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Republica Moldova: Igor Dodon ameninta cu
"furia poporului”
Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a admis luni seara ca
exista riscul ca el sa fie demis, dar a avertizat ca "furia poporului va fi pe
masura", intr-o emisiune difuzata de filiala din Chisinau a postul rusesc NTV,
emisiune moderata de controversatul ex-politician Iurie Rosca, relateaza
marti 10tv.md, potrivit Agerpres.
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in deschiderea discutiei, Rosca l-a intrebat pe Dodon cum are de gand sa reactioneze in cazul in
care actuala guvernare ar incerca "sa-l debarce, sa-l neutralizeze sau sa se debaraseze de
acesta".
Igor Dodon a raspuns ca a analizat cu "echipa (sa) de profesionisti' toate variantele posibile,
referindu-se la membrii asa-numitului "consiliu al societatii civile" pe care l-a creat pe langa
presedintie si din care fac parte fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Dumitru Pulbere, fostul
ideolog al comunistilor, Victor Stepaniuc, fostul ministru comunist al apararii, Victor Gaiciuc etc.
Potrivit lui, ar exista trei scenarii care l-ar putea viza: demiterea presedintelui prin referendum,
deschiderea unor cauze penale conform articolului 81 din Constitutie sau interpretarea unei
decizii in acest sens a Curtii Constitutionale.
in aceeasi emisiune, Dodon a spus ca patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, i-a spus ca
mandatul sau de presedinte este dat de la Dumnezeu.

Partidul Liberal (PL) a propus la 21 septembrie intr-o sesiune speciala a parlamentului de la
Chisinau un proiect de lege privind suspendarea din functie a presedintelui Igor Dodon si
organizarea unui referendum in acest sens, intrucat prin declaratiile si actiunile sale actualul
presedinte a incalcat in repetate randuri Constitutia si incita societatea moldoveana la dezbinare
si violente. Pentru ca sa fie inregistrat si examinat in plenul forului legislativ este necesar ca cel
putin 34 de deputati sa semneze acest document, insa observatorii apreciaza ca initiativa
liberalilor nu are nicio sansa de materializare.
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