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candidatul
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Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat
(ICPC) a fost lansată în
luna noiembrie 2008 de
către 7 organizaţii neguvernamentale:
Asociaţia pentru Democraţie
Participativă
„ADEPT”,
Asociaţia Presei Independente, Centrul de Analiză
şi Prevenire a Corupţiei,
Centrul pentru Jurnalism
Independent, Centrul de
Investigaţii Jurnalistice,
Centrul de Promovare a
Libertăţii de Exprimare şi
a Accesului la Informaţie
„Acces-info” şi Fundaţia
Soros-Moldova.
În cea de-a treia ediţie a
Campaniei
„Cunoaşte-ţi
candidatul!”, membrii ICPC
au monitorizat listele
candidaţilor la alegerile
parlamentare anticipate
din 28 noiembrie 2010,
înregistrate de partidele
politice la Comisia Electorală Centrală.

!

La 28 noiembrie 2010

Pe cine alegem?

Buletinul „Cunoaşte-ţi candidatul!”, elaborat de Iniţiativa Civică pentru un
Parlament Curat în cadrul unei campanii de informare, prezintă argumente
privind incompatibilitatea cu funcţia de deputat a unor candidaţi de pe
listele partidelor înscrise în cursa electorală, din perspectiva unor criterii de
integritate morală, pe care Iniţiativa le consideră obligatorii pentru deputaţii
în Parlamentul Republicii Moldova.
După monitorizarea candidaţilor la
funcţia de deputat, incluşi pe listele
partidelor pentru alegerile parlamentare
din 28 noiembrie 2010, Iniţiativa Civică
pentru un Parlament Curat a ajuns la
concluzia că mai mulţi candidaţi nu
întrunesc criteriile de integritate morală
ale societăţii civile. Acest calificativ nu
presupune sub nici o formă că aceşti
candidaţi au încălcat legi ale Republicii Moldova sau ar trebui deferiţi justiţiei. De asemenea, aceasta nu implică
egalitatea situaţiei lor, situaţiile fiind
foarte diferite şi necesitînd o evaluare
de la caz la caz.
Monitorizarea a fost realizată în baza
următoarelor criterii de evaluare:
• averi şi venituri necorespunzătoare;
• utilizarea resurselor administrative în
folos personal sau de partid;
• utilizarea poziţiei de serviciu în interes
personal sau de familie, protecţionism,
trafic de influenţă;
• administrare defectuoasă, impozite/
amenzi neachitate; comportament
împotriva statului de drept;
• imaginea publică a candidatului; traseism politic.
Monitorizarea propriu-zisă a fost efectuată de un grup de jurnalişti de investigaţie. Ulterior, informaţia prezentată de
aceştia a fost verificată de referenţi, jurişti
şi membrii Iniţiativei. La etapa finală,
dosarele candidaţilor consideraţi incompatibili cu funcţia de deputat din perspectiva criteriilor de integritate morală
au fost remise partidelor politice din care
fac parte. Partidele au avut ocazia fie să
prezinte contraargumente la informaţia
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prezentată, fie să excludă candidaţii respectivi din lista lor. Contraargumentele
au fost examinate pînă pe 15 noiembrie
2010, iar cele justificate au determinat
retragerea candidaţilor de pe listele noastre. În prezent, aceste liste includ 2 persoane de la PDM, 2 persoane de la PL, o
persoană de la AMN, 22 persoane de la
PCRM, 3 persoane de la PLDM.
NotE:
»» Partidele şi numărul candidaţilor
monitorizaţi pentru fiecare partid
a fost stabilit în funcţie de şansele
acestora de a accede în Parlament
(conform ultimelor sondaje de
opinie şi rezultatelor ultimelor
alegeri parlamentare), în ordine
descrescătoare şi cu o anumită
marjă de eroare. Au fost monitorizaţi şi candidaţii din listele partidelor care au ocupat anterior funcţii
publice importante.
»» Pentru a nu diminua încrederea
cetăţenilor în partidele politice şi
a încuraja liderii politici să reformeze partidele prin eliminarea
persoanelor compromise, membrii
Iniţiativei au decis să excludă din
lista candidaţilor incompatibili
liderii partidelor politice, care de
asemenea au fost monitorizaţi.
»» Iniţiativa recomandă mass-mediei
publicarea integrală a listei candidaţilor şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru publicarea selectivă
sau interpretarea eronată a informaţiilor din prezentul buletin.

PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Dumitru DIACOV / numărul 5 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
Preşedinte de onoare al PDM

Potrivit declaraţiilor lui Nicolae Alexei, ex-şef al Departamentului de Combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei
(DCCOC), în anul 1999, D. Diacov ar fi exercitat influenţă
asupra colaboratorilor DCCOC în vederea nedivulgării pentru presă a informaţiilor despre implicarea fiicei sale într-un
caz de contrabandă cu ţigări.
Presa a scris că în anul 2009 D. Diacov, în calitatea sa de
deputat, a încercat să influenţeze deciziile organelor de drept
în cazul unui primar din raionul Rezina.

Petru AXENTI /

numărul 28 în lista de candidaţi
Director general al „CET-Nord” S.A.
Potrivit presei, în anul 2002, întreprinderea CET Nord,
condusă de P. Axenti, a pierdut mai multe procese de judecată pentru nerespectarea normelor legislaţiei în vigoare în
domeniul prestării serviciilor de furnizare a energiei termice
către consumatori şi pentru limitarea dreptului cetăţenilor
la informaţie. Întreprinderea a fost obligată să achite amenzi
şi despăgubiri.
În anul 2008, întreprinderea condusă de P. Axenti a beneficiat de bani alocaţi din Fondul de rezervă al Guvernului,
în temeiul unor hotărîri guvernamentale secrete.
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PARTIDUL LIBERAL

Mihail MOLDOVANU / numărul 21 în lista de candidaţi

Director al Direcţiei sănătate, Consiliul
Municipal Chişinău

Potrivit raportului financiar al Partidului Liberal depus la
CEC în campania electorală din 29 iulie 2009, M. Moldovanu
a donat 120 mii de lei, în timp ce veniturile sale declarate la
CEC pentru anii 2007-2008 constituie 85,4 mii lei.
În septembrie 2009, M. Moldovanu a fost învinuit de faptul că, după alegerea sa în funcţia de deputat în Parlament la 5
aprilie 2009, a continuat să ridice şi salariul de şef al Direcţiei
sănătate din cadrul Primăriei Chişinău. M. Moldovanu nu a
negat aceste acuzaţii.

Ştefan URÎTU / numărul 26 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Pe 18 noiembrie 2007, la întrunirea Adunării Generale a
Federaţiei Internaţionale pentru drepturile omului, în conformitate cu prevederile statutare, s-a decis excluderea Comitetului Helsinki din Moldova din cadrul Federaţiei pe motivul
discreditării şi prejudicierii Federaţiei de către Comitetul Helsinki din Moldova.
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ALIANŢA „MOLDOVA NOASTRĂ”

Alexandru OLEINIC / numărul 5 în lista de candidaţi

Ministrul Tehnologiilor Informaţionale
şi Comunicaţiilor

A. Oleinic, aflîndu-se la conducerea S.A. „Monolit” din
Soroca, a contribuit la efectuarea unui şir de tranzacţii, în
urma cărora, potrivit Curţii de Conturi a fost înstrăinată neîntemeiat şi nelegitim o parte din patrimoniul societăţii pe
acţiuni.
Numele lui A. Oleinic (pe atunci director general al Departamentului de Administrare şi Privatizare a proprietăţii
de Stat) figurează în mai multe hotărîri ale Curţii de Conturi
privind privatizarea cu încălcări a patrimoniului public.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Zinaida GRECEANÎI / numărul 2 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
Ex-prim-ministrul Republicii Moldova
(2008-2009)
În calitate de Ministru al Finanţelor, Z. Greceanîi a atras
condamnarea R. Moldova la CEDO în cauza „Oferta Plus”, în
urma căruia statul a fost obligat să plătească despăgubiri în
mărime de 2,5 milioane de euro. La fel, Ministerul Finanţelor
în perioada cît Z. Greceanîi s-a aflat la conducerea acestuia, a
contribuit la condamnarea R. Moldova de către CEDO în cauza
„Unistar Ventures Gmbh”, statul fiind obligat să achite prejudicii
de peste 6,5 milioane de euro.
În 2008 şi 2009, Guvernul condus de Zinaida Greceanîi a
secretizat ilegal mai multe hotărîri, care nu constituiau secret
de stat. Acestea prevedeau alocarea unor sume de bani din Fondul de Rezervă al Guvernului, dar şi distribuirea cu abateri de la
legislaţie a unui lot de grîu alimentar primit de Republica Moldova cu titlu de ajutor umanitar.
Potrivit rapoartelor LADOM şi ale Coaliţiei pentru alegeri
libere şi corecte – Coaliţia 2009, în campania electorală din 2009
a utilizat maşina de serviciu, escorta şi echipele de securitate în
interesul partidului, contrar prevederilor legislaţiei electorale.
Zinaida Greceanîi a intrat în istoria Moldovei ca premierul
care a avertizat părinţii, în aprilie 2009, că forţele de ordine vor
aplica arma şi asupra copiilor, dacă aceştia vor participa la manifestaţii şi dezordini în masă.

