
tuaţia politică din ţară, lucru ce va determina 
pe termen mediu o schimbare importantă a 
spectrului politic moldovenesc şi un echilibru 
de putere. Această restructurare, care poate fi 
numită una naturală şi logică, se va produce 
preponderent pe eşichierul politic de stânga, 
unde găsim un PCRM care domină încă masiv 
stânga, un PDM care controlează încă segmen-
tul de centru-stânga, care este unul instabil şi 
fluctuant, Partidul Socialiştilor din Republica 
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Contextul general
Drept argument servesc rezultatele ale-

gerilor parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010, alegerilor locale din iunie 2011, dar 
şi rezultatele ultimilor sondaje de opinie, care 
arată clar că Partidul Comuniştilor din Repu-
blica Moldova (PCRM) acoperă masiv segmen-
tul de stânga, Partidul Democrat din Moldova 
(PDM) – centru-stânga, Partidul Liberal-De-
mocrat din Moldova (PLDM) – centru-dreapta 
şi dreapta masiv, Partidul Liberal –extrema 
dreaptă. 

Din punct de vedere al teoriei, dar şi a 
practicii politice, ar trebui de remarcat un 
lucru: cel mai stabil electorat este cel de ex-
tremă, un exemplu în acest sens fiind PPCD 
până în 2005 şi PL în prezent, iar cel mai in-
stabil şi fluctuant fiind cel de centru, exemplu 
fiind PSD, AMN şi PDM până în 2009 şi chiar 
după. Astfel, dacă pe segmentul de dreapta 
în mare parte lucrurile s-au stabilizat – PL 
având electoratul său stabil şi fidel pe dreap-
ta extremă şi PLDM deţinând monopolul pe 
dreapta şi centru-dreapta, atunci pe cel de 
stânga lucrurile urmează să se precipiteze 
încă. În cele din urmă, declanşarea procedu-
rii de alegere a Preşedintelui în Parlament, 
prima încercare fiind stabilită la 18 noiembrie 
2011, va reprezenta un punct de cotitură în si-
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Schimbările politice şi repoziţionarea 
forţelor politice care au avut loc 

începând cu anul 2009, de 
când a fost schimbate formatul 

şi culoarea guvernării şi au survenit 
anumite modificări în tabloul politic 
autohton, ne determină să facem o 
analiză  cu privire evoluţia situaţiei 
politice pe termen scurt şi mediu. 
Trebuie de subliniat faptul că de 
doi ani, de când Republica Moldova 
(RM) este guvernată de partidele din 
Alianţa pentru Integrare Europeană 
(AIE) (cu excepţia Alianţei Moldova 
Noastră (AMN), care nu a trecut 
pragul electoral în noiembrie 2010 
şi care a fost absorbită de Partidul 
Liberal-Democrat din Moldova, una 
din componentele AIE), se observă o 
oarecare stabilizare a spectrului politic 
din ţară.
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Moldova (PSRM) în frunte cu ex-deputatul co-
munist Igor Dodon al cărui potenţial urmează 
sa-l vedem şi câteva partide mici extraparla-
mentare: PSD, Moldova Unită, Uniunea Cen-
tristă. Stabilitatea din prezent de pe dreapta 
poate exploda în cazul unor mişcări radicale 
şi nechibzuite ale partidelor de acolo, în cazul 
dat ale PLDM şi PL.

Astfel, în continuare ar fi bine de anali-
zat diferite variante cu privire la procedura de 
alegere a Preşedintelui ţării în Parlament şi 
eventuale scenarii care pot să urmeze în even-
tualitatea alegerii sau nealegerii preşedin-
telui. Prin urmare, aceste scenarii vor arăta 
clar care va fi evoluţia probabilă a spectrului 
politic din ţară şi ce restructurări politice pot 
să se producă. 

Luând în consideraţie evoluţia situaţiei 
politice din ţară şi demararea procedurii de 
alegere a Preşedintelui ţării în actualul Par-
lament, deducem două scenarii: alegerea Pre-
şedintelui în Parlamentul actual şi stabilita-
te politică pentru următorii 3 ani şi eşuarea 
alegerii Preşedintelui, fapt ce va provoca di-
zolvarea Parlamentului actual şi declanşarea 
alegerilor anticipate.

