoartele interne. 
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acţiuni anticonstituţionale. La 29 august, la Kiev, de către un grup special al MAI al Republicii 
Moldova, Igor Smirnov a fost arestat şi transportat la Chişinău. Or, aceste arestări nu au fost 
urmate de procese în instanţă şi condamnarea lor. Mai mult, în urma unor procese confuze Igor 
Smirnov şi alţii au fost eliberaţi, şi Igor Smirnov a revenit la Tiraspol cu imaginea de martir şi 
erou. Ceea ce înseamnă, că oficialităţile Republicii Moldova, prin acţiunile sale inconsecvente, 
au contribuit la consolidarea imaginii lui Igori Smirnov şi, implicit, au oferit argumente în plus 
pentru ideologii regimului anticonstituţional.

Începutul procesului constituţional în  „rmn”, sau – faza „sovietică”

La „congresul II extraordinar al deputaţilor de toate nivele” din Transnistria, la 2 septembrie 
1990,  a fost ales „sovietul suprem temporar” (50 de persoane) în frunte cu Igori Smirnov. Acest 
organ avea menirea  de a  asigura  managementul  regimului  până la  desfăşurarea alegerilor  în 
„Sovietul Suprem” („SS”). Totodată, a fost formulată problema elaborării a Constituţiei. În baza 
Hotărârii Nr. 19 din 11 septembrie 1990 a fost creată Comisia Constituţională din 24 deputaţi, 
pentru elaborarea Constituţiei locale. 

La 25 noiembrie 1990 au avut loc alegerile în „SS” şi,  prin urmare, competenţele Sovietului 
Suprem provizoriu s-au consumat. Prima Constituţie a „RMN”  a fost adoptată de către „SS” la 2 
septembrie  1991,  şi  a  proclamat  (Art.1)  „Republica  Moldovenească  Transnistreană  Sovietică 
Socialistă este un stat suveran şi independent în componenţa URSS”. În RSS Moldovenească 
Nistreană  puterea  legislativă  era  reprezentată  de   Sovietul  Suprem  bicameral  -  Sovietul 
Republicii  şi  Sovietul  Naţionalităţilor.  În  componenţa  lui  erau  aleşi  64  deputaţi  (câte  32  în 
fiecare  Soviet)  în  baza unui  sistem electoral  majoritar.  Puterea executivă,  la  rândul  său,  era 
formată  din  Preşedintele  RSS  Moldoveneşti  Nistrene  şi  de  Guvern.  Preşedintele  RSS 
Moldoveneşti  Nistrene  era  totodată  şi  şeful  Guvernului.  Atât  Sovietul  Suprem,  precum  şi 
Preşedintele  erau  aleşi  pentru  cinci  ani.  Totodată,  Art.  80  stipula  expres  –  una  şi  aceiaşi  
persoană nu poate ocupa funcţia de Preşedinte al RSS Moldoveneşti Nistrene mai mult de doi  
termeni consecutivi. Iar  în calitate de Preşedinte putea fi aleasă o persoană cu vârsta între 35 şi  
65 de ani.

La 6 mai 1991, considerând RSS Moldovenească Nistreană drept parte inalienabilă a URSS, 
Sovietul  Suprem  a  creat  o  comisie  pentru  participare  la  elaborarea  şi  semnarea  Tratatului 
Unional.  Însă,  procesul  de  destrămare  al  URSS  a  devenit  unul  ireversibil  şi  reprezentanţii 
regimului de la Tiraspol erau obligaţi să-şi modifice din mers priorităţile. În octombrie 1991, 
acelaşi Soviet Suprem deja a creat o Comisie pentru pregătirea desfăşurării referendumului4 cu 
privire  la  independenţa  Transnistriei.  Acest  referendum  a  avut  loc  la  1  decembrie  1991, 
concomitent cu alegerea lui Igor Smirnov în funcţie de preşedinte al „RMN”. La 18 decembrie 
1991,  Sovietul  Suprem  a  susţinut  crearea  Comunităţii  Statelor  Independente  (CSI)  şi  şi-a 

4 Regimul din „RMN” afirmă că „poporul transnistrean” în cadrul „referendumurilor” s-a pronunţat pentru 
independenţa „RMN”. Or, „referendumurile” din „RMN” nu au nici o legitimitate, s-au desfăşurat în condiţiile de 
psihoză colectivă, rezultatele anunţate nu au nimic comun cu realitatea.
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exprimat dorinţa aderării la ea. Dinamismul proceselor politice în spaţiul ex-sovietic şi caracterul 
artificial al multor prevederi din prima Constituţie a „RMN” au determinat modificările repetate 
(în total – de 7 ori) ale acestui document.  

Faza „sovietică” de evoluţie a regimului anticonstituţional din stânga Nistrului a purtat amprenta 
proceselor politice prin care trecea URSS înainte de dispariţie, laolaltă cu structurile butaforice 
ale  pretinsului  stat  de  drept.  În  primul  rând,  s-a  confirmat  ipoteza că regimul  separatist  din 
raioanele de est ale Republicii Moldova a fost creat premeditat în calitate de instrument de şantaj 
al  Republicii  Moldova,  pentru  a  o  forţa  să  rămână  în  componenţa  URSS.  În  rest,  prima 
Constituţie a „RMN” constituia un amalgam din clişee şi principii de sorginte sovietică. Cum ar 
fi  – „Sovietele de deputaţi  ai  poporului care  constituie  temelia politică  a RSS Moldoveneşti 
Nistrene”. Dorinţa de a se poziţiona drept un stat „internaţionalist”, al „poporului multinaţional 
Transnistrean”,  în raport cu Republica Moldova a adus la crearea Sovietului Suprem bicameral 
cu Sovietul Naţionalităţilor, la proclamarea a trei limbi oficiale – celei moldoveneşti (în grafia 
chirilică), ucrainene şi celei ruse. Realitatea foarte repede a demonstrat caracterul butaforic al 
acestor norme care deloc nu reflectau realităţile din regiune. 

Independenţa declarată a  „RMN”

Comportamentul liderilor regimului din Transnistria în mare parte era determinat de frica de a fi 
pedepsiţi de către Republica Moldova pentru acţiunile lor anticonstituţionale, pentru încălcările 
masive  ale  drepturilor  fundamentale  ale  omului  şi  distrugerea  fragilelor  structuri  de  stat  a 
Republicii Moldova. Totodată, pe parcursul acestui interval de timp a avut loc o turnură radicală 
– regimul de la Tiraspol a fost nevoit să renunţe la ideea de a fi parte componentă a URSS în 
urma dispariţiei ultimei şi, în schimb, a preferat să se reorienteze spre „independenţa” totală, în 
primul rând – în raport cu Republica Moldova. 