Iurie MUNTEAN / numărul 3 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
secretar executiv al CC al PCRM

Conform rapoartelor de monitorizare a procesului electoral, realizate de LADOM în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte - Coaliţia 2009, pe parcursul campaniilor electorale din 2009 I. Muntean a utilizat de mai multe
ori resursele administrative în interes de partid şi a încălcat
prevederile Codului Electoral.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Maria POSTOICO / numărul 4 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
preşedinte al Fracţiunii PCRM
în Parlamentul Republicii Moldova

Presa a scris că, în anul 2008, M. Postoico s-a înscris în
lista deputaţilor care au solicitat obţinerea unei locuinţe într-un bloc nou, la un preţ de doar 310 euro per m.p., în timp
ce valoarea de piaţă a spaţiului locativ era mult mai mare.
Potrivit declaraţiei de venituri şi proprietăţi a M. Postoico,
la momentul înscrierii în listă ea deţinea deja două loturi de
pămînt, vilă şi apartament. A fost surprinsă utilizînd maşina
de serviciu în scopuri personale.

Marc TKACIUK / numărul 5 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În declaraţia pe venituri şi proprietăţi pentru anul 2009,
M. Tkaciuk a indicat achiziţionarea unui automobil, valoarea
declarată a căruia depăşeşte cu cca. 30 la sută veniturile pe
care candidatul declară că le-ar fi dobîndit împreună cu soţia
în acelaşi an.
În declaraţia depusă la CEC pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, M. Tkaciuk arăta că îi aparţine „Şcoala
Antropologică Superioară” SRL. Presa a scris că Şcoala antropologică ar fi obţinut în timpul guvernării comuniste mai
multe terenuri din capitală la preţuri derizorii. Potrivit presei, în proprietatea Şcolii Antropologice se află un edificiu
cu o suprafaţă de peste 2000 m.p. şi un lot aferent de pămînt
de jumătate de hectar, preţul de piaţă al cărora ar depăşi 2
mln. Euro.
Fostul prim-ministru Vasile Tarlev a declarat unui post
de televiziune că O. Reidman şi M. Tkaciuk, pe cînd erau
consilieri ai preşedintelui V. Voronin, ar fi monopolizat
aproape toate importurile şi exporturile din ţară, inclusiv
importurile de carne şi peşte.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Igor DODON / numărul 6 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Ex-ministrul Economiei şi Comerţului (2006-2009)

În campania electorală din toamna anului 2010 I. Dodon a donat partidului său
o sumă mai mare decît veniturile sale din anul trecut. Pentru 2009 el a declarat un
venit de 136 mii lei, însă, 9 luni mai tîrziu a donat partidului 150 mii lei. Aceasta în
condiţiile în care tot în 2009 Dodon a mai făcut o cheltuială – a restituit, la insistenţa
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, 72 de mii de lei,
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. CCCEC a constatat că Dodon primise timp de trei ani salariu pentru o funcţie la institut, pe care de fapt nu a exercitat-o.
Astfel, declaraţia sa de avere şi raportul financiar depus la CEC de Partidul Comuniştilor indică asupra faptului că I. Dodon are venituri nedeclarate.
I. Dodon a utilizat poziţia de serviciu în interes de partid prin exercitarea presiunilor asupra membrilor Asociaţiei Producătorilor de Mărfuri din RM, pe care i-a
convocat la o şedinţă în incinta Guvernului, pentru a obţine demiterea preşedintelui acesteia.
Potrivit Curţii de Conturi, în baza ordinului ministrului Dodon din 30 mai
2007, la patru angajaţi din aparatul central al ministerului le-au fost stabilite sporuri
excesive la salarii.
Pe parcursul anilor 2007 şi 2008 I. Dodon a deţinut alte funcţii remunerate,
cum ar fi cea de preşedinte al Consiliului de Administrare al Moldtelecom, ceea
ce contravine Legii cu privire la Guvern, care interzice miniştrilor deţinerea altor
funcţii remunerate.
În perioada în care a fost ministru al Economiei şi Comerţului în Guvernul Greceanîi, I. Dodon a susţinut şi a contrasemnat unele hotărîri ale Executivului, secretizate ilegal, cu privire la alocarea unor sume de bani din Fondul de rezervă.