Preşedintele ţării este ales 
în Parlament 

Există diferite scenarii viabile şi reale 
privind succesul alegerii Preşedintelui în Par-
lamentul actual şi eventuale situaţii în peri-
oada post-alegeri.

1. AIE (PLDM-PDM-PL) + PCRM – 
vot practic unanim în Parlament pentru ale-
gerea Preşedintelui, în rezultatul căruia avem 
situaţia: Marian Lupu sau un candidat neu-
tru şi neafiliat politic propus de AIE va fi ales 
Preşedinte, drept rezultat partidele AIE ră-

mânând la guvernare, iar PCRM în opoziţie. 
În cazul dat putem analiza şi alegerea doam-
nei Zinaida Greceanîi în funcţia de Preşedinte 
al ţării.

2. AIE (PLDM-PD-PL) + grupul dom-
nului Dodon – minim 61 de voturi în Parla-
ment pentru alegerea Preşedintelui, în rezul-
tatul căruia avem situaţia: sau Marian Lupu, 
sau Zinaida Greceanîi sau un candidat neutru 
şi neafiliat politic propus de AIE va fi ales Pre-
şedinte, partidele AIE rămânând la guverna-
re, iar PCRM în opoziţie.

3. Printr-o formulă sau alta PCRM 
revine la guvernare (PCRM – PLDM, PCRM- 
PLDM-PD sau PCRM-PD + PL) –  Preşedin-
tele este ales în Parlament, fapt ce va duce 
la schimbarea guvernării, unele partide din 
actuala AIE fiind trecute în opoziţie. În acest 
caz poate fi inclus şi varianta AIE (PLDM-
PDM-PL) + PCRM – vot unanim în Parlament 
pentru alegerea Preşedintelui, în rezultatul 
căruia avem situaţia: este ales un Preşedinte 
comunist sau neutru şi neafiliat politic propus 
de PCRM, drept rezultat obţinând o guverna-
re largă.

În baza acestor scenarii, va fi analizată 
evoluţia tabloului politic din ţară şi eventuale 
reconfigurări ale spectrului politic existent, în 
dependenţă care variantă din cele enumerate 
de mai sus se va realiza. În orice caz, se poate 
de constatat că alegerea Preşedintelui în Par-
lamentul actual este un Rubicon sau un punct 
de pornire pentru o nouă situaţie politică din 
ţară şi va determina o reconfigurare a tablou-
lui politic pe termen scurt şi mediu. 

Deci, dacă se analizează scenariile 1 sau 
2, observăm că în urma alegerii Preşedintelui 
în Parlament, partidele din AIE se menţine la 
guvernare şi se va instaura o oarecare stabi-
litate politică în ţară. Liderii partidelor de la 
guvernare într-o măsură sau alta îşi păstrea-
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ză cel puţin o funcţie înaltă în stat, iar PCRM 
rămâne în opoziţie timp de trei ani. 

Este puţin probabil ca deputaţii din gru-
pul Dodon, care au plecat de la PCRM şi care 
pot contribui la deblocarea crizei politice din 
ţară, să participe direct la guvernare ca o uni-
tate politică distinctă, în cazul dat fiind vorba 
de Partidul Socialiştilor, şi să reconfigureze 
radical alianţa de guvernare. Acest lucru este 
valabil chiar şi în cazul în care Zinaida Gre-
ceanîi va fi aleasă în funcţie de Preşedinte, 
deoarece, este puţin probabil ca ea va adera 
la Partidul Socialiştilor. Astfel, nu există nici 
o logică politică ca PSRM să facă front comun 
cu AIE pe termen scurt şi mediu, dacă se ia în 
consideraţie declaraţiile recente ale domnului 
Dodon vis-a-vis de această alianţă. Cel mai 
probabil aceştia vor fi oficial în opoziţie alături 
de PCRM şi vor încerca să acumuleze capital 
politic pe stânga. 