Pe  acest  fundal  de  incertitudine  şi  de  haos,  provocat  de  dispariţia  URSS,  a  început  să  se 
consolideze poziţiile lui Igor Smirnov, care, fiind ales (în lipsa oricărei concurenţe) în calitate de 
Preşedinte  al  acestui  regim,  a  preluat  controlul  asupra  tuturor  pârghiilor  de  influenţa  asupra 
situaţiei în Transnistria. Atmosfera de  cetate asediată a contribuit la consolidarea imaginii lui 
Igor Smirnov în calitate de un lider incontestabil şi fără de alternativă. Totodată, în asemenea 
condiţii nu putea exista nici o critică la adresa lui, ne mai vorbind de concurenţă etc. 

Odată cu dispariţia URSS au devenit tot mai evident decalajul dintre Constituţia, adoptată la 2 
septembrie 1991 şi realităţile noi. În urma acestei situaţii, în noiembrie 1992, Sovietul Suprem a 
at creat Comisia pentru elaborarea modificărilor şi amendamentelor la Constituţie. Totodată, într-
o  formă  haotică  şi  deseori  criminalizată  în  Transnistria  a  început  să  funcţioneze  sectorul 
economic privat. Aşa, în 1993, a fost constituită compania „Sheriff”, care avea menirea „de a 
contribui la supravieţuirea economică a republicii în lipsă recunoaşterii internaţionale”. Drept 

6



urmare,  în Transnistria  a demarat procesul care  s-a soldat cu polarizarea social-economică a 
populaţiei şi cu transformarea businessului local într-un factor politic. 

Constituţia a doua a Transnsitriei

La  17  ianuarie  1996  Igor  Smirnov  a  semnat  Constituţia  Transnistriei,  adoptată  prin 
“referendumul” din 24 decembrie 1995. Ţinând cont de noile realităţi geopolitice, Art. 1 declara: 
“Republica Moldovenească Nistreană – stat de drept suveran,  independent, democratic”. Prin 
urmare, regimul din “RMN” a decis să se proclame “stat independent” pentru a continua politica 
de distrugere a Republicii Moldova, cu suportul actorilor externi. Inclusiv, în  Art. 11 era fixată 
prevederea de constituire a Forţelor Armate în scopul „apărării  suveranităţii  şi  independenţei 
Republicii  Moldoveneşti  Nistrene”.  Ceea  ce  înseamnă,  că  regimul  din  „RMN” totalmente  a 
refuzat la orice variantă de incorporare a localităţilor de pe malul stâng al râului Nistru şi a mun. 
Bender (malul drept) în componenţa Republicii Moldova.

„SS”  continua  să  fie  „bicameral”,  compus  din  „Camera  Legiuitorilor”  (32  de  deputaţi)  şi 
„Camera Reprezentanţilor” (35 de deputaţi). Această structură „bicamerală” a „SS” era absolut 
artificială  pentru  o  regiune  cu  populaţia  de  circa  700  mii  (în  1996)  şi  s-a  dovedit  a  fi  şi 
nefuncţională în situaţia când majoritatea deputaţilor erau neremuneraţi. 

Referitor la organizarea internă a „RMN”, această Constituţie califică univoc  regimul din stânga 
Nistrului  drept  „republică  prezidenţială”.  După  modelul  Federaţiei  Ruse,  concomitent  cu 
alegerea Preşedintelui, se prevedea alegerea şi a vice-preşedintelui, competenţele căruia urmau a 
fi stabilite prin Decret prezidenţial. Totodată, pentru evoluţia ulterioară a situaţiei din „RMN” şi 
a relaţiei ei cu Rusia, s-a dovedit a fi importantă condiţia de „nu mai puţin de 10 ani de cetăţenie 
transnistreană”  pentru  candidaţii  la  preşedinţie.  Introducerea  acestei  clauze  a  însemnat,  că 
grupările locale în frunte cu Igori  Smirnov s-au protejat  de situaţii,  când administraţia de la 
Kremlin ar putea delega în „RMN” pe oricine (aşa cum s-a întâmplat în Georgia (Osetia de Sud)) 
pentru ocuparea diferitor posturi, inclusiv ale  Preşedintelui. Totodată, şi în versiunea din 1995, 
Constituţia „RMN” (Art.75) conţinea limita de doi termeni consecutivi pentru ocuparea funcţiei 
de Preşedinte al „RMN”.   

În anul 2000 a devenit clar, că Igori Smirnov va fi obligat să plece de la putere în 2001 dacă nu 
va fi modificată Constituţia „RMN”. La acel moment în „RMN” încă se păstra „unanimitatea” 
falsă  în  jurul  persoanei  şui  Igori  Smirnov.  Drept  urmare,  a  fost  înscenată  o  companie 
propagandistică şi,  la 30 iunie 2000, „SS” din „RMN” a modificat  Constituţia, înlăturând pe 
această cale piedica pentru aflarea nelimitată a lui Igori Smirnov în fruntea „RMN”. În total au 
fost  supuse modificărilor  69 de articole  ale  Constituţiei.  Inclusiv,  „RMN” a fost  proclamată 
„republică prezidenţială” cu subordonarea totală a puterii executive lui Igori Smirnov. Inclusiv 
Preşedintele  desemna  pe  conducătorii  structurilor  teritoriale  ale  puterii  executive.  Au  fost 
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schimbate radical prevederile referitoare la „SS”. S-a renunţat la formula „bicamerală” şi s-a 
trecut la modelul „unicameral”, cu numărul total de 43 de deputaţi, aleşi în baza aceluiaşi sistem 
electoral majoritar.

La 21 iulie 2000, Igori Smirnov a demis Guvernul, iar din 22 iulie 2000 a intrat în vigoare noua 
redacţie a Constituţiei. În locul Guvernului, în „RMN” a apărut Cabinetul de Miniştri, în calitate 
de  organ colegial pe lângă Preşedinte. Ulterior, la 10 octombrie 2000, a început înregistrarea 
candidaţilor pentru alegerile în „SS” preconizate pentru 10 decembrie 2000. 

Prin urmare, se poate de constatat că în anul 2000 a avut loc concentrarea puterii în mâinile lui 
Igori  Smirnov. În  paralel,  au fost  lichidate acelea prevederi  ale Constituţiei  care  puteau să-i 
limiteze termenul de aflare la putere.  

Anul 2000 – începutul schimbării

La 24  august  2000,  la  Tiraspol,  a  avut  loc  adunarea  de  constituire  a  Mişcării  Republicane 
Obşteşti „Înnoire” („OBNOVLENIE”).  Pe parcursul anilor în „RMN” au avut loc mai multe 
tentative de organizare a partidelor politice. Însă, numai „Obnovlenie” a reuşit să devină o forţă 
politică reală. Este bine cunoscut faptul, că compania „Sheriff” este sponsorul principal al acestei 
formaţiuni. În plus, partidul „Obnovlenie” a demonstrat că ştie lucra cu alegătorii, chiar dacă 
deseori a fost acuzat de coruperea lor. La 2 iunie 2006, la Tiraspol, a avut loc Congresul de 
constituire  a  Partidului  Republica  „Obnovlenie”.  În  calitate  de  Preşedinte  al  partidului 
„Obnovlenie” a fost ales Evghenii Şevciuk, care deţinea la acel moment funcţia de Preşedinte al 
„SS”. La 30 iunie 2006, a avut loc Conferinţa de constituire a organizaţiei de tineret al partidului 
„Obnovlenie” în fruntea cu Victor Guzun, deputat  în „SS” şi  director executiv al    Camerei 
înregistrării de stat al Transnistriei. 