Vadim MIŞIN / numărul 7 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

A fost acuzat de mai multe ori în presă de protecţionism, imixtiune în activitatea justiţiei, utilizarea poziţiei de serviciu în interes personal şi de grup, legături cu
lumea interlopă.
V. Mişin este vinovat de condamnarea R. Moldova la CEDO în cazul Guja pentru violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare), Guvernul fiind obligat
să achite despăgubiri în valoare de 18 mii de euro. Într-un alt caz, femeia de afaceri
Eugenia Duca l-a acuzat public pe V. Mişin că a influenţat justiţia, din care cauză
dînsa a pierdut mai multe procese în instanţele naţionale, iar ulterior Moldova a
fost condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor la un proces echitabil şi
la proprietate.

noiembrie 2010

7

Cunoaşte-ţi candidatul

PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vladimir VITIUC / numărul 8 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În perioada 2004-2007, organizaţia teritorială Bălţi a
PCRM, condusă de V. Vitiuc, a folosit oficiile aflate în proprietate publică fără a achita plata de arendă.
Candidatul este autorul şi iniţiatorul mai multor proiecte
de legi sensibile la corupţie care, potrivit Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, contravin altor legi deja existente
şi care sunt împotriva intereselor publice şi promovează privatizări dubioase.

Anatolie ZAGORODNÎI / numărul 12 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

A utilizat poziţia de serviciu în interes personal şi de
partid. Deşi i-au fost alocate de la stat doua loturi pentru
construcţie, a obţinut spaţiu locativ într-un cămin destinat
angajaţilor bugetari fără locuinţă. A favorizat obţinerea unor
beneficii pentru rude apropiate. În perioada alegerilor locale
din 2007 a solicitat autorităţilor publice locale să acorde ajutoare materiale din Fondul de rezervă unor persoane, care,
în realitate, nu erau defavorizate. A obţinut un lot de pămînt
pentru construcţia casei în Hînceşti, deşi avea deja alocat
un lot pentru construcţia casei într-o localitate din raionul
Floreşti.
Deputatul A. Zagorodnîi a semnat şi promovat proiecte
de legi calificate de specialişti ca fiind supuse riscului de coruptibilitate şi care pot leza interesul public între care cele
privind privatizarea „AIR Moldova”, a Complexului Hotelier
„Codru”, a Cantinei Aparatului Guvernului şi a CET-urilor.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Violeta IVANOV / numărul 13 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Ex- ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale
(2008-2009)

În anii 2008-2009, pe cînd era ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale, V. Ivanov a favorizat primăriile conduse de
reprezentanţi ai comuniştilor la repartizarea banilor din Fondul
Ecologic Naţional în detrimentul altor localităţi.

Vasilii ŞOVA / numărul 14 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Curtea de Conturi a constatat că V. Şova, în perioada 19961998, pe cînd deţinea funcţia de viceministru al Afacerilor Externe, a fost implicat în acordarea paşapoartelor diplomatice
persoanelor care nu aveau dreptul să le primească. Curtea a mai
stabilit că V. Şova a admis un şir de încălcări în activitatea Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a
misiunilor diplomatice ale R. Moldova peste hotare.

Oxana DOMENTI / numărul 16 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În perioada în care exercita funcţia de consilier pe probleme
sociale al şefului statului, O. Domenti a beneficiat de un salariu
suplimentar din banii publici, fiind inclusă în listele de salariaţi
ai Institutului Naţional al Economiei (INE), fără să muncească,
de fapt, la această instituţie. Ulterior, O. Domenti a returnat statului suma de 73 mii de lei.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Zinaida CHISTRUGA / numărul 17 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Ex-director general al Camerei de Licenţiere
(2001-2009)

În perioada condusă de Z. Chistruga, Camera de Licenţiere a figurat în mai multe hotărîri ale Curţii Supreme
de Justiţie pentru retragerea de licenţe. În 2006, Curtea de
Conturi stabileşte achiziţionarea unor bunuri materiale de
către Camera de Licenţiere în sumă de 90,5 mii de lei fără
respectarea procedurii legale de achiziţie în modul stabilit
şi fără a încheia contractele respective.