Prin urmare, acest lucru va determina 
o luptă politică pe eşichierul politic de stân-
ga. PCRM va scădea continuu, popularitatea 
partidului şi a liderului său Vladimir Voronin 
având un trend negativ în această perioadă. 
În acelaşi timp PDM va avea posibilitate să se 
consolideze pe acest segment, care va beneficia 
de resurse administrative, de funcţie supremă 
în stat şi vizibilitate mai mare ca unicul par-
tid de stânga în garnitura guvernamentală. 
Ar trebuie de remarcat faptul că în prezent 
popularitatea PCRM se mai menţine graţiei 
instabilităţii politice din ţară şi disensiunilor 
de la guvernare, care au un impact negativ 
asupra PDM în lupta sa contra PCRM.

Trei ani de opoziţie pentru PCRM şi o 
situaţie politică stabilă este un dezavantaj 
enorm pentru acest partid, dat fiind faptul 
că această formaţiune politică a crescut şi s-a 
consolidat graţie factorului puterii şi funcţiei 
supreme pe care a deţinut-o liderul său. Într-

un cuvânt, Partidul Comuniştilor poate fi con-
siderat un partid al puterii şi deocamdată al 
unui singur lider. Opoziţia va duce la slăbirea 
continuă a lor din cauza lipsei unei funcţii su-
preme în stat pentru domnul Voronin, ceea ce 
îi scade din popularitate. Aici se mai adăuga 
şi detaşarea lui Igor Dodon, Zinaida Greceanîi 
şi Veronica Abramciuc de comunişti, care este 
o lovitură puternică asupra imaginii şi sta-
bilităţii interne ale partidului. Ar trebuie de 
constata un lucru că unitatea PCRM-lui de 
astăzi a fost menţinută de „mâna de fier” a lui 
Vladimir Voronin şi de influenţa pe care o are 
în interiorul formaţiunii. În ultimul timp deja 
ne convingem că scăderea influenţei acestuia 
din cauza lipsei resursei puterii determină di-
vizarea partidului, plecări şi slăbire politică 
semnificativă. În condiţiile politice de azi şi 
în urma celor întâmplate recent, schimbarea 
liderului în PCRM va afecta mult raitingul 
şi aşa în scădere şi imaginea partidului, de-
oarece PCRM de azi este asociat cu imaginea 
lui Vladimir Voronin şi prin inerţie cu cea de 
Preşedinte de ţară.  În plus, la acest moment 
comuniştii nu au un candidat pe măsura dom-
nului Voronin, care să preîntâmpine scăderea 
politică şi spargerea totală a partidului. 

Deci, în baza celor menţionate mai sus, 
un PCRM în opoziţie, cu un lider slăbit din 
punct de vedere politic, va fi putea fi margina-
lizat dur de către un PDM aflat la guvernare, 
cu un lider charismatic şi cu funcţie supremă 
în stat1. Adică, vom urmări o stabilizare politi-
că pe eşichierul de stânga, fapt ce se va produ-
ce cel mai probabil în jurul PDM. Este adevă-
rat că activizarea PSRM în frunte cu Igor Do-
don va amplifica lupta pentru supremaţie pe 
stânga, însă, în condiţiile păstrării AIE actu-

1  Experienţa politică din Moldova demonstrează că un 
partid politic este asociat cu liderul său. Astfel, succesul 
unui partid depinde de imaginea, influenţa şi vizibilitatea 
liderului său, care reprezintă locomotiva sa de bază.
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ale, este greu de crezut că un astfel de proiect 
va putea să se impună,  poziţionându-se între 
Partidului Democrat aflat la guvernare şi un 
PCRM destul de rigid încă. În plus, este puţin 
probabil ca eventuala funcţie de Preşedinte de 
ţară a doamnei Greceanîi va putea întări elec-
toral partidul domnului Dodon, din următoare 
considerente: domnul Dodon ca liderul şi loco-
motiva PSRM nu va deţine vreo funcţie înaltă 
în stat şi va rămâne în umbră, transferul de 
imagine de la doamna Greceanîi din eventua-
la funcţie de Preşedinte de ţară către domnul 
Dodon ar putea să nu aibă efecte scontate2, iar 
calităţile, ponderea, impunerea şi ambiţiile po-
litice ale doamnei ar putea să nu facă faţă con-
curenţei de pe eşichierul de stânga3. În plus, în 
cazul alegerii doamnei Greceanîi în funcţia de 
Preşedinte, nu este exclus că odată cu stabi-
lizarea situaţiei politice din ţară să se adopte 
unele modificări constituţionale care să micşo-
reze atribuţiile Preşedintelui ţării. 

