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Consiliul Europei cere opinia Comisiei de la
Venetia privind dizolvarea Parlamentului
moldovean
Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anuntat ca va
cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare
a Parlamentului din Republica Moldova, conform unui comunicat publicat pe
site-ul institutiei, citat de Mediafax.

moldova.jpg

Thorbjørn Jagland s-a declarat ingrijorat de evenimentele care au avut loc pe scena politica din
Republica Moldova in ultimele zile si a facut apel Parlamentului ales, Guvernului legitim si fortelor
politice sa actioneze cu calm si responsabilitate.
„Deciziile recente ale Curtii Constitutionale sunt dificil de inteles si par arbitrare in raport cu textul
Constitutiei si a standardelor legilor internationale. intr-un stat democrat, toata lumea trebuie sa
respecte Constitutia, in caz de incertitudine este necesar un sfat obiectiv”, se mentioneaza in
comunicat.
„Am decis, in calitate de Secretar General, sa cer opinia urgenta a Comisiei de la Venetia cu
privire la deciziile recente, inclusiv cea referitoare la conditiile de dizolvare a Parlamentului.
Vineri, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a emis o decizie conform careia presedintele
Igor Dodon era obligat sa dizolve Parlamentul in data de 8 iunie, deoarece a depasit termenul de
90 de zile de la alegeri pentru formarea unui Guvern.

Sambata, Igor Dodon a decis sa nu dizolve Parlamentul. A fost aleasa sefa Parlamentului,
Zinaida Greceanii, Maia Sandu a fost numita in functia de prim-ministru si noii membrii ai
Guvernului au depus juramantul de investire. Ulterior, Curtea Constitutionala a declarat
neconstitutionala toata activitatea Parlamentara efectuata sambata.
Duminica, CCM a decis suspendarea din functie a presedintelui Igor Dodon si numirea primministrului Pavel Filip in functia de presedinte interimar al Republicii Moldova, acesta dizolvand
ulterior Parlamentul. De asemenea, Pavel Filip a semnat decretul de organizare a alegerilor
anticipate in data de 6 septembrie.
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