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Către: Parlamentul Republicii Moldova 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, MD-2073 

Președintele Republcii Moldova 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.154, MD-2073 

Guvernul Republicii Moldova 

mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, MD-2033 

Paridul Liberal Democrat din Moldova 

mun. Chişinău, str. Bucureşti 88, MD-2012 

Partidul Democrat din Moldova 

mun.Chişinău, str. Tighina 32 MD-2001 

Partidul Liberal 

mun. Chişinău, str. N. Iorga 15, MD-2012 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 

mun. Chişinău, str. N. Iorga 11, MD-2012 

Candidatul desemnat pentru funcția de Prim-ministru Chiril Gaburici 

17.02.2015 

Apel public 
 

Republica Moldova traversează o perioadă din ce în ce mai dificilă. Mai bine de cîteva luni 

Guvernul nu activează cu mandatul deplin, din care aproape 3 luni după confirmarea rezultatelor 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.  În această perioadă de instabilitate politică constatăm 

deprecierea considerabilă (peste 10%) a valutei naționale, pierderea încrederi în sistemul bancar-

financiar, lipsa bugetului și a politicii fiscale pentru anul 2015, totul pe fundalul unui conflict armat în 

Ucraina și o situație  dificilă per ansamblu în regiune.  

Constituirea Guvernului inclusiv prin desemnarea unei candidaturi cu integritatea neafectată și 

încrederea substanțială în societate dar și cu competențe necesare pentru promovarea hotărîtă a 

reformelor democratice în economie și în instituțiile de drept sunt indispensabile.  

Desemnarea, de către președintele țării N.Timofti, a dlui Chiril Gaburici în calitate de candidat 

pentru funcția de Prim-ministru a Republicii Moldova pe data de 14 februarie 2015, la distanța de o zi 

din momentul enunțării oficiale despre această persoană, nu poate fi acceptată totalmente pozitiv de către 

societate și opinia publică. În opinia noastră societatea nu are suficiente date și informații despre 

integritatea, competența profesională, și cel mai important, încrederea societății pentru candidatul 

propus.  

Concluzionăm: 

 

1. CONSTATĂM absența verificării prealabile a integrității candidatului de către partidele 

politice și Președintele Republicii, mai jos găsiți anexat lacunele integrității ale 

candidatului,  

2. CONSTATĂM, de principiu, cu regret înaintarea unei candidaturi în funcții ministeriabile, 

dar    în special pentru funcția de prim-ministru din partea actorilor politici și ignorarea 

cerințelor precedente ale societății civile, din cauza nesatisfacerii criteriilor de: a) 

încrederea publică pentru asumarea reformelor economice și democratice, b) integritatea 
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deplină de manifestare în activitatea profesională precedentă în sectorul public sau 

corporativ, c)  suficiente competențe demonstrate de profesionalism pentru manifestarea și 

promovarea conducerii executivului.  

3. CONSTATĂM cu regret modalitatea inadecvată și pripită a desemnării candidatului la 

funcția de Prim-ministru în condițiile deja menționate, care privează de oportunitate pentru 

întreagă societate și grupurile specializate să se implice în dezbaterile necesare în privința 

corespunderii candidaturii . Societatea și opinia publică nu poate fi marginalizată prin 

privarea acesteia de a dezbate, cel puțin o perioadă rezonabilă,  corespunderea cerințelor și 

standardelor ridicate de integritate, ale democrației și statului de drept.  

4. CONSTATĂM consecința de absență a încrederii din partea opiniei publice și societății, 

care decurge din multiplele lacune de integritate, precum alegația obținerii unei dipome 

false, alegații de cazuri corupție, nerespectări grave ale drepturilor omului, colaborări cu 

regimuri autoritare și dictatoriale etc. și rămase neexplicate în spațiul public.  

Ori,  dubiile de integritate sunt incompatibile însăși cu exercițiul funcției publice, deoarece 

mandatul, și în special cel de Prim-Ministru, este redevabil celor mai înalte standarde de integritate, 

meritocrație și profesionalism, adeziunii practicilor democratice și respectării drepturilor omului.  

Este exclus faptul de a promova persoane la conducere pentru că sunt afini, nași, de-ai noștri și a 

pretinde că luptăm cu corupția, că dorim o guvernare eficientă, o situație politică internă stabilă și 

că s-ar continua ferm procesul integrării europeană.  

Prin urmare,  

1. RECOMANDĂM decidenților politici, în virtutea circumstanțelor deja create de 

desemnare a dlui Chiril Gaburici pentru funcția de prim-ministru, a timpului suficient 

pentru a se documenta și pentru a promova o dezbatere publică de esență asupra 

cumulării cerințelor de: 1) încredere publică pentru reforme, 2) integritatea 

profesională, 3) competențe demonstrate în realizarea integrării europene și a 

reformelor.  