 În cele din urmă, în cazul realizării 
scenariilor 1 sau 2 se demonstrează că pe eşi-
chierul de stânga se va produce o anumită re-
structurare a forţelor politice într-un termen 
mediu, PDM jucând un rol central în cazul 
dat; pe dreapta situaţia fiind neschimbată – 
PLDM centrul de putere, PL – menţinându-se 
pe dreapta extremă. Restructurare de pe stân-
ga se va reduce la consolidarea structurilor de 
partid ale PDM şi lărgirea bazinului electoral 
spre stânga al acestuia graţie resursei guver-
namentale şi să marginalizeze puternic sau 
chiar să «înghită» PCRM prin atragerea masi-

2  În caz că Igor Dodon accede la o funcţie înaltă în stat cu 
ajutorul funcţiei de Preşedinte al doamnei Greceanîi în 
cadrul guvernării actuale, atunci nu se poate vorbi de 
AIE 2, lucru ce poate duce la reformatarea coaliţiei de 
guvernământ. 

3  Doamna Greceanîi este recunoscută mai mult ca un 
tehnocrat bun şi nu ca un politician, care ar putea să 
participe sau să se impună în anumite jocuri şi scenarii 
politice, chiar dacă luăm în consideraţie atribuţiile 
Preşedintelui ţării pe care le-ar putea exercita.

vă a electoratului comunist de astăzi. O creş-
tere paralelă a PDM şi PSRM este practic ex-
clusă, deoarece ambele partide se poziţionează 
pe acelaşi segment electoral de stânga. În plus, 
nu ne imaginăm ca PSRM să guverneze alături 
de PD, PLDM şi PL în condiţiile politice actu-
ale şi structura politică din Parlament. Astfel, 
PDM prin resursa puterii, poziţiilor sale la ni-
vel local în urma alegerilor locale din vara lui 
2011, dar şi experienţei politice pe care o are, 
cel mai probabil va scoate din joc PSRM. Astfel, 
cel mai probabil lupta cea mare pe stânga se va 
da între PCRM şi PDM. Iar, din cele menţiona-
te mai sus absorbţia PCRM de către PDM, sau 
a unei părţi din PCRM, sau o fuziune dintre 
PDM şi PCRM, este cât se poate de probabilă 
pe termen mediu, fapt ce va duce la existenţa 
şi consolidarea unui partid de stânga puternic 
şi stabil, aşa cum este cazul PLDM pe dreapta. 

Analizând scenariul 3, unde printr-o for-
mulă sau alta Partidul Comuniştilor revine la 
guvernare, trebuie de subliniat un lucru foarte 
important: revenirea PCRM la guvernare ală-
turi de PDM presupune automat o luptă apri-
gă pentru instaurarea monopolului politic pe 
segmentul de stânga şi centru-stânga. Atunci 
când două forţe politice care se situează pe ace-
laşi segment politic împart practic acelaşi elec-
torat şi se află la guvernare, este logic că se va 
produce o luptă pentru supremaţie sau o coa-
gulare a unei forţe unice. În cele din urmă, vom 
asista pe termen mediu fie la o fuziune dintre 
PCRM şi PDM, fie la marginalizarea totală sau 
înghiţirea unuia dintre aceste partide de celă-
lalt, rezultatele jocului reieşind din strategia 
fiecăruia partid, funcţia şi vizibilitatea lideru-
lui lor şi de influenţa partidului în ansamblu. 
Existenţa unei a treia forţe pe stânga în situa-
ţia dată este pusă sub semnul întrebării, aceas-
ta diluându-se în contextul luptei dintre forţele 
de la guvernare
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O paranteză în context: pe eşichierul de 
stânga marginalizarea poate fi produsă doar pe 
direcţia spre stânga extremă, sau radicală, care 
poate asigura un electorat stabil şi mic. Din 
punct de vedere teoretic şi practic, marginali-
zarea spre centru, în cazul nostru spre centru-
stânga, este imposibilă, deoarece electoratul de 
centru-stânga este unul instabil şi fluctuant. 
Exemplu în acest sens îl serveşte spectrul de 
dreapta din RM: PLDM – nucleul de pe dreap-
ta, care are un electorat de centru-dreapta şi 
dreapta, PL, cum a fost pe timpuri şi PPCD, 
fiind împins spre extrema dreaptă, având un 
electorat relativ stabil şi îngust. Astfel, lupta 
dintre PCRM şi PD se va rezuma: 