În campaniile electorale din 2000, 2005 şi 2010 partidul „Obnovlenie” consecvent şi-a consolidat 
poziţiile. În urma alegerilor din decembrie 2005, 23 de deputaţi s-au declarat membri ai mişcării 
(pe  atunci)  „Obnovlenie”,  ceea  ce  constituia  deja  majoritatea  în  „SS”.  Pe  când  în  urma 
scrutinului din 10 decembrie 2010, partidul „Obnovlenie”  (date neoficiale) dispune de 36 de 
locuri  în  „SS”.  Această  majoritate  de  peste  2/3  din  componenţa  „SS”  îi  permite  partidului 
„Obnovlenie”  să  modifice  Constituţia  locală.  Inclusiv,  partidul  „Obnovlenie”  a  obţinut  un 
rezultat confortabil la alegerile locale din martie 2011. Prin urmare, partidul „Obnovlenie” este 
singurul  partid  politic  din  „RMN” care  dispune  de  o  reţea  de  persoane  membre  de  partid, 
reprezentate în consiliile de diferit nivel, inclusiv în „SS”. 

Iniţial,  mişcarea/partidul  „Obnovlenie”  s-a  poziţionat  în  calitate  de  o  formaţiune  politică 
preocupată de soluţionarea problemelor de ordin social şi economic. Aceasta însemna o uşoară 
nuanţare a poziţiei partidului „Obnovlenie” în raport cu Igori Smirnov, în situaţia când populaţia 
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din „RMN” era nevoită să suporte probleme social-economice tot mai grave. În rest, partidul 
„Obnovlenie” totalmente s-a conformat ideologiei oficiale a regimului din „RMN”.  Totodată, la 
momentul transformării din „mişcare” în „partid” politic în Statutul partidului „Obnovlenie” a 
apărut  prevederea  (art.2.2.2.)  despre  înaintarea  „candidatului  la  funcţia  de  Preşedinte  al 
Republicii Moldoveneşti Nistrene”. Această transformare a „mişcării” în „partid” a avut loc după 
ce Mişcarea „Obnovlenie” a  preluat  controlul asupra „SS” în urma alegerilor  din decembrie 
2005, iar liderul Mişcării, Evghenii Şevciuk a ocupat postul de Preşedinte al „SS”. Prin urmare, 
rezultatele  alegerilor  în  „SS”  din  decembrie  2010  au  constituit  un  moment  de  încurajare  a 
partidului „Obnovlenie” şi în urma lor partidul „Obnovlenie” deschis şi-a anunţat ambiţiile în 
calitate de formaţiune politică, care pretinde inclusiv asupra funcţiei de „preşedinte” al „RMN”.

Comportamentul politic al partidului „Obnovlenie”  poate fi examinat ţinând cont în primul rând 
de  interesele  sponsorului  principal  al  acestei  formaţiuni,  a  companiei  „Sheriff”.  Acest  agent 
economic ocupă un loc aparte în „RMN”. Este bine cunoscut faptul că compania „Sheriff” pe 
parcursul  anilor  a  profitat  de  diferite  înlesniri  din  partea  administraţiei  locale.  În  plus,  în 
decembrie 1996, Igori Smirnov a emis un Decret, prin care l-a desemnat pe fiul său – Vladimir, 
în calitate de şef al „Comitetului Vamal de Stat”. Ţinând cont de faptul că în „RMN” realităţile 
existente  nu  au  nimic  comun cu  pretenţiile  de  a  fi  un  stat  de  drept,  aceasta  a  însemnat  că 
performanţele economice ale companiei „Sheriff” sută la sută erau determinate de loialitatea lui 
Igori  Smirnov.  Prin  urmare,  interesele  economice  ale  companiei  „Sheriff”  nu  permit  o 
confruntare de lungă durată cu Igori Smirnov. Or, în asemenea situaţii pierderile economice ap 
putea deveni exagerate în raport cu scopurile politice atinse. Totodată, este bine cunoscut faptul, 
că  Igori  Smirnov  are  o  atitudine  dispreţuitoare  faţă  de  partidele  politice  în  ansamblu.  În 
Transnistria au fost întreprinse mai multe tentative de a crea partide politice „pro-prezidenţiale”. 
Însă, în lipsa suportului, inclusiv a celui financiar, din partea lui Igori Smirnov toate acestea 
tentative au eşuat.  
Drept  urmare,  monopolul  economic  al  companiei  „Sheriff”  s-a  transformat  în  monopolul 
partidului „Obnovlenie”.  Celelalte partide  politice din „RMN” joacă un rol pur decorativ şi nu 
influenţează raportul de forţe în „RMN”.

Anul 2006 – concurenţa amânată

La 10 decembrie  2066 în „RMN” urma să se desfăşoare alegerile prezidenţiale.  Pe fundalul 
succesului incontestabil al partidului „Obnovlenie” la alegerile în „SS” din 11 decembrie 2005 
Evghenii Şevciuk, speakerul „SS” şi preşedinte al partidului „Obnovlenie” a început să-l atace 
deschis pe Igori  Smirnov, acuzându-l  inclusiv de corupţie.  Totodată,  a început să se resimtă 
oboseala  populaţiei  în  legătură  cu  aflarea  continuă  a  lui  Irogi  Smirnov  la  putere.  Acest 
comportament a lui Evghenii Şevciuk şi criticile uneori vehemente lansate de el la adresa lui 
Igori Smirnov au creat impresia, că partidul „Obnovlenie” în frunte cu Evghenii Şevciuk sunt 
gata să concureze deschis cu Igori Smirnov şi pentru funcţia de preşedinte al „RMN”. Or, în 
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urma unor circumstanţe obscure acest  lucru nu s-a întâmplat.  Inclusiv unii  experţi ai invocat 
argumentul că partidul „Obnovlenie” nu a reuşit să obţină susţinerea necesară (în cazul „RMN”) 
din partea birocraţiei de la Kremlin. Drept urmare, la 14 iulie 2006, a fost anunţată privatizarea 
întreprinderii „KVINT” de către compania „Sheriff” pentru un preţ simbolic. Iar în campania 
electorală  lui  Igori  Smirnov  i-a  fost  asigurată  lipsa  oricărei  concurenţe  reale.  În  asemenea 
condiţii, în urma scrutinului din 10 decembrie 2006, CEC din „RMN” a anunţat că Igori Smirnov 
a obţinut 82,4% din voturile valabil exprimate. În total s-a anunţat că la acest scrutin au participat 
65,4% din numărul total de alegători.