2. SOLICITĂM verificarea corectitudinii și veridicității informației făcute publice din 

investigațiile de mai jos, iar în cazul în care informația ridică suspiciuni de lipsă de 

integritate, incompatibilități sau încălcare a drepturilor omului, să fie retrasă 

candidatura dlui Gaburici de la funcția de Prim-ministru. 

3. SOLICITĂM retragerea candidaturii de către candidat în cazul constatării 

necorespunderii criteriilor sus-numite și retragerea înaintării candidaturii de către 

Președintele Republicii Moldova,  

4. SOLICITĂM desemnarea și înaintarea unei candidature merititocrate, profesioniste și 

care ar corespunde cerințelor și standardelor ridicate de integritate, ale democrației și 

statului de drept, 

5. ÎNDEMNĂM, în caz contrar, persoanele abilitate la contestarea în regim de urgență a 

constituționalității decretului înaintării candidaturii în prisma deciziei CC de la 22 

aprilie 2013. 
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Contacte: Olga Bîtcă 06 06 37 510 bitcaolga@gmail.com, Antonița Fonari 07 94 50 028 

tineri.liberi@gmail.com 

Semnatarii : 

Olga Bîtcă, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Președinte Alianța Anticorupție 

Catinca Mardarovici, Clubului Politic al Femeilor 50/50, Președinte Consiliul Național al ONG-

urilor 

Antonița Fonari, Centrul de Resurse Tineri şi Liberi, Secretar Consiliul Național al ONG-urilor, 

Vice-Președinte Consiliul Național pentru Participare 

Cristina Pereteatcu, Amnesty International Moldova 

Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu, Consiliul Național ONG 

Otilia Sîrbu, Caritas Moldova 

Valeriu Rusu, Agenția pentru Dezvoltare Regională ADR Habitat, Vice-Președinte Alianța 

Anticorupție 

Ghenadie Turcanu, Centrul PAS 

Ilia Trombițki, Eco-TIRAS 

Ludmila Popovici, RCTV Memoria 

Vani Jeregi, Institutul pentru Drepturile Omului 

Serghei Ostaf, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Președinte Consiliul Național 

pentru Participare 

Liubomir Chiriac, IDIS Viitorul  

Viorel Soltan, Centrul PAS 

Vitalie Mester, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități 

Dorin Curoşu, Președinte Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova 

Ion Guzun, Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

Valentin Ciubotaru, AO BIOS 

Olesea Stamate, AGER 

Ioana Bobina, AO Asociația Femeilor pentru Protectia Mediului si Dezvoltarea Durabilă 

Victor Cotruța, REC Moldova 

Nicolae Dandiş, Centrul PRO-Europa Cahul 

Tatiana Marin, OT Stefan Vodă a Mişcării Ecologiste din Moldova 

Violeta Gaşițoi, avocat 

Игорь Кильчевский, Liga PTH 
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În anexă:  

Faptele pertinente candidatului desemnat cumulate din sursele publice. Faptele sunt prezentate în 

lipsa răspunsurilor și reacțiilor relevante din partea persoanei vizate.  

 

 

Faptele pertinente criteriilor enunțate privind candidatul desemnat Chiril Gaburici: 

 
 

1) încredere publică pentru reforme  

 

a) lipsesc careva informații relevante, lipsește informația privind existența încrederii publice. 

 

 

2) integritatea profesională  

 

Curtea Constituțională  a statuat, cu titlu de principiu, că orice mandat politic trebuie să se bazeze pe 

standarde ridicate în materie de integritate. Această condiţie nu este îndeplinită, ignorarea acestor constatări şi 

numirea/menţinerea în funcţii de conducere a unor persoane asupra cărora planează dubii privind integritatea 

implică o lipsă de respect faţă de statul de drept.1 

 

Se reclamă în spațiul public obținerea unei dipome care nu ar corespunde condițiilor necesare, cazuri 

de implicare în gestionarea suspectă a bugetelor corporative, nerespectări grave ale drepturilor omului în 

perioada în care instituția corporativă se află în gestionarea directă a persoanei vizate.  

 

a) Ocuparea părții neloiale competiție de piață recunoscută în urma auditului companiei (Azercell, 

Azerbaijan) http://www.nortonrosefulbright.com/ (din 2014) 

По заказу TeliaSonera (include Azercell) юридическая фирма Norton Rose Fulbright провела аудит 

деятельности компании в Евразийском регионе и пришла к заключению, что ее деятельность в 

Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Молдавии и Непале «не 

соответствуют принципам справедливой коммерческой практики». 