-  fie prin fuziunea dintre aceste două parti-
de, ceea ce va duce la dominarea electora-
tului de centru-stânga şi stânga, 

- fie prin înghiţirea PDM-lui de către 
PCRM, fapt ce va duce ca PCRM să domi-
ne pe lângă segmentul de stânga şi cel de 
centru-stânga, aşa cum a fost în perioada 
2001 – 2009, 

-  fie PCRM este împins de PDM către stân-
ga extremă, PDM influenţând centrul-
stânga şi stânga, PCRM-ul limitându-se 
la un electorat radical de stânga şi foarte 
îngust, adică ceva asemănător cu cazul 
PL-lui de pe dreapta.
În cazul în care PCRM este la guvernare, 

iar PDM în opoziţie, este clar că cei din urmă 
sunt automat dezavantajaţi într-o astfel de 
formulă. Acelaşi lucru se referă şi la PSRM-ul 
domnului Dodon. Aceasta se explică prin aceea 
că PCRM este un partid încă destul de puter-
nic la acest moment, iar numărul de mandate 
din Parlament, rezultatele în alegerile locale 
din vara lui 2011, experienţa politică şi spiritul 
din interiorul formaţiunii demonstrează acest 
lucru. Consolidarea poziţiilor PCRM pe stânga 
se va produce indiferent dacă domnul Voronin 

va ocupa una din funcţiile supreme de stat, de-
oarece resursele guvernamentale vor permite 
comuniştilor să absoarbă în mare parte electo-
ratul PDM, care este unul fragil şi instabil la 
acest moment. 

Dar, ar fi bine de făcut o paranteză în 
acest context: dacă PCRM ajunge din nou la 
guvernare, este mai mult decât probabil că 
participarea politică activă lui Vladimir Voro-
nin va continua şi chiar se va amplifica şi vor 
reapărea ambiţiile sale politice. Astfel, este 
naiv de crezut că domnul Voronin se va lăsa 
de politică în caz că comuniştii vor reuşi să re-
vină la guvernare, cu atât mai mult că la acest 
moment PCRM nici nu are vreun urmaş de ca-
librul domnului Voronin şi există anumite fric-
ţiuni pe interior.

Prin urmare, trebuie de constatat că soar-
ta PDM, dar şi a PSRM, este practic decisă pe 
segmentul de stânga, deoarece în opoziţie aces-
te partide nu vor avea posibilitate şi potenţial 
să contrabalanseze PCRM-ul de la guvernare. 
La acest moment PDM mai reuşeşte să se men-
ţină şi să contrabalanseze PCRM pe eşichierul 
de stânga graţiei accesului său la resursele gu-
vernamentale, iar creşterea PSRM-lui poate fi 
asigurată doar prin intermediul participării la 
guvernare. Pierderea acestei resurse va oferi 
electoratului democrat o alternativă viabilă şi 
atrăgătoare. Prin urmare, eşichierul de stân-
ga va fi dominat de PCRM, înghiţirea PDM şi 
PSRM fiind o chestiune de timp.