2009 -  2011 - lupta internă şi modificarea Constituţiei

Armistiţiul nedeclarat între Igori Smirnov şi partidul „Obnovlenie” a luat sfârşit în aprilie 2009. 
Pe măsură ce expira al 4-lea mandat a lui Igori Smirnov tensiunea în relaţiile lui cu partidul 
„Obnovlenie” devenea tot mai deschisă. Inclusiv, aceasta se datora faptului că Igori Smirnov era 
suspectat  de  faptul  că  îl  pregăteşte  pe  vice-preşedintele  său,  Anatolii  Koroleov,  să-i  devină 
succesor  în  urma  alegerilor  din  11  decembrie   2011.  SE  poate  de  presupus,  că  partidul 
„Obnovlenie” a renunţat la lupta deschisă cu Igroi Smirnov în 2006 având în vedere perspectiva 
anului 2011. Profitând de faptul că competenţa de a modifica Constituţia „RMN” îi revine „SS”, 
Evghenii Şevciuk a pus la cale scenariul de lichidare a funcţiei de vice-preşedinte şi de reducere 
a competenţelor preşedintelui. În calitate de argument-forte pentru realizarea acestor schimbări s-
a invocat ideea de apropiere la standardele Federaţiei Ruse - în Federaţia Rusă a fost lichidată 
funcţia de vice-preşedinte şi, totodată, există Cabinetul de Miniştri în frunte cu Prim-ministru. La 
11 martie 2009 în „SS” ba fost înregistrată iniţiativa legislativă a 17 deputaţi în „SS” în frunte cu 
Evghenii Şevciuk de modificare a Constituţiei „RMN”. Pentru ca la 15 aprilie 2009, în cadrul 
şedinţei plenare a „SS”, aceste modificări să fie votate în prima lectură prin voturile a 39 (!) de 
deputaţi  din  cei  40  participanţi  la  şedinţă.  La  şedinţa  „SS”  din  15  aprilie  a  asistat  şi  Igori 
Smirnov, preşedintele „RMN”.  Intervalul de timp între prima şi cea de a două lectură nu poate fi 
mai mic de două luni, ceea ce însemna că lectura a doua urma să fie votată după 15 iunie 2009. 
Autorii acestei iniţiative au declarat, că scopul ei principal este „apropierea treptată a modelului 
constituţional de reglementare ale relaţiilor obşteşti din Republica Moldovenească Nistreană cu 
cel  din  Federaţia  Rusă”.  Totodată,  „iniţiativa  celor  17”  prevedea  introducerea  baremului  de 
numai puţin de 5 ani  pentru candidaţii  la funcţia  de deputat  în „SS”.  Ceea ce însemna, că 
partidul „Obnovlenie” dorea să reducă şansele de a deveni deputaţi pentru persoanele proaspăt 
venite în „RMN” (există precedente, când candidaţilor la funcţia de deputat în SS” li s-a aplicat 
ştampila de cetăţean al „RMN” cu o oră înainte de prezentare a documentelor necesare la CEC). 

Modificările  principale,  votate  la  15  aprilie  2009  în  prima  lectură,  se  refereau  la  acelea 
compartimente ale Constituţiei, care au fost modificate la insistenţa lui Igori Smirnov în anul 
2000.   Ele  prevedeau  lichidarea  funcţiei  de  „vice-preşedinte”,  reintroducerea  funcţiei  de 
Preşedinte al Cabinetului de Miniştri etc.
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Această „iniţiativă a celor 17” a provocat o reacţie extrem de dură din partea lui Igori Smirnov şi 
a  susţinătorilor  lui.   Imediat  a  fost  lansată  o  campanie  isterică  împotriva  „SS”  din  partea 
multiplelor „organizaţii obşteşti”. A fost lansată compania de colectare a semnăturilor pentru 
dizolvarea  „SS”.  Inclusiv,  au  apărut  afirmaţii  cum că  Evghenii  Şevciuk  i-a  dezinformat  pe 
sponsorii  principali  ai  partidului  „Obnovlenie”  atunci,  când  le-a  declarat,  că  iniţiativa  de 
modificare  a  Constituţiei  a  fost  coordonată  în  prealabil  cu  Igori  Smirnov.  În  urma  acestei 
companii  de presiuni  fără  precedent,  la  27 mai 2009, „iniţiativa celor 17” a  fost  rechemată. 
Inclusiv, a fost sacrificat Evghenii Şevciuk – la 8 iulie 2009, în cadrul şedinţei „SS”, el a rostit 
un speach foarte critic la adresa lui Igori Smirnov şi a declarat că demisionează din funcţia de 
speaker al „SS”. În locul lui a fost ales Anatolii Kaminschii. 

Contraatacul lui Igor Smirnov

Drept  reacţie  la  „iniţiativa  celor  17”,  anturajul  lui  Igori  Smirnov  a  elaborat  un  proiect  de 
Constituţie  nouă  al  „RMN”.  Acest  proiect  a  constituit  o  dovadă  elocventă  a  nivelului  de 
degradare a  regimului  politic  din „RMN” în frunte  cu Igori  Smirnov.  Deoarece  el  prevedea 
atribuţii nelimitate ale preşedintelui şi transformarea tuturor celorlalte structuri „statale” în nişte 
anexe decorative ale puterii executive. Acest proiect a fost prezentat în „SS” şi, la 18 noiembrie 
2009, „SS” urma să adopte o hotărâre cu privire la desfăşurarea unui referendum constituţional, 
în cadrul căruia proiectul elaborat de anturajul lui Igori Sjmirnov putea fi aprobat. Însă, profitând 
de prevederile Constituşiei „RMN” care prevăd că anume „SS” îi revine competenţa de adoptare 
a unei asemenea decizii, „SS” cu votul unanim al deputaţilor  a respins propunerea lui Igori 
Smirnov.  La această şedinţă a „SS” a asistat Igori Smirnov, reprezentanţii ai douăzeci de partide 
şi  organizaţii  obşteşti,  reprezentanţii  ambasadei  Rusiei  în  Republica  Moldova  şi  a  Misiunii 
OSCE. Igori Smirnov a fost criticat deschis pentru încercarea de uzurpare a puterii, iar Evghenii 
Şevciuk,  preşedintele  partidului  „Obnovlenie”,  şi  Grigorii  Maracuţa,  ex-preşedintele  „SS” pe 
durata primelor trei legislaturi, i-au propus lui Igori Smirnov să demisioneze. 

Totuşi, din momentul când ambele părţi în conflict, Igori Smirnov şi „SS”, au lansat iniţiativele 
de  modificare/substituire  a  Constituţiei  „RMN”,  a  fost  creată  Comisia  mixtă  care  urma  să 
elaboreze o poziţie comună vis a vis de schimbările necesare în Constituţia „RMN”.

   Alegerile prezidenţiale din 2011 în condiţiile Constituţiei modificate.