Miron GAGAUZ / numărul 18 în lista de candidaţi

şef al serviciului transport al Î.S. „Calea
Ferată din Moldova”

Fostul administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
Miron Gagauz este cercetat penal pentru neglijenţă în serviciu. M. Gagauz este suspectat de Procuratura Generală
că a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 31 milioane
de lei.

Vasilii PANCIUC / numărul 19 în lista de candidaţi
Primarul municipiului Bălţi

La sf îrşitul anului 2008 V. Panciuc a numit-o pe fiica sa,
în funcţia de director al Întreprinderii municipale „Hotelul
Bălţi”, încălcînd astfel prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei şi Legea cu privire la conflictul de interese.
În urma controlului asupra formării şi executării bugetului mun. Bălţi pe anul 2007, Curtea de Conturi a constatat
un şir de abateri şi nereguli în gestionarea bugetului municipiului, ordonator principal de buget fiind V. Panciuc.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Alexandr BANNICOV / numărul 21 în lista de candidaţi

Director al „Tina” S.R.L., mun. Chişinău
Ex-director general al Agenţiei Relaţii Funciare
şi Cadastru (2005-2009)

Curtea de Conturi a constatat că în anii 2004-2006, Agenţia Relaţii Funciare şi
Cadastru, director era A. Bannicov, nu a efectuat un control adecvat asupra asigurării
integrităţii patrimoniului public şi, în consecinţă, dacă la 24 noiembrie 2006 proprietatea transmisă în gestiune constituia 20,5 mil. lei, la 2 iulie 2007 valoarea acesteia s-a
micşorat pînă la 10,8 mil. lei, fără a fi concretizată şi inventariată.
În 2007 Alexandr Bannicov a fost criticat şi de şeful Guvernului de atunci, Vasile
Tarlev, pentru că acesta nu a elaborat un sistem eficient de control la nivel central al
utilizării terenurilor, inclusiv celor agricole, cu toate formele de proprietate.

Oleg REIDMAN / numărul 30 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Fostul prim-ministru Vasile Tarlev a declarat unui post de televiziune că O. Reidman şi Marc Tkaciuk, pe cînd erau consilieri ai preşedintelui V. Voronin, ar fi monopolizat aproape toate importurile şi exporturile din ţară, inclusiv importurile de carne
şi peşte. Consilierul prezidenţial O. Reidman a fost vizat de presă şi în investigaţii jurnalistice în care candidatul apare ca persoană care acordă susţinere „mafiei tutunului”
din R. Moldova.
Pînă a fi numit în anul 2002 consilier prezidenţial pe probleme economice, O.
Reidman a fost vicepreşedinte al grupului de companii „Agros-Intex” şi director adjunct al reţelei de magazine „Green Hills”. Presa a scris că în august 2005 Centrului
comercial „Green Hills” i-ar fi fost repartizat, fără licitaţie publică, un teren de şase
hectare pe colina din preajma Circului din Chişinău, printr-o decizie a Consiliului
Municipal Chişinău, influenţată de reprezentanţii centrului comercial „din partea
consilierului economic al preşedintelui Voronin”.

Eduard MUŞUC / numărul 31 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Ex-preşedinte al Consiliului Municipal
Chişinău (2008-2009)

În august 2008, pe cînd era preşedinte al Consiliului Municipal Chişinău, Eduard
Muşuc, a fost surprins de un post de televiziune discutînd cu un judecător al Curţii
de Apel pe marginea unui dosar în care el avea interese. Acest fapt a fost calificat de
experţi şi de opinia publică drept imixtiune în activitatea justiţiei.
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PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Artur REŞETNICOV / numărul 37 în lista de candidaţi

Consultant în biroul notarului public
„Reşetnicov Ala”
Ex-director al Serviciului de Informaţii
şi Securitate (2007-2009)