 O alianţă dintre PCRM şi PLDM va pu-
tea provoca şi anumite restructurări pe seg-
mentul de dreapta prin faptul compromiterii li-
beral-democraţilor faţă de alegători săi. Drept 
argumente servesc următoarele: acest partid a 
apărut, a crescut şi a acces la putere pe fonul 
unei lupte anticomuniste, ideologia şi politica 
PLDM este opusă celor de la PCRM, incompa-
tibilitate mare dintre fruntaşii celor două par-
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tide, ceea ce face imposibilă crearea unei echipe 
eficiente şi de lungă durată. Astfel, dacă PLDM 
se va hotărî pentru un asemenea pas, ceea ce 
este puţin probabil, atunci există posibilita-
tea ca PL să-şi mărească bazinul electoral pe 
dreapta, dar şi apariţia unei noi forţe politice, 
lucru ce va duce la restructurarea segmentului 
politic de dreapta.

În concluzie, pentru scenariul 3 s-ar pu-
tea de constatat că în eventualitatea revenirii 
comuniştilor la guvernare, se arată clar că pe 
stânga va domina şi se va consolida doar o for-
ţă politică, fie acest lucru se va produce prin 
fuziune sau absorbţie, pe segmentul de dreapta 
situaţia modificându-se doar în cazul unei coa-
liţie a comuniştilor cu liberal-democraţii.

În final, ar fi bine de subliniat un lucru 
important, care are tangenţă cu scenariile de-
scrise mai sus. Este vorba despre candidatul 
neutru sau neafiliat politic pentru funcţia de 
Preşedinte al RM. În condiţiile politice de as-
tăzi, un candidat neafiliat politic şi neutru pen-
tru funcţia de Preşedinte, sau exercitarea atri-
buţiilor de Preşedinte într-o manieră neutră şi 
nepărtinitoare este practic ireal şi imposibil. 
Circumstanţele politice din ţară, realităţile po-
litice de la noi, cutuma, regulile şi cultura poli-
tică nu vor permite acest lucru. Iată de ce dacă 
şi va fi ales vreun Preşedinte declarat neutru 
şi neafiliat politic, această persoană oricum va 
face jocul politic cuiva, lucru ce se va reduce la 
unul din scenariile descrise mai sus.   

Declanşarea alegerilor 
anticipate în urma eşecului 
alegerii Preşedintelui

Eşuarea alegerii Preşedintelui ţării în 
Parlamentul  actual  va determina Preşedin-

tele interimar să dizolve Legislativul şi să 
declanşeze alegeri anticipate. Luând în con-
sideraţie situaţia politică din ţară, sondajele 
şi tendinţele politice din prezent, observăm că 
scenariile post alegeri anticipate se rezumă la 
cele descris mai sus. Adică :

1. PLDM, PDM şi PL obţin împreună 
minimum 61 de mandate în Parlament, reedi-
tează Alianţa pentru Integrare Europeană şi 
lasă PCRM în opoziţie. Astfel obţinem scena-
riile 1 sau 2, în rezultatul căruia stânga poli-
tică se va consolida în jurul PDM, iar PLDM 
şi PL menţinându-şi în mare parte poziţiile pe 
dreapta.

2. În Parlament acced aceleaşi patru par-
tide – PCRM, PLDM, PDM şi PL – dar nici una 
din părţi, adică AIE pe de o parte şi PCRM pe 
de altă parte, nu obţin voturi suficiente pentru 
alegerea Preşedintelui. În asemenea condiţii, 
obţinem scenariul 3, chiar dacă PCRM obţine 
o majoritate simplă în Parlament, insuficient 
de a alege Preşedintele. 

3. În Parlament acced mai multe partide 
decât în prezent. Făcând anumite calcule, se 
poate de admis că în Parlament vor mai intra 
un partid de stânga (PSRM în frunte cu Igor 
Dodon) şi unul de dreapta (Partidul Acţiunea 
Democratică în frunte cu Mihai Godea). În 
orice caz, daca unul din acestea două partide 
vor accede în Parlament, sau chiar ambele, 
acest lucru va dispersa fie dreapta politică, fie 
stânga politică, fie ambele segmente. Oricum 
această dispersare va fi de scurta durată. Pe 
termen mediu şi lung, stânga şi dreapta poli-
tică se vor stabiliza şi vor fi dominate de una 
din forţele politice parlamentare, reieşind din 
formula guvernamentală care se va crea, iar 
situaţia se va reduce la unul din cele trei sce-
narii de mai sus. Un precedent în acest sens a 
fost observat atât pe stânga, cât şi pe dreapta :

1. pe dreapta PLDM, AMN şi PL: AMN 
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fiind absorbit de PLDM şi PL împins spre 
dreapta extremă de acelaşi PLDM. Astfel nu-
cleul dur al dreptei este reprezentat de PLDM 
acum, PL jucând un rol secund.