Perspectiva  alegerilor  prezidenţiale  din  2011  a  intensificat  concurenţa  internă  n  „RMN”.  În 
primul rând, aceasta se referă la procesele interne din partidul „Obnovlenie”. La 22 iulie 2009, 
Anatolii Kaminschii l-a nlocuit pe Evghenii Şevciuk n calitate de preşedinte al „SS”. La 10 iulie 
2010, în cadrul Congresului II al partidului „Obnovlenie” Evghenii Şevciuk a demisionat şi din 
funcţia de preşedinte de partid, fiind nlocuit n această calitate de Anatolii Kaminschii. Totuşi, 
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naninte de alegerile din 12 decembrie 2010 în „SS”, Evghenii Şevciuk a fost inclusiv pe lista 
candidaţilor,  susţinuţi  de  către  partidul  „Obnovlenie”.   Ruprea  definitivă  a  relaţiilor  dintre 
Evghenii Şevciuk şi partidul „Obnovlenie” a avut loc atunci, când el a încercat să concureze 
deschis cu Anatolii Kaminschii pentru susţinerea din partea organizaţiilor teritoriale de partid în 
alegerile prezidenţiale din decembrie 2011.

După respingerea la 18 noiembrie 2009 a proiectului noii Constituţii  prezentat de echipa lui 
Igori Smirnov, a fost creată o Comisie Constituţională nouă, cu participarea a reprezentanţilor 
celor trei ramuri ale puterii. Prima şedinţă a Comisiei Constituţionale a avut loc la 25 februarie 
2010. La 9 martie 2011, proiectul modificărilor în Constituţie a fost afişat pe pagina Web a „SS”. 
După ce au urmat votările în „SS”. La 29 iunie 2011 modificările în Constituţie au fost votate în 
lectura finală şi au fost promulgate de Igori Smirnov la 4 iulie 2011.

În urma acestui proces îndelungat de concurenţă între Igori Smirnov şi „SS” de facto s-a revenit 
la versiunea Constituţiei înainte de modificările din anul 2000. Au fost restabilite limita de doi 
termeni  consecutivi  pentru  preşedinte,  noşiunea  de  Guvern  şi  funcţia  de  Preşedinte  al 
Guvernului. Inclusiv, a dispărut funcţia de „vice-preşedinte”. Totodată, nu s-a revenit la plafonul 
de vârstă de 65 de ani pentru candidaţii la funcţia de preşedinte. Ceea ce însemna, că partidul 
„Obnovlenie” nu a mers la eliminarea pe această cale a lui Igori Smirnov din cursa electorală din 
2011. Totodată, aceste modificări ale Constituţiei „RMN” implică adoptarea Legii „Cu privire la 
Guvernul Republicii Moldoveneşti Nistrene” de către „SS” La 14 iunie 2011 acest proiect de 
lege constituţională a fost  prezentat  de către Igori  Smirnov în „SS”. Importanţa acestei  Legi 
derivă inclusiv din faptul că nu este exclusă situaţia, când Kremlinul, după clarificarea situaţiei 
cu alegerile  din 11 decembrie  2011,  va dori  să-şi  impună propria  candidatură la funcţia de 
Preşedinte al Guvernului.  Acest scenariu este posibil de realizat inclusiv ţinând cont de faptul că 
posesorul  acestei  funcţiei  trebuie să  deţină „cetăţenia transnistreană”,  obţinerea căreia  este  o 
procedură  pur  formală.  

Elementele Planului calendaristic al campaniei electorale 

Primul tur al alegerilor „prezidenţiale” urmează să aibă loc la 11 decembrie 2011. 

Înaintarea candidaţilor poate avea loc în intervalul de timp 11 septembrie 2011 – 11 noiembrie 
2011. 

Până  la  11  noiembrie  urmează  a  fi  prezentate  documentele  necesare  pentru  înregistrarea 
candidaţilor. 

Timp de 10 (zece) zile de la prezentare urmează verificarea documentelor prezentate.
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Înregistrarea candidatului (refuzul  înregistrării)  – timp de 10 zile după prezentarea actelor 
necesare, până la 21 noiembrie 2011. 

De la 1 decembrie va fi interzisă publicarea datelor sondajelor sociologice. 

Votarea urmează să aibă loc între 7:00 şi 20:00, 11 decembrie 2011.

Rezultatele oficiale ale alegerilor urmează să aibă loc nu mai târziu de 26 decembrie 2011. 

Determinarea rezultatelor alegerilor şi situaţiile posibile

În conformitate cu prevederile Codului Electoral, alegerile prezidenţiale se desfăşoară conform 
principiului majoritar.

„Se consideră ales candidatul înregistrat, care a obţinut mai mult de jumătate din voturile  
alegătorilor, care au luat parte la alegeri”.

 Comisia Electorală Centrală (CEC) poate declara că  alegerile nu au avut loc în unul din cele 
două cazuri:

1. Dacă la scrutin (primul tur) au participat mai puţin de o jumătate din numărul alegătorilor 
incluşi în liste;

2. Dacă numărul voturilor, obţinut de candidatul cu cele mai multe voturi, este mai mic 
decât numărul voturilor împotriva tuturor candidaţilor.

Respectiv, dacă nici un candidat nu obţine majoritatea necesară de voturi din primul tur, atunci 
CEC anunţă peste 14 zile   votarea repetată pentru acei doi candidaţi, care au obţinut mai multe 
voturi.

  Pot avea loc ALEGERI REPETATE în cazurile dacă nu va fi ales nici un candidat (s-au retras 
ambii candidaţi în turul doi; alegerile au fost declarate nevalabile, sau – prezenţa sub 50% în 
primul tur). Alegerile repetate urmează să aibă loc nu mai târziu de 4 luni din ziua alegerilor 
iniţiale, sau nu mai târziu de 3 luni din ziua, când alegerile au fost declarate nevalabile. 

La 9 septembrie 2011 CEC a anunţat numărul alegătorilor pentru alegerile din 11 septembrie 
2011 – 406 164 de alegători.  Respectiv, de la această cifră vor fi calculate rezultatele alegerilor. 
Totodată, această cifră provoacă semne de întrebare, deoarece ea este în contradicţie cu opinia 
comună despre exodul masiv al populaţiei din Transnistria. Temându-se de anularea scrutinului 
din 11 decembrie din cauza prezenţei la urnele de vot sub 50%, Igori Smirnov a emis la 14 
octombrie o Ordonanţă, prin care a dispus verificarea operativă a listelor de alegători de către 
şefii administraţiilor locale (oraşe şi raioane), „Ministerul de Interne” şi CEC. Rămâne de văzut 
în ce măsură această Ordonanţă va influenţa asupra numărului de alegători, incluşi în liste după 
toate rectificările şi verificările. 
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Pentru a fi înregistraţi candidaţii trebuie sa prezinte in CEC nu mai putin de 2% din numarul total 
de  alegatori  de  semnaturi  in  sustinerea sa.  Ulterior,  CEC verifica nu mai  putin  de 20% din 
semnaturile prezentate.

Prin urmare, deznodământul confruntărilor politice din Transnistria ar putea avea loc mult 
mai târziu de 11 decembrie, când urmează să aibă loc primul tur de scrutin. Nu pot fi 
excluse alegerile repetate sau desfăşurarea turului doi etc. 

