Scris de newsreporter pe 08 martie 2018, 13:08

Igor Dodon ameninta Romania cu plangeri la
ONU si la Consiliul Europei
Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial
Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva
actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta "riscuri pentru statalitatea
Republicii Moldova', informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md,
potrivit stiripesurse.ro.
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"Atunci cand un stat vecin, la nivel de organe oficiale de stat, intreprinde actiuni care prezinta
riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova, vreau sa aflu pozitia partenerilor externi', a declarat
Igor Dodon dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS).
Citeste si:sefa iCCJ a RABUFNIT la bilantul Ministerului Public: 'Aceasta este realitatea, nimeni
nu s-a gandut sa indrepte aceasta strambatate din justitie'
Totodata, el sustine ca majoritatea membrilor CSS au condamnat declaratiile privind unirea
Republicii Moldova cu Romania, adoptate de alesii locali ai mai multor localitati. "in opinia CSS
este o incalcare flagranta a Constitutiei', a spus Dodon.
De asemenea, CSS recomanda modificarea legislatiei penale pentru a include raspunderea
penala pentru astfel de actiuni, a adaugat Igor Dodon. "Cei care au aprobat astfel de declaratii si
continua sa o faca vor trebui sa raspunda in fata legii. Orice actiuni care duc la lichidarea

statalitatii sunt anticonstitutionale', a declarat Igor Dodon.
Dodon si-a mai exprimat ingrijorarea in legatura cu manifestatiile unioniste preconizate pentru
sfarsitul lunii martie. "CSS este profund ingrijorat de posibile actiuni de destabilizare care ar
putea avea loc in perioada 24-27 martie si le-a cerut organelor competente sa se autosesizeze.
Exista informatii ca vor sa vina la Chisinau sa faca destabilizari', a subliniat Igor Dodon.
Membrii parlamentului si ai guvernului de la Chisinau care fac parte din CSS au boicotat, cu
exceptia bascanului Gagauziei Iran Vlah si a guvernatorului Bancii Nationale a Republicii
Moldova, Sergiu Cioclea, sedinta de miercuri a CSS. Reprezentantii guvernului si parlamentului
membri ai CSS sunt premierul Pavel Filip, presedintele parlamentului Andrian Candu, ministrul
apararii Eugen Sturza si ministrul de interne Alexandru Jizdan.
Numarul localitatilor din Republica Moldova care au semnat declaratia simbolica de Unire cu
Romania a ajuns, miercuri, la 103, potrivit Unimedia.info.
intr-o emisiune transmisa in direct la postul de televiziune rusesc NTV Moldova la sfarsitul lunii
februarie, Igor Dodon declara ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova
sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, anunta
Agerpres.
Presedintele moldovean a afirmat atunci ca reuniunea Consiliului Suprem de Securitate va avea
loc oricum pentru ca el urmeaza sa aduca persoane loiale in noua componenta a acestei structuri.
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