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DECIZIE

Nr. 2/11 din 28 februarie 2018

Cu privire Ia aprobarea Declaraţiei 
de condamnare a acţiunilor antistatale 
ale unor autorităţi publice locale

Având în vedere informaţiile prezentate despre faptul că, mai multe autorităţi 
publice locale au aprobat aşa-zisele „declaraţii de unire”, în temeiul art. 14 alin. (1), alin. 
(2) lit. h), x) şi y) şi art. 19 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică 
locală”, Consiliul local or.Glodeni DECIDE:

1. Se aprobă Declaraţia de condamnare a acţiunilor antistatale ale unor autorităţi 
publice locale conform anexei.

2. Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei decizii şi a anexei la aceasta se pune în 
sarcina secretarului Consiliului or.Glodeni.

Anexă:
Declaraţia de condamnare a acţiunilor antistatale ale unor autorităţi publice locale 

Au votat: 17

Conform originalului:

Preşedintele şedinţei < 
Secretarul Consiliulu

Pro- 14



DECLARAŢIA

CONSILIERILOR CONSILIULUI LOCAL or.Glodeni

Noi, consilierii consiliului local or.Glodeni condamnăm aprobarea aşa-numitelor "declara 
unire" de către reprezentanţii unor autorităţi publice locale. Aceste declaraţii neconstituţion; 
absolut ilegale vizează pierderea statalităţii Republicii Moldova prin fuziunea ei cu România.

Acţiunile respective fac parte dintr-o campanie propagandistică fără precedent, desfăşura 
forţe antistatale, aşa numitele unioniste pe teritoriul ţării noastre, mai ales în ultima lună. Ac 
campanie anti-moldovenească se desfăşoară deschis şi nestingherit în instituţiile publice d 
teritoriul Republicii Moldova. In primul rând, este vorba despre instituţiile de învăţământ (: 
colegii, universităţi), în care, prin lege, sunt interzise orice activităţi politice. îndeosebi ne îngrijo; 
cinismul cu care participă la această campanie mai mulţi politicieni din România.

O astfel de acţiune criminală în cadrul acestei campanii a fost şi recenta incendiere a drapc 
de stat al ţării noastre, amplasat în interiorul Arcului de Triumf din Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Condamnăm lipsa de reacţie din partea organelor şi departamentelor competente ale st;: 
faţă de aceste acţiuni criminale, organe a căror datorie directă este să protejeze Constituţia 
securitatea statului şi a societăţii şi să asigure ordinea publică în ţară.

Condamnăm categoric acţiunile ilegale ale unor primari şi reprezentanţi ai consiliilor local 
cîteva localităţi, precum şi indiferenţa, neglijenţa sau, eventual, reaua-credinţă din partea SIS, M. 
Procuraturii Generale şi a altor organe a căror datorie este contracararea unor astfel de acţiuni.

Menţionăm că persoanele care comit astfel de acte ilegale încalcă grav art. 32, 41, 54 
Constituţia Republicii Moldova; Art. 8 din Legea Guvernului; Art. 1, 4, 7, 17 din Legea cu privi 
Serviciul de Informaţii şi Securitate. în orice ţară din lume, inclusiv în România, astfel de acte 
pedepsite în cel mai sever mod.

Cerem Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului şi organelor abilitate să răspund: 
mai curând posibil la aceaste nelegiuiri şi să lanseze procedura tragerea la răspundere a tu: 
persoanelor responsabile de comiterea acestor acţiuni anti-statale şi anti-constituţionale. Solicitai, 
reprezentanţii organelor de securitate şi de drept să răspundă în faţa instanţei pentru îndeplii. 
necorespunzătoare a îndatoririlor oficiale.

Ne adresăm către toate partidele politice din ţară cu îndemnul de a-şi desfăşura activitai 
strictă conformitate cu Constituţia, Legislaţia Republicii Moldova şi normele democratice.

îndemnăm cetăţenii ţării şi locuitorii din or.Glodeni să fie buni patrioţi şi responsabili 
destinul statului care ne-a fost lăsat de strămoşii noştri. Doar într-un stat independent, suver;.. 
integru, poporul nostru poate fi păstrat ca unică şi inconfundabilă comunitate de oameni.



NOTA INFORMATIVĂ

La Proiectul de Decizie „Cu privire la aprobarea Declaraţiei de 
condamnare a acţiunilor antistatale ale unor autorităţi publice locale”

în ultimele zile mai multe autorităţi publice locale din ţară au adoptat aşa- 
zisele declaraţii de unire a Republicii Moldova cu România.

Din analiza acestor declaraţii se constată că, aceste acţiuni au un caracter 
coordonat, care au drept scop de a submina statalitatea Republicii Moldova, de a 
stimula unele mişcări secesioniste, de a diviza cetăţenii ţării, acţiuni care, într-un 
final ar putea duce la divizarea Republicii Moldova, la revolte populare.

în vederea oferirii unui semnal clar celor ce vor ca Republica Moldova să 
dispară, inclusiv cetăţenilor ţării care ţin la statalitatea republicii noastre (aceştia 
sunt majoritatea absolută) se propune aprobarea declaraţiei de condamnare a 
acţiunilor antistatale ale unor autorităţi publice locale.

Toţi trebuie să înţeleagă că, Republica Moldova este un stat independent, 
suveran şi indivizibil, care respectă libertatea de exprimare, dar, sub lozinci 
democratice este inadmisibilă subminarea autorităţii şi statalităţii ţării noastre pe 
motive de conjunctură sau de altă natură.

în speranţa înţelegerii esenţei problemei şi apelând la buna-credinţă a 
fiecărui consilier, care are obligaţia de a lucra pentru cetăţean, pentru Republica 
Moldova solicităm susţinerea prezentului proiect de decizie.