Specificul sistemului politic intern  şi impactul lui asupra alegerilor din 2011

Sistemul politic intern în Transnistria este modelat în mare parte de viziunile personale lui Igor 
Smirnov.  Aşa,  de  exemplu,  este  bine  cunoscut  faptul  că  Igor  Smirnov  tratează  cu  dispre  ț   
partidele  politice    ș  i  categoric  se  opune  introducerii  sistemului  electoral  propor  ț  ional  pentru   
alegerile în ”SS”. Pe parcursul anilor au avut loc mai multe situaţii, când persoanele fidele lui 
Igor Smirnov au venit la el cu ideea de creare a vre-o unui partid ”pro-prezidențial”. Însă, aceste 
propuneri nu au fost  susținute de Igor Smirnov, în primul rând  -  financiar,  și  ele au rămas 
nerealizate. Inclusiv, s-a încercat crearea unui partid politic în frunte co Oleg Smirnov, fiul mai 
mic al lui Igori Smirnov. Însă, după ce Oleg Smirnov a plecat în Rusia, şi acest proiect politic a 
eşuat.  Drept urmare, astăzi în Transnistria există un singur partid real – partidul ”Obnovlenie”. 
Pe când Igori Smirnov în continuare mizează pe „organizaţiile obşteşti”, majoritatea cărora a 
apărut în perioada de psihoză colectivă la începutul anilor 90-ci  - nişte grupări de persoane, care 
nu au nici o pondere electorală reală, dar care sunt folosite pentru lansarea declaraţiilor agresive 
şi demagogice.

Celelalte formaţiuni politice din „RMN”

Partidul Comuniştilor din Transnistria

 În cadrul alegerilor în „SS” din decembrie 2010 a avut loc un singur caz, când Olga Gukalenko, 
candidatul înaintat de partidul „Obnovlenie” pe circumscripţia Nr.40, a pierdut alegerile în faţa 
altui candidat. Este vorba de Oleg Horjan, liderul Partidului Comuniştilor din Transnistria (PCT). 
La alegerile prezidenţiale din 2006, candidatul  PCT, Tatiana Bondarenko, a obţinut puţin peste 
8% din voturi. Acel rezultat vorbea despre faptul, că candidatul PCT a reuşit să obţină voturi din 
contul  spiritelor protestatare,  acumulate  în  rândurile  populaţiei  din „RMN”. La moment  este 
imposibil de prezis va fi sau nu va fi înregistrat Oleg Horjan în calitate de candidat. Probabil, 
Oleg Horjan va încerca să exploateze în campania sa electorală relaţiile cu PC din Rusia, în 
special cu Ghenadii Ziuganov. Se consideră, că banii pentru campania electorală Oleg Horjan a 
reuşit să-i obţină de la Ghenadii Ziuganov. Fireşte că Oleg Horjan nu are nici o şansă să devină 
unul din primii doi candidaţi şi să concureze în turul doi (dacă nici un candidat nu va învinge în 
turul întâi). Or, dacă Oleg Horjan va participa la aceste alegeri, atunci voturile obţinute de el pot 
complica situaţia pentru ceilalţi candidaţi. De exemplu – cele câteva procente obţinute de el ar 
putea să determine turul doi al alegerilor. 

14



Partidul „Prorâv” („Spargere”) 

În  perspectiva  alegerilor  din  11  decembrie  2011,  partidul  „Obnovlenie”  a  decis  să  utilizeze 
partidul „Prorâv” în calitate de unealtă împotriva lui Igori Smirnov. În realitate partidul „Prorâv” 
nu are nici o pondere. Există Dmitrii Soin – fost ofiţer al serviciilor secrete din Transnistria, dat 
în urmărire internaţională de Interpol pentru uciderea în 1994 a unei persoane. Iniţial, mişcarea 
(partidul) „Prorâv” a fost creată pentru anihilarea oricărui pericol de antrenare a tinerilor din 
Transnistria în procese de tipul „revoluţiilor color”. În realitate, totul se reduce la nişte acţiuni 
zgomotoase, organizate de acest grup de tineri. Respectiv, partidul „Prorâv” nu a obţinut nici un 
rezultat în cadrul alegerilor locale din martie 2010. 

Însă,  în  urma  înţelegerii  cu  partidul  „Obnovlenie”,  Dmitrii  Soin  la  alegerile  în  „SS”  din 
decembrie  2010  s-a  ales  cu  o  circumscripţie  electorală  confortabilă  (nr.38)  fără  concurenţi 
politici şi a devenit deputat în „SS”. Acum (2011) Dmitrii Soin încearcă să organizeze un şir de 
acţiuni zgomotoase, promovând ideea de „modernizare”. Ceea ce înseamnă, că a venit timpul ca 
Igori Smirnov („cu onoruri”) să se retragă şi să cedeze fotoliul de „preşedinte” al „RMN”. În 
plus,  Dmitrii  Soin a organizat câteva vizite ale  jurnaliştilor  şi  deputaţilor din Rusia,  care  au 
început deschis să vorbească despre necesitatea „modernizării” Transnistriei şi, implicit - plecării 
lui Igori Smirnov. 

Susţinătorii lui Igori Smirnov.

După cum s-a  menţionat,  Igori  Smirnov tratează cu dispreţ  partidele politice  şi  pe parcursul 
anilor a respins propunerile de a se poziţiona în fruntea vreo unui partid politic „prezidenţial”. 
Totodată,  în  perspectiva  alegerilor  în  condiţiile  concurenţei  Igori  Smirnov  are  nevoie  de  o 
unealtă, care i-ar asigura mimarea „susţinerii unanime din partea poporului” şi care va ataca pe 
oponenţii lui.

Pentru atingerea acestui scop, la 8 octombrie 2011, în satul Parcani, a avut loc primul Congres al 
Mişcării Republica Obşteşti „Uniunea Poporului”. Locul desfăşurării acestui Congres urma 
să simbolizeze legătura cu primul „congres al deputaţilor poporului de toate nivelele”, ce a avut 
loc în localitatea Parcani la 2 iunie 1990 şi unde a fost proclamată „republica autonomă sovietică 
socialistă nistreană” în componenţa RSS Moldova. 
La momentul desfăşurării acestui Congres, Mişcarea „Uniunea Poporului” deja a fost înregistrată 
la  „Ministerul  Justiţiei”.  La  Congres  a  fost  prezentat  „Conceptul  Programului  Popular   al 
Preşedintelui Republicii Moldoveneşti Nistrene”. Congresul a adoptat o Adresare către Vladimir 
Putin,  în  care  se  cere  ca  „Uniunea  Poporului”  din  Transnistria  să  fie  primită  în  calitate  de 
membru al „Frontului Poporului” din Rusia. 
Inclusiv,  în  Adresarea  către  Putin  se  declară:”  Noi,  delegaţii  Primului  congres  al  mişcării 
populare „Uniunea Poporului” consideră, că numai Igori Nicolaevici Smirnov este în stare să 
facă faţă celor provocări, ce stau în faţa Republicii şi să continue lupta pentru recunoaşterea ei 
internaţională. Congresul s-a adresat către Igori Nicolaevici cu rugămintea ca el să-şi înainteze 
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candidatura la funcţia de Preşedinte al RMN pentru termenul. De victoria lui suntem tot aşa de 
siguri ca şi de victoria Dvs. La rândul său, ne exprimăm convingerea că, după alegerea Dvs în 
calitate de Preşedinte al Federaţiei Ruse procesul de apropiere a RMN cu Rusia va fi continuat.” 
Congresul MRO „Uniunea Poporului” l-a înaintat pe Igori Smirnov la funcţia de Preşedinte al 
„RMN”. La aceasta se cere de adăugat, că aliaţii lui Igori Smirnov au organizat înaintarea lui din 
partea a circa 400 de organizaţii şi întreprinderi.