În anul 2010, conducerea Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) a
difuzat un comunicat de presă potrivit căruia, în perioada activităţii fostului director al SIS, A. Reşetnicov, a dat indicaţii în baza cărora a fost
nimicită o mare parte din informaţiile operative cu privire la evenimentele
din 7 aprilie 2009, ceea ce nu permite evaluarea exhaustivă a activităţii SIS
în timpul evenimentelor. Documentele lipsă au făcut imposibilă aflarea integrală a adevărului despre vinovaţii pentru gravele încălcări ale drepturilor
omului comise în timpul violenţelor din aprilie 2009.
Artur Reşetnicov figurează în lista difuzată de ministrul de Externe Iurie Leancă a foştilor funcţionari din guvernarea PCRM care nu au predat
paşaportul diplomatic după plecarea lor din funcţie, ceea ce constituie o
încălcare a legii.

Gheorghe POPA / numărul 41 în lista de candidaţi

Prim-secretar al Comitetul raional Cantemir
al PCRM
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Presa a scris că în anul 2005 Gh. Popa a obţinut un apartament întrun bloc nou, în centrul Chişinăului, cu două odăi şi suprafaţa de peste 70
m.p., prin înscrierea într-o listă a parlamentarilor care pretindeau la locuinţe construite de o agenţie de stat, scopul căreia era sprijinirea păturilor
defavorizate ale societăţii la procurarea locuinţelor. Potrivit declaraţiei de
venituri şi proprietăţi a lui Gh. Popa, la momentul înscrierii în această listă
el deţinea deja un lot de pămînt şi o casă de locuit cu patru odăi. În anul
2008 presa menţionează că Gh. Popa s-a înscris din nou în lista deputaţilor
care au solicitat obţinerea unei locuinţe, într-un bloc nou, la un preţ de doar
310 euro per m.p., în timp ce valoarea de piaţă a unei astfel de locuinţe era
aproape triplă.
Totodată, deşi avea cîteva locuinţe, în perioada 2005-2008 a locuit în
casa-hotel a Parlamentului, destinată deputaţilor care nu aveau unde locui,
motivînd prin aceea că avea nevoie să „aducă condiţiile din acea casă la
nivelul cuvenit”.
Deputatul Gh. Popa a semnat şi promovat proiecte de legi calificate de
specialişti ca fiind supuse riscului de coruptibilitate şi care pot leza interesul public între care proiectul de lege privind privatizarea „AIR Moldova”, a
Complexului Hotelier „Codru”, a Cantinei Aparatului Guvernului şi a CETurilor.
noiembrie 2010
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Petru PORCESCU / numărul 52 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În anul 2005 Porcescu a fost învinuit de Coaliţia pentru Alegeri Libere şi
Corecte - Coaliţia 2005 că a utilizat pîrghiile administrative în favoarea unui
concurent electoral.
În perioada 2001-2002, Curtea de Conturi a depistat că în pofida unor
prevederi din Regulamentul cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste indicate de Guvern, unor conducători le-au fost majorate neîntemeiat salariile, sporurile la salariile de funcţie. Printre beneficiarii de „salarii
majorate neîntemeiat” a fost şi Petru Porcescu, care deţinea atunci funcţia de
director al SA „Tutun-CTC”, primind de la stat circa 52500 lei.

Anatolie POPUŞOI / numărul 56 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În anul 2000, în calitate de Preşedinte al Partidului Democrat Agrar din
Moldova, A. Popuşoi a făcut declaraţii publice de susţinere a regimului separatist de la Tiraspol. În special A. Popuşoi a pledat pentru federalizarea
statului şi schimbarea denumirii Republicii Moldova în Federaţia Moldovei
şi Transnistriei.
Rapoartele Curţii de Conturi din 2004 şi 2006 au indicat mai multe încălcări, printre care gestionarea ineficientă a mijloacelor financiare, utilizarea
neefectivă a patrimoniului de stat la unele întreprinderi aflate în gestiune şi
alte încălcări ale legislaţiei admise în cadrul Agenţiei de Stat „Moldsilva”, în
perioada cît a fost condusă de A. Popuşoi, prin care statul a fost prejudiciat
considerabil.
Raportul Procuraturii Generale pentru anul 2007 a menţionat grave încălcări la paza şi protecţia fondului silvic, din cauza lipsei de responsabilitate
a autorităţii silvice fiind admise tăieri ilicite ale arborilor. În anul 2009 Procuratura Generală a intentat un dosar penal pe numele lui A. Popuşoi pentru
exces de putere şi neglijenţă în serviciu.
În 2007 şi 2009 presa l-a învinuit pe A. Popuşoi de utilizarea poziţiei de
serviciu în interes personal şi de partid.

