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Excelențele voastre 

 

Vă atragem atenția că în data de 21 iulie 2022 și în perioada care a urmat, în Republica 
Moldova, a avut loc un șir de acțiuni fără precedent împotriva uneia din cele mai 
importante forțe politice de opoziție, Partidul Politic „ȘOR”, în speță, împotriva 
deputaților în Parlament, Ilan Șor și Marina Tauber, respectiv, președintele și 
vicepreședintele formațiunii.  

Atunci, reprezentanții instituțiilor de forță au efectuat percheziții în toată țara, la toate 
oficiile teritoriale ale partidului și la mulți activiști de partid, în baza unui dosar penal 
fabricat la comandă, cu probe dubioase și trucate în mod evident. Ulterior, aceste măsuri 
represive și abuzive au fost reluate, în contextul în care membrii și simpatizanții 
formațiunii au decis să-și manifeste public atitudinea de protest. 

Pentru prima dată în istoria țării, chiar din sala de plen al Parlamentului a fost reținută o  
doamnă deputat, secretarul fracțiunii Partidului „ȘOR”, Marina Tauber. Deja peste două 
zile, pe 23 iulie 2022, Marina Tauber a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, în 
penitenciar, după care am văzut tărăgănarea intenționată a ședinței de judecată care 
trebuia să se expună asupra acestei măsuri și a fost interzisă intrarea în țară a unui martor 
cheie, care a venit în Republica Moldova să depună mărturii în acest dosar.  

O astfel de atitudine față de unul dintre liderii de bază ai Partidului „ȘOR” și unul dintre 
cei mai activi și vocali reprezentanți ai opoziției, nu reprezintă altceva decât o răfuială 
fără precedent față de opoziție și o gravă încălcare a principiilor unui stat de drept și 
democratic, în care libertatea de expresie și pluralismul politic este garantat de 
Constituție. 

Măsura preventivă aplicată Marinei Tauber reprezintă un caz fără precedent. Nu au mai 
existat până acum cazuri în care un demnitar de asemenea rang, deputat aflat în exercițiul 
funcției, și încă femeie, să fie izolat în penitenciar, în urma unor acțiuni vădit abuzive, 
exagerate și nejustificate din punct de vedere juridic. Este de remarcat că în alte acțiuni 
de urmărire penală ce vizau demnitari în funcție, nimeni nu a fost încarcerat pentru 30 de 
zile în penitenciar, ci a fost cercetat, de regulă, în arest la domiciliu sau în libertate. 

Arestul preventiv, potrivit legislației naționale, dar și art. 5 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, trebuie aplicat exclusiv în situații excepționale, atunci când se 
demonstrează că alte măsuri nu sunt suficiente pentru a asigura prezența bănuitului în fața 
organelor de urmărire penală. 

În cazul de față, deputatul Marina Tauber este deținută ilegal și abuziv, deoarece ea nu s-
a eschivat niciodată de la organele de urmărire penală, s-a prezentat de fiecare dată când 
a fost citată și a colaborat cu ancheta. Prin urmare, nu există niciun temei pentru aplicarea 
celei mai dure măsuri de constrângere. 



Marina Tauber are mandat de deputat de patru ani, care nu poate fi retras, și se află în 
serviciul poporului, iar prin limitarea exercitării atribuțiilor sale reprezintă un act ilegal și 
abuziv, mai ales că îi este încălcat dreptul garantat la apărare și prezumpția de 
nevinovăție. În aceste condiții, constatăm că Marina Tauber este deținut politic, fapt ce 
contrazice flagrant principiile unui stat de drept și democratic. În plus, cum și în ce mod 
va fi compensată perioada în care ea a fost lipsită de posibilitatea de a-și exercita 
mandatul? 

Vă amintim că doamna Tauber a mai fost reținută abuziv, în anul 2019, de același 
procuror general interimar, Dumitru Robu, după care, în 2020, Procuratura Generală a 
informat public că acel dosar a fost intentat ilegal, la comandă politică. 

Din păcate, vedem că astăzi situația se repetă exact în aceeași formă. Mai mult, este 
evident că aceste abuzuri grave au loc la indicația directă a președintelui țării, Maia 
Sandu, și altor demnitari de rang înalt din PAS, care și-au permis inclusiv public să ceară 
aplicarea acestor măsuri extreme în raport cu un partid de opoziție și față de doamna 
Marina Tauber în particular. Nu există nicio îndoială că, într-un timp foarte scurt, se va 
demonstra absurditatea acuzațiilor care se aduc, dar și ilegalitatea acestor acțiuni. 
Întrebarea este cine va purta răspundere și va suporta prejudiciul adus unei doamne 
deputat pentru acest arest ilegal și pentru perioada petrecută în detenție și cum va recupera 
ea perioada de timp în care nu-și poate exrecita funcția? 