În conformitate cu atmosfera de agresivitate şi de căutare a duşmanului (de data aceasta – a celui 
intern) Congresul s-a adresat către „MSS”, Procuratura Generală”, „MAI” cu cererea ca ele să 
anihileze activitatea oricăror „provocători politici” etc.
 
La 12 octombrie 2011, Igori Smirnov a convocat o Consfătuire, dedicată situaţiei în Zona de 
Securitate.  În  cadrul  acestei  întruniri,  Vladimir  Antiufeev,  „ministrul  securităţii  de  stat”  a 
declarat  despre „posibila  infiltrare  ale  agenţiilor  serviciilor  secrete  moldoveneşti  în  staffurile 
electorale  ale  candidaţilor  la  funcţia  de  Preşedinte  al  „RMN””.  În  urma  acestei  Consfătuiri, 
Vladimir Antiufeev a fost desenat coordonator al structurilor de forţă al Transnistriei în Zona de 
Securitate în scopul „contracarării expansiunii Republicii Moldova” în Zona de Securitate.  

Echipa lui Igori Smirnov a purces la realizarea contr-acţiunilor „în oglindă”. Aşa, de exemplu, în 
grabă  a  fost  creată  organizaţia  de  tineret  pro-Smirnovistă  (Общественная  молодёжная 
патриотическая  организация  «Молодёжь  нового  поколения»)  „Organizaţia  Obştească 
Patriotică  de  Tineret  „Tineretul  Generaţiei  Noi”.  Sub  protecţia  miliţiei  locale  această 
„organizaţie” a iniţiat nişte acţiuni de stradă la Tiraspol împotriva lui Dmitrii Soin şi a partidului 
„Spargere” („Prorîv”). 

Prin urmare, se poate de constatat că Igori Smirnov, pentru a se menţine la putere,  încearcă să 
reanimeze  „chipul  duşmanului”,  să  isterizeze  la  maximum spiritele,  să-i  prezinte  pe  ceilalţi 
concurenţi  (Kaminschii – în primul rând) drept „trădători  ai poporului transnistrean”, „agenţi 
infiltraţi” etc.  

Se poate de presupus, că Igori Smirnov va încerca să-i mobilizeze în calitate de susţinători pe cei 
137  mii  de  pensionari,  pe  purtătorii  mentalităţii  şovine,  pe  angajaţii  structurilor  de  forţă. 
Totodată, este evident că birocraţia locală se teme de eventualele schimbări,  care ar fi  putut 
urmate de epurări din partea noului „preşedinte”. Ceea ce înseamnă, că o bună parte din această 
birocraţie, din structurile de forţă ar putea vota pentru menţinerea lui Igori Smirnov la putere.

Cine e „candidatul Moscovei?” 

În  prezent,  intenţiile  de a  candida în  cadrul  scrutinului  din 11 decembrie  le-au anunţat  şase 
persoane – Evghenii Şevciuk, Anatolii Kaminschii, Igori Smirnov, Oleg Horjan, Andrei Safonov 
şi Dmitrii Soin. Iniţial exista opinia, că Evghenii Şevciuk va avea porbleme la înteregistrare. 
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Contrar  acestor  temeri,  în  cadrul  şedinţei  CEC  din  7  octombrie,  Evghenii  Şevciuk  a  fost 
înregistrat în calitate de candidat pentru alegerile din 11 decembrie. Înregistrarea lui Evghenii 
Şevciuk  a  fost  urmată  de  eliberarea  (de  sub  arest  preventiv)  a  prietenului  său  Ghenadii 
Kuzimiceov. Ghenadii Kuzimiceov (locotenent-colonel în miliţia transnistreană) a fost reţinut de 
ofiţerii „Ministerului Securităţii de Stat” („MSS”) la 27 iulie 2011, fiind acuzat de exercitarea 
presiunilor  asupra  martorilor  într-un  proces.  Imediat  el  a  declarat  greva  foamei.  Toţi  au 
interpretat  această  arestare  în  baza  unor  motive foarte  dubioase drept  exercitarea presiunilor 
asupra lui Evghenii Şevciuk. În plus, era bine cunoscut faptul, că Ghenadii Kuzimiceov se află în 
stare de conflict deschis cu Vadim Antiufeev, ministrul ”MSS”. 
Prin urmare, îmbinarea acestor două evenimente (înregistrarea foarte operativă a lui Şevciuk, şi 
eliberarea lui Kuzimiceov) au provocat speculaţii cu privire la posibilele înţelegeri între Evghenii 
Şevciuk şi Igori Smirnov. Or, deocamdată cel puţin, este greu de confirmat/infirmat acest lucru şi 
nu este clară logica posibilelor înţelegeri. Se poate doar de presupus, că atitudinea „loială” faţă 
de  Evghenii  Şevciuk  din  partea  CEC  (Piotr  Denisenko,  Preşedintele  CEC,  este  o  persoană 
controlată de Igori Smirnov) este determinată de faptul, că Igori Smirnov are alegători fideli, şi 
pentru Igori Smirnov este convenabil ca ceilalţi alegători să fie dispersaţi printre cât mai mulţi 
candidaţi (Anatolii Kaminschii şi Evghenii Şevciuk cel puţin).

La 17 octombrie 2011, echipa lui Anatolii Kaminschii a prezentat în CEC listele cu semnăturile 
necesare, şi în cadrul şedinţei CEC din 26 octombrie el a fost înregistrat. La 2 noiembrie 2011, a 
fost înregistrat în calitate de candidat Oleg Horjan, care a prezentat 10490 (2,58%) în susţinerea 
sa.

La  10  octombrie  Igori  Smirnov  a  depus  la  CEC  documentele  pentru  a  participa  la  cursa 
electorală.  Până la 11 noiembrie Igori  Smirnov, Andrei Safonov şi  Dmitrii  Soin urmează să 
prezinte la CEC listele cu semnături pentru a fi înregistraţi. După 21 noiembrie va fi clar cine 
sunt candidaţii înregisraţi. 

Poziţia Moscovei vis-a- vis alegerile din „RMN”

Regimul  existent  din  Transnistria  supravieţuieşte  graţie  suportului  politic,  militar,  financiar, 
informaţional  din  partea  Rusiei.   Şovinismul  velicorus  constituie  ideologia  neoficială  a 
regimului. Acelaşi Igori Smirnov în anul 2006 s-a angajat plenar în compania propagandistică de 
desfăşurare  a  „referendumului”  din  17  septembrie,  în  urma cărui  s-a  anunţat  că  majoritatea 
absolută a participanţilor chipurile s-au pronunţat pentru „independenţa republicii şi alipirea ei 
liberă ulterioară la Rusia”. Prin urmare, candidatul la funcţia de „preşedinte”, care va convinge 
electoratul local că anume el este dorit de Moscova în calitate de „preşedinte” al „RMN”, va 
avea un avantaj în faţa celorlalţi concurenţi.