2. Pe stânga PCRM, PDM şi PSD: PSD 
fiind absorbit de PDM şi PCRM împins un pic 
spre stânga extremă de PDM. La acest mo-
ment se dă o luptă aprigă între PCRM şi PDM 
pentru întâietate pe segmentul de stânga. 

 Astfel, în cazul apariţiei unui actor su-
plimentar pe dreapta sau stânga, acest fapt 
va duce fie la absorbţia acestuia (cazul MAE,  
PNL sau MU), fie acesta va lua locul altei for-
ţe politice existente (cazul PL vs PPCD sau 
PLDM vs AMN). 

În loc de 
concluzii

Din cele analizate mai sus, se observă că 
în cazul alegerii Preşedintelui RM în Parla-
ment sau eşuării acesteia şi declanşarea alege-
rilor anticipate, datele problemei nu se schim-
bă şi situaţia ulterioară se reduce la aceleaşi 
scenarii. Adică, o reconfigurare a spectrului 
politic este iminentă, în special acest lucru se 
va produce pe stânga, care este una dispersată 
şi instabilă la moment. Prin urmare, alegerile 
anticipate se vor rezums doar ca un proces, în 
rezultatul căruia poate fi schimbată balanţa 
puterii şi să fim martorii unei noi reconfigu-
rări ai puterii. Cu toate acestea, alegerile an-
ticipate nu vor putea împiedica procesul de re-
structurare a spectrului politic moldovenesc, 
în special cel de stânga, acolo unde se duce o 
luptă naturală şi logică între PCRM şi PD şi 
mai nou PSRM pentru dominaţie. 

Cu privire la necesitatea unor alegeri 
anticipate pentru ţară versus relaţiile de cola-

borare între RM şi UE, trebuie de menţionat 
că această procedură este una nedorită, care 
pur şi simplu ar putea prelungi instabilitatea 
politică şi aduce un deserviciu politic şi de cre-
dibilitate statului nostru în faţa partenerilor 
externi. Drept argument servesc declaraţiile 
oficialilor europeni în acest context, care pre-
întâmpină că eventuale alegeri anticipate vor 
trena adoptarea şi implementarea reformelor, 
lucru ce intră în angajamentele asumate de 
Moldova. În plus, starea de spirit din socie-
tatea moldovenească vis-a-vis de declanşa-
rea unor noi alegeri trebuie să alarmeze şi să 
atenţioneze clasa politică.

În final, trebuie de atras atenţia la fap-
tul că evoluţia relaţiilor bilaterale moldo-co-
munitare va depinde mult de seriozitatea şi 
responsabilitatea clasei politice din ţară, pre-
cum şi de formula unei eventuale guvernări 
reconfigurate. Este greu de imaginat aceeaşi 
bunăvoinţă şi deschidere din partea Bruxeles-
ului pentru Chişinău în cazul în care la guver-
nare revine PCRM-ul în forma actuală şi cu 
atitudinea politică actuală privind parcursul 
de integrare a Republicii Moldova. Deoarece 
după cum am menţionat în scenariile de mai 
sus, există o probabilitate mare ca PCRM-ul 
nereformat şi nemodernizat revenit la guver-
nare printr-o formulă sau alta, să reuşească 
să se impună agresiv pe stânga politică şi să 
dicteze cursul politic al ţării. Acest lucru va 
avea automat efecte negative în relaţia RM-
UE. În context, trebuie de subliniat că UE în-
tâmpină mari probleme de ordin intern, lucru 
care determină liderii de la Bruxelles să se 
concentreze mai mult la soluţionarea lor. În 
plus, există anumite provocări în vecinătatea 
mediteraneană, lucru care ar putea să redi-
recţioneze privirea Bruxelles-ului de la Est 
spre Sud.
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