Agentul rus Diacov propune colaborare „parlamentară” cu teroriștii din așa zisul Soviet Suprem de la Tira
Scris de Chișinău, România de Est (Basarabia)/Romanian Global News
Joi, 29 Ianuarie 2015

Nici nu s- format bine coaliția de la Chișinău că Moscova a început deja jocul de șah privint
teroriștii transnistreni. Agentul Rusiei, Democratul Dumitru Diacov propune să fie creată o
comisie „interparlamentară" între Parlamentul Republicii Moldova și teroriștii din Sovietul
Suprem de la Tiraspol pentru „cooperare pe dimensiunea parlamentară" cu regiunea
transnistreană,scrie UNIMEDIA, preluat de Romanain Global News.

Un al agent rus, cel care se definește singur ca "Homo sovieticu", președintele Parlamentului,
Andrian Candu, a declarat că va dezbate propunerea cu liderii grupurilor parlamentare și va lua
ulterior o decizie. Liberalul Mihai Ghimpu a criticat ideea enunțată de Diacov, subliniind că
acceptarea propunerii date ar însemna recunoașterea legitimității regimului de la Tiraspol, dar
cine să-l mai asculte pe Ghimpu.

„Eu vreau să propun ca Parlamentul Republicii Moldova să se adreseze Sovietului Suprem de
la Tiraspol. Reglementarea transnistreană va rămâne și în continuare un domeniu foarte
important de activitate. În situația care s-a creat acum cu Ucraina, ceea ce se întâmplă acum în
jurul Moldovei, este important ca noi să avem pe dimensiune parlamentară de cooperare cu
Transnistria, a menționat cel care în decembrie1989, ca agent de teren acoperit la Itar
Tass, a încercat să forțeze, însoțit de niște haidamaci, intrarea în Televiziunea Română. A
fost oprit atunci cu o țeavă de pistol mitralieră proptită în burtă. Și acum încearcă să
forțeze ceva...

Acesta s-a adresat speakerului, adică celuilalt agent rus: „Este rugămintea, ca dvs, din numele
Parlamentului, să vă adresați cu propunerea să constituim un grup de lucru, noi aici și ei acolo,
și să încercăm să aducem o dinamică și în dimensiunea parlamentară. Există o anumită situație
acolo, noi avem disponibilitatea să fim foarte deschiși. Propun ca din start Parlamentul să aibă
rezolvată această situație", a adăugat Dumitru Diacov.

Andrian Candu va discuta cu liderii fracțiunilor parlamentare și după caz se va lua decizia dacă
se va adresa așa-numitului Soviet Suprem cu o astfel de propunere.
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Mihai Ghimpu a declarat că PL este contra unei asemenea propuneri. „În Republica Moldova
există un singur Parlament, organ legislativ superior, celelalte sunt consilii - putere locală. Dacă
se va adopta o astfel de hotărâre, se va încălca grav legislația. Asta înseamnă că se va
recunoaște indirect așa-zisul parlament de la Tiraspol. Noi putem crea comisii de care doriți,
numai nu la nivel de Parlament al Republicii Moldova și așa-zisul Soviet Suprem de la Tiraspol.
Transnistria este teritoriul Republicii Moldova: avem acolo raionul Slobozia, raionul Grigoriopol
și raionul Dubăsari", a tăiat președintele PL.

Ghimpu se pare că nu înțelege că în contextul aruncării nadei de către Grigori Karasin,
viceministrul Afacerilor Externe al Rusiei, care declara zilele trecute că: Transnistria trebuie să
fie un raion special cu garanţii speciale ale statutului în cadrul statului moldovenesc unic, adică
un nou plan Kozac care săi permită Moscovei controlul întregului teritoriu al R. Moldova.

În timpul acesta autoritățile române dorm. După ce ani de zile problemele și acțiunea în
cel de-al doila stat românes au fost lăsate pe mâinile unor pămpălăi de la SIE ne aflăm
iată în situația în care Moscova marchează puncte care vor costa scump pe cei trei
milioane de basarabeni.

Citiți și :

De ce refuză Rusia finanțarea regiunii separatiste transnistrene? Doar din motive legate de
Șevciuk sau este vorba de un nou plan "Kozac"? Este România pregătită să joace cartea
aruncată de Rusia pe masă?
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