În prezent (2011), se consideră, că Partidul „Obnovlenie” a reuşit să se impună la Moscova în 
calitate de partener credibil, care merită să-l înlocuiască pe Igori Smirnov în această calitate. 
Această ipoteză se confirmă printr-un şir de acţiuni în susţinerea lui  Anatolii  Kaminschii  cu 
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participarea reprezentanţilor partidului  „Edinaia Rossia”,  în primul rând.    La 17 septembrie 
2011,  a  avut  loc  Congresul  IV al  partidului  „Obnovlenie”.  La  acest  Congres  a  participat  o 
delegaţie de persoane importante din partea partidului „Edinaia Rosssia”. Momentul culminant al 
acestui Congres a fost citirea scrisorii din numele lui Vladimir Putin, semnate de el în calitate de 
Preşedinte al partidului „Edinaia Rossia” şi adresată Congresului „Obnovlenie” (N.B!! Această 
scrisoare nu a apărut  pe nici  un site  oficial  din Rusia).  Tot  la acest  Congres s-a  anunţat  că 
Anatolii Kaminschii este invitat în calitate de oaspete la Congresul „Edinaia Rossia” din 23-24 
septembrie. 

Înainte de plecarea lui Kaminschii la Moscova, agitatorii din partea partidului „Obnovlenie” au 
colectat circa 69 mii de adresări către Vladimir Putin, Preşedintele partidului „Edinaia Rossia”. 

Prin urmare, la moment Anatolii Kaminschii este prezentat alegătorilor din „RMN” în calitate de 
„om al Moscovei”, susţinut de însăşi Vladimir Putin.  

În  prezent,  reprezentanţii  partidului  „Obnovlenie”  încearcă  să  tragă  foloase  maxime  din 
declaraţia  din 13 octombrie a  lui  Serghei Narîşkin,  şeful  administraţiei  Preşedintelui  Dmitrii 
Medvedev. Fiind la Petersburg, Serghei Narîşkin a declarat, că Igori Smirnov a comis o greşeală, 
când a decis să concureze încă o dată pentru funcţia de preşedinte al „RMN”, şi a calificat foarte 
dur consecinţele aflării lui Igori Smirnov la putere timp de 20 de ani. Şi mai grav (pentru Igori 
Smirnov) este faptul, că această declaraţie a fost preluată de principalele canale TV din Rusia, 
care sunt recepţionate în „RMN” şi sunt cele mai credibile pentru populaţia locală. 

Însă, echipa lui Igori Smirnov încearcă să reducă impactul negativ al acestor acţiuni din partea 
birocraţilor de la Moscova. Se poate de presupus Igori Smirnov este conştient de faptul, că la 
Moscova  nu  există  o  poziţie  univocă  cu  privire  la  situaţia  din  Transnistria.  În  mass  media 
subordonate  lui  Igori  Smirnov  a  fost  declanşat  un  atac  dur  la  adresa  funcţionarilor  de  la 
Moscova, profitând de faptul că „primele persoane” – Dmitrii Medvedev şi Vladimir Putin nu s-
au pronunţat public vis a vis concurenţa din „RMN”.

Totuşi, nimeni din birocraţia de la Kremlin nu s-a pronunţat în susţinerea lui Igori Smirnov. Mai 
mult, la 21 octombrie 2011, a fost publicată Declaraţia Consiliului camerei Obşteşti al Federaţiei 
Ruse. În această Declaraţie este exprimată îngrijorarea în legătură cu „situaţia politică complicată 
din  Republica  Moldovenească  Nistreană,  creată  în  ajunul  alegerilor  prezidenţiale  din  11 
decembrie 2011”. Se constată eşecul politicilor social-economice în Transnistria; exodul masiv al 
tineretului „care nu-şi vede viitorul în această ţară”. Consiliul îşi exprimă îngrijorarea în legătură 
cu  „încălcările  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale  cetăţenilor”  şi  cu  „exercitarea 
presiunilor dure” din partea actualului preşedinte asupra concurenţilor electorali, reprezentanţii 
businessului şi a organizaţiilor obşteşti.

Prin  urmare,  în campania electorală  echipa lui  Anatolii  Kaminschii  îl  prezintă  în calitate  de 
singurul candidat, susţinut de Kremlin şi de „însăşi” Vladimir Putin. 
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Şi Evghenii Şevciuk, la rândul său, încearcă să se asocieze cu Kremlinul şi să-şi manifeste 
fidelitatea în raport cu Moscova. Pentru aceasta el, împreună cu Vladimir Iastrebceak („ministrul 
afacerilor externe” al „RMN”) a participat, la 15 octombrie, la Moscova la conferinţa de lucru 
(congres) a mişcării „Rusia Internaţională”. Însă, este evident, că Evghenii Şevciuk nu dispune 
de acel nivel de susţinere din partea Kremlinului, de care se bucură Anatolii Kaminschii.
Concluzii:

- În „RMN” este instaurat un regim politic autoritar, fără precedente de schimbare a 
guvernării în urma alegerilor;

- Regimul din „RMN” este unul agresiv şi are experienţa de manipulare a opiniei publice 
timp de peste douăzeci de ani;

- Populaţia din „RMN” este intimidată, apatică şi preferă conformismul decât implicare în 
campania electorală agresivă; 

- În „RMN” nu există tradiţia de desfăşurare periodică a sondajelor sociologice credibile. 
Deocamdată,  există  o singură scurgere de informaţie  (septembrie 2011) despre datele 
unui sondaj sociologic. Din rezultatele lui, chipurile rezultă, că  33,1% din respondenţi 
sunt gata să voteze pentru Evghenii Şevciuk;  20,4% – pentru Igori Smirnov; 11,9% — 
pentru Anatolii  Kaminschii;  8,4% - pentru Oleg Horjan. Respectiv – nu există nici  o 
posibilitate de a verifica această informaţie. Şi este evident că situaţia din 11 decembrie 
ar putea să difere substanţial de cea din septembrie 2011 (când a avut loc scurgerea de 
informaţie (dezinformare?);

- La moment este imposibil de presupus cine va fi declarat preşedinte al „RMN”, fie în 
primul  tur  (11  decembrie),  fie  după  turul  doi  (25  decembrie),  fie  în  urma  alegerilor 
repetate (în 2012);

- Rămâne  deschisă  întrebarea  cu  persoana  viitorului  Preşedinte  de  Guvern  şi  de 
componenţa Guvernului;

- Este evident că în urma companiei electorale pline de agresivitate reciprocă, după alegeri 
vor avea loc răfuieli în funcţie de rezultatul anunţat.   
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