https://vimeo.com/41248885?from=facebook (min 18 privind Azerbaijan), 

http://azeriforum.org/index.php… http://anskommers.ws/2/newsin/1/1/1520/, ziarulnational.md/vladimir-

voronin-si-cuscrul-sau-tinta-un…/ 

b) Lacune integritate ale companiei Teliasonera (inclusiv Azercell și Moldcell): învinuiri în spațiul public 

lipsa de bună guvernanță corporativă, management integru șa în cadrul companiei și în relațiile sale cu 

autoritățile publice, http://rus.azattyq.org/content/teliasonera-skandal-vokrug-sponsora-

evrovideniya/24988717.html, 

c) Învinuiri din partea apărătorilor drepturilor omului în privința colaborărilor cu regimuri autoritare, 

dictoriale în privința interceptărilor ilegale și transmiterii ilimitate a informațiilor serviciilor speciale 

ale diverselor țări (Azercell, Azerbaijan inclusiv perioada 2012-14): 
TeliaSonera (Azercell in Azerbaijan) сегодня — это безнравственная компания. Они всё еще 

сотрудничают с режимами, которые притесняют людей. Другие страны не должны помогать 

диктаторам с их притеснением. А это именно то, что делает TeliaSonera, — говорит шведская 

правозащитница Изабель Соммерфельд. 

http://rus.azattyq.org/…/teliasonera-skandal-…/24988717.html 

O investigație jurnalistică despre Teliasonera și cum ea colaborează cu regimuri autoritare, dictatoriale: 

interceptări, Agil Khalil, a reporter for the Azadliq newspaper, has sued the Azerbaijani government in the 

European Court of Human Rights, alleging his telephone had been tapped illegally. Khalil, who says his 

                                                           
1 http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=428&t=%2FPrezentare-generala%2FServiciul-de-

presa%2FNoutati%2FMentinerea-in-functie-a-Prim-ministrului-unui-Guvern-demis-pentru-motive-de-coruptie-este-

neconstitutionalaDecizia integrală CC 22 aprilie 2013:  

http://constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte_2013/h_04.2013.ro.pdf 

p. 7 explicații despre conceptul statului de drept, p. 23 despre neconstituționalitatea decretului președintelui, p. 23 prezumpția 

nevinovăției prevăzută de constituție ca principiu într-un proces penal, este inaplicabilă răspunderii politice. 
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carrier at that time was Azercell, is awaiting a verdict. 

https://occrp.org/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2531-teliasoneras-behind-the-scenes-

connection-to-azerbaijani-presidents-daughters, Dosar CtEDO: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140681#{%22itemid%22:%5B%22001-

140681%22%5D}, 

d) Netransparența acționariatului Azercell în Azerbajan, TeliaSonera’s behind-the-scenes connection to 

Azerbaijani president’s daughters   https://occrp.org/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth/2531-

teliasoneras-behind-the-scenes-connection-to-azerbaijani-presidents-daughters, 

http://www.azadliq.org/content/article/25448584.html   

e) Scandal Eurovision 2013, presupuneri și acuzații în spațiul public de cumpărări masive de voturi, 

responsabilitatea imputabilă companiei telefonice 

http://www.rferl.org/…/eurovision-sweden-scan…/24988235.html, 

http://rus.azattyq.org/content/teliasonera-skandal-vokrug-sponsora-evrovideniya/24988717.html,  

http://www.armenews.com/forums/viewtopic.php?id=41409, http://rus.azattyq.org/…/teliasonera-skandal-

…/24988717.html, 

f) Alegații de exmatriculare ASEM și procurarea unei diplome necorespunzatoare de la Universitatea 

Slavonă, informații neconfirmate în prezent http://delipress.info/doru-petruti-guvernul-din-umbra-nu-

mai-e-loc-de-introduceri-scuzati/, “ Education:Doctorand at the University of the Academy of Science of 

Moldova, Master degree in Economic Sciences specialization Management and Marketing, graduate of 

Free International University of Moldova (ULIM), Telecoms Mini MBA organized by Telecoms 

Academy  Training Excellence, Licentiate in economics,  Management specialty, graduate of the Slavonic 

University of Moldova.” http://technimum.com/blog/mob-tech/3860.html  

g) în investigațiile cu privire la evenimentele din aprilie 2009 (Moldecell, Moldova): 
numele lui Gaburici, apare şi în raportul Comisiei 7 aprilie cu privire la evenimentele din aprilie 2009, la 

compartimentul "Situaţia cu ne-funcţionarea telefoniei mobile". Raportul conţine şi o menţiune specială 

despre compania Moldcell, condusă în acea perioadă de Chiril Gaburici. "Unul din operatorii de telefonie 

mobilă şi anume ÎM „Moldcell” a sfidat prevederile legale şi a încercat să ducă în eroare Comisia de 

anchetă şi a susţinut că nu a suspendat serviciile sale, iar întreruperea legăturii telefonice a fost cauzată de 

suprasolicitarea reţelelor". http://www.mold-street.com/?go=news&n=3586 

3) competențe demonstrate în realizarea integrării europene și a reformelor 

b) lipsesc careva informații relevante 
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