noiembrie 2010

13

Cunoaşte-ţi candidatul

PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vasile IOVV / numărul 60 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În anii 1996-1998, Curtea de Conturi a constatat că Ministerul
Transporturilor, condus atunci de Vasile Iovv, a favorizat obţinerea de către firme din Turcia a dreptului de a transporta pasageri
pe ruta Chişinău – Istanbul, în defavoarea celor din Republica
Moldova.
În perioada în care V. Iovv se afla la conducerea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor Curtea de Conturi
a stabilit un şir de încălcări în cadrul acestui minister. Controlul
asupra eficienţei utilizării creditului în sumă de 28,6 milioane dolari acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru reabilitarea drumurilor, a constatat că Vasile Iovv, fiind
ministru, a favorizat anumite firme la obţinerea unor contracte de
efectuare a lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
Curtea de Conturi a constatat că V. Iovv a favorizat firma condusă de omul de afaceri Piotr Sarî la semnarea unor contracte de
efectuare a lucrărilor de construcţie a unui drum, acoperite din
sursele unui credit acordat Republicii Moldova de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Ulterior, în iulie 2003,
Piotr Sarî a fost împuşcat, iar fiii acestuia au declarat că V. Iovv ar
fi fost persoana cea mai interesată de moartea tatălui lor.
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Vladimir HOTINEANU / numărul 7 în lista de candidaţi
Ministrul Sănătăţii

Curtea de Conturi a stabilit că Vladimir Hotineanu în calitate de viceministru al Sănătăţii şi preşedinte al Comisiei de
eliberare a licenţelor pentru activitate farmaceutică, a eliberat
unor agenţi economici licenţe şi autorizaţii încălcînd prevederile legislaţiei. De asemenea, Curtea de Conturi a stabilit
că în calitatea sa de preşedinte al Comisiei pentru recepţia şi
distribuirea ajutoarelor umanitare, Hotineanu a autorizat în
mai multe cazuri intrarea în R. Moldova a medicamentelor cu
termenul de valabilitate mai mic de un an şi fără certificate de
calitate a producătorilor, ambalate neordinar, fără indicarea
seriei şi condiţiilor de păstrare.
În anul 2009, fiind ministru al Sănătăţii, Vladimir Hotineanu a fost acuzat de Consiliul Naţional de Participare că protejează monopolul de stat în domeniul sănătăţii reproductive.
În anul 2010, mass-media a relatat că Vladimir Hotineanu
a mers în localitatea Sîngera cu maşina de serviciu de la Ministerul Sănătăţii, pentru a-l susţine pe candidatul PLDM la
funcţia de primar.

Simion FURDUI / numărul 18 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În anul 2002, lui S. Furdui, în calitatea sa de preşedinte al
Consiliului de Administraţie al S.A. „Moldova-Gaz”, i-a fost
intentat un dosar penal pentru înscrierea în acte oficiale a
unor date intenţionat false şi sustragerea în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului prin abuz de serviciu.
Procesul penal a fost încetat în anul 2003 de către Procurorul
General din cauza schimbării situaţiei.
În campania electorală din 2009, S. Furdui a finanţat
PLDM cu 430 mii de lei. Deşi, potrivit declaraţiei depuse la
CEC, în ultimii doi ani a obţinut venituri de 84 mii lei. În 2010,
Furdui a făcut donaţii partidului în valoare de 95 mii lei în
campania electorală, pe cînd veniturile declarate pentru ultimii doi ani constituie 67 639 lei.

noiembrie 2010
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PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Ion BUTMALAI / numărul 23 în lista de candidaţi

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

În anul 2008, Procuratura a transmis în instanţa de judecată dosarul penal intentat pe numele lui Ion Butmalai
privind confecţionarea şi deţinerea documentelor oficiale
false, care în prezent este examinat de judecătoria raionului
Cahul.
În campania electorală din vara anului 2009, au fost mediatizate înregistrări video care l-au surprins pe Ion Butmalai
discutînd cu un grup de persoane despre care presa a scris că
ar fi din lumea interlopă.
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