Unii reprezentanți ai corpului diplomatic ar putea spune că ei nu au dreptul să se implice 
în treburile interne ale țării, mai ales în efectuarea actului justiției. Acest lucru ar fi 
adevărat, dacă am vorbi despre o țară liberă și democratică, unde funcționează principiile 
statului de drept, iar justiția este independentă. Din păcate, în Republica Moldova, nu 
avem nici stat de drept, nici justiție independentă, iar rolul corpului diplomatic este să 
monitorizeze și să denunțe orice acțiune care sfidează deschis aceste valori supreme. 
Parteneriatul strategic cu mai multe țări prietene este foarte important și se dezvoltă 
dinamic. Republica Moldova obține constant suport financiar, iar una din condițiile de 
bază este promovarea unor reforme veritabile, consolidarea democrației, statului de drept, 
independenței justiției și pluralismului politic. 

Susținerea masivă externă, de care se bucură actuala putere politică de la Chișinău, 
impune o responsabilitate deosebită față de acțiunile acestei guvernări, iar faptul că anume 
guvernarea gestionează derularea unor asemenea dosare nu poate fi pus la îndoială. 

Declarațiile publice ale liderilor PAS, care deja nu se mai feresc să vorbească deschis 
despre necesitatea interzicerii Partidului „ȘOR” și să dea indicații procurorilor și 
judecătorilor pentru ca reprezentanții formațiunii să fie persecutați penal, chiar din 
studiourile TV, demonstrează încă o dată lipsa totală de independență a justiției, control 
total asupra Procuraturii, lipsă de respect față de Constituție și angajamentele 
internaționale în privința respectării principiilor statului de drept și pluralismului politic. 

Acuzațiile față de finanțarea ilegală a Partidului „ȘOR” sunt nu doar nefondate, dar și 
ridicole, în condițiile în care se cunoaște că însuși Partidul Politic „PAS” a fost constant 
finanțat prin intermediul unor organizații necomerciale, care primeau fonduri externe 



importante și practic erau finanțați din surse interzise, însă nimeni nici nu a încercat să 
investigheze aceste posibile ilegalități. 

De la Excelențele Voastre nu cerem decât să luați atitudine activă atunci când sunt 
încălcate, în mod evident, drepturile și libertățile fundamentale ale omului (la alegeri, la 
expresie, la libertatea presei, la întruniri, la pluralism etc.), când nu sunt respectate 
drepturile opoziției, iar normele democratice internaționale sunt sfidate cu bună știință.  

Anume din cauza unor astfel de abordări, conform ultimelor sondaje de opinie, efectuate 
de diverse companii, inclusiv la comanda PAS, arată o scădere dramatică a încrederii 
cetățenilor față de această guvernare. Peste 65 la sută din oameni consideră guvernarea 
actuală o catastrofă și tot atâția cred că dosarele intentate sunt doar de natură politică și 
răfuială tipică cu oponenții. 

Partidul „ȘOR” crește constant nu doar în sondaje (peste 15%) și se bucură de încredere 
din ce în ce mai mare din partea cetățenilor. Alegerile din Bălți au demonstrat acest fapt. 
Orice atac și încercare de a limita activitatea partidului cu un astfel de procent de încredere 
(al treilea partid din țară ca popularitate) presupune un atac direct asupra democrației, 
statului de drept și pluralismului politic, fapt ce nu poate fi admis. 

Amintim că potrivit Legii Supreme a Republicii Moldova, nicio persoană, niciun partid 
politic nu poate exercita puterea în nume propriu. Uzurparea puterii de stat reprezintă cea 
mai gravă crimă împotriva poporului. Iar autorii acestei crime se află astăzi în fruntea 
statului (la Președinție, la Parlament, la Ministerul Justiției etc.). 

 

Onorați Ambasadori, 

 

În contextul celor expuse, noi, deputații în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
Partidului Politic „ȘOR” intervenim pe lângă Excelențele Voastre, cu rugămintea de a lua 
atitudine activă față de aceste grave derapaje de la principiile democratice și să cereți 
încetarea imediată a acestor atacuri fără precedent împotriva unei doamne deputat și unul 
dintre liderii incontestabili al opoziției parlamentare, care este persecutată penal ilegal, cu 
scopul de a reduce la tăcere întreaga opoziție din Republica Moldova. 

 

 


