DECLARAȚIA
Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor provenite
din Federația Rusă asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv
în activitatea politică din Republica Moldova
Pornind de la dispozițiile Constituției Republicii Moldova, conform cărora
Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil,
Evidențiind prevederile Legii Supreme privind suveranitatea națională care aparține
poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale
reprezentative,
Conștientizând că protejarea securității naționale a Republicii Moldova, inclusiv
apărarea securității informaționale a statului reprezintă un element indispensabil al
suveranității și independenței naționale,
Semnalând, cu regret, intensificarea fără precedent a implicării factorilor din
Federația Rusă în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care atentează la
securitatea națională a țării,

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
DECLARĂ îngrijorarea față de intensificarea atacurilor la adresa securității
informaționale a țării noastre de către Federația Rusă, lansate prin intermediul unor
televiziuni de la Moscova, dar și a unor instituții media din Republica Moldova.
Atacurile vizează denigrarea Republicii Moldova, a unor instituții și a unor oficiali, dar
cel mai grav este că vizează denigrarea cetățenilor țării.
SEMNALEAZĂ în mod repetat practicile negative manifestate de propaganda
rusă, care s-au transformat într-un veritabil instrument de denigrare a Republicii
Moldova, fapt menționat în nenumărate rapoarte prezentate public de către societatea
civilă și organizații internaționale independente, în special în ultimul an, care au arătat
evoluția tot mai îngrijorătoare a acestui fenomen. În loc să fie stopat, acesta s-a agravat în
ultimul an și a luat suplimentar forma de promovare a partidelor satelit pe care serviciile
secrete de la Moscova le deține și gestionează în țara noastră.
REITEREAZĂ faptul că măsurile legislative adoptate recent au fost necesare în
vederea protejării securității spațiului informațional național, dar și pentru protecția
cetățenilor Republicii Moldova de un șir de campanii toxice de manipulare.

CONSTATĂ că presiunile asupra Republicii Moldova nu s-au limitat doar la
propagandă, ci au fost continuate de către anumite entități din Federația Rusă, inclusiv a
serviciilor secrete, printr-o altă formă de provocare extrem de gravă, hărțuirea oficialilor
politici și instituționali din Moldova, prin abuzuri comise de instituții de la Moscova.
Deși autoritățile noastre au făcut mai multe adresări oficiale în care s-a cerut un răspuns
și un dialog deschis cu Federația Rusă pentru lămurirea nenumăratelor situații abuzive,
unele instituții de la Moscova au decis să răspundă prin intensificarea acestor hărțuiri,
fără să manifeste o disponibilitate spre dialog.
ATENȚIONEAZĂ că aceste provocări au continuat prin adoptarea recentei decizii a
Dumei de Stat a Federației Ruse, prin care recomandă ca anumite posturi de televiziune
din Federația Rusă să-și înceteze emisia pe teritoriul țării noastre, din cauză că Moldova
a decis să ia măsurile necesare pentru a-și proteja cetățenii de atacurile mediatice la
adresa lor și a țării. Spre deosebire de alte state care s-au confruntat cu efectele negative
ale propagandei ruse și au decis să închidă efectiv televiziunile ruse, Republica Moldova
s-a limitat strict la măsuri care să rezolve punctual problema, permițând și asigurând în
continuare televiziunilor ruse toate condițiile necesare pentru a-și retransmite programele
pe teritoriul țării noastre.
SUBLINIAZĂ netemeinicia deciziei adoptate de Duma de Stat a Federației Ruse
prin care se dorește limitarea accesului moldovenilor la programele unor televiziuni ruse,
dând de înțeles că în realitate scopul principal al retransmiterii acestor emisiuni în
Moldova nu a fost oferirea de programe calitative moldovenilor, dar folosirea acestui
mijloc pentru a-i denigra și a le denigra țara. Această decizie vine să confirme, încă o
dată, cu probe oficiale suplimentare, temeinicia deciziei Parlamentului Republicii
Moldova de a întreprinde măsuri pentru securizarea spațiului informațional, dar în același
timp face și mai evidentă imixtiunea în conținutul programelor difuzate de Federația
Rusă în Republica Moldova.
INVITĂ instituțiile statului responsabile să monitorizeze cu atenție modul în care
decizia Dumei de Stat va fi pusă în aplicare și să intervină conform legislației Republicii
Moldova, astfel încât să nu apără dezechilibre în spațiul mediatic autohton sau să fie
favorizați anumiți actori politici care dețin, direct sau indirect, controlul asupra unor
televiziuni ruse retransmise în Republica Moldova.
CONSTATĂ, de asemenea cu îngrijorare, implicarea unor entități ale Federației
Ruse în activitatea politică din Republica Moldova, prin patronarea unor partide politice

și mișcări extremiste. Această îngrijorare este cu atât mai mare într-un an electoral, când
tot mai multe acțiuni ale partidelor menționate indică foarte clar o intenție de implicare a
unor factori interesați din Federația Rusă în alegerile care vor avea loc în Republica
Moldova la sfârșitul acestui an și manipularea votului pe care urmează să îl dea
moldovenii.
CONSIDERĂ că declarațiile denigratoare la adresa țării noastre și a cetățenilor
noștri, blocajele impuse exportatorilor moldoveni, hărțuirea politică a oficialilor
moldoveni, inclusiv a unor reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului Republicii
Moldova, reprezintă implicarea fățișă a politicului de la Moscova și chiar a unor
instituții ruse în politica din țara noastră și indică o atitudine provocatoare și
neprietenoasă în raport cu țara noastră. Toate aceste probleme nu sunt noi, unele durează
deja de ani de zile, însă noutatea este modul agresiv și sfidător în care acestea au început
să evolueze și să se intensifice.
FACE APEL către înalții decidenți politici ai Federației Ruse să intervină pentru a
stopa toate aceste abuzuri și campanii de denigrare a Republicii Moldova. Solicităm, de
asemenea, să fie stopată orice formă de sprijinire a partidelor politice din țara noastră de
către entități din Federația Rusă, menționând că finanțarea lor din surse externe este
ilegală, la fel ca și susținerea lor prin alte modalități.
CONSIDERĂ că toate aspectele semnalate pot fi lămurite printr-un dialog deschis,
care să ducă la eliminarea blocajelor apărute și la reluarea activităților care privesc
consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și
Federația Rusă.
DECLARĂ că Republica Moldova rămâne deschisă unui dialog constructiv și este gata
să participe la identificarea căilor de soluționare a problemelor menționate.

