George Damian: “Următorul Parlament va fi primul din istoria Republicii Moldova în care va lipsi compone
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Făcând un bilanț al anului care a trecut, comentatorul Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că
„Anul 2018 intră în istorie cu amprenta Centenarului Marii Uniri. Prezența României s-a resimțit
ca niciodată dincoace de Prut, nu numai la nivel simbolic, ci și prin acțiuni concrete care
afectează viața de zi cu zi a cetățeanului, transmite Radio Chișinău, preluat de Romanian
Global News.

Dintre proiectele comune de anvergură, merită menționate conducta de gaze naturale
Iași-Ungheni-Chișinău, dezvoltarea, într-o nouă etapă, a SMURD.

Evenimentul politic al anului 2018, în opinia analistului au fost alegerile primarului Municipiului
Chișinău. Deși eșuat, rezultatele alegerilor fiind invalidate, evenimentul reflectă ca o oglindă
starea deplorabilă a „democrației" moldave, dar și limitele „coordonatorului". În consecință,
relațiile cu UE s-au deteriorat și Republica Moldova a pierdut nu numai cele100 de milioane de
euro, atenționează autorul.

Rateul anului, în opinia editorialistului Ziarului Național este faptul că guvernarea a ratat șansa
de a modifica art.13 din Constituție și de a include sintagma „integrarea europeană" în
preambulul legii fundamentale. Fapta rușinoasă a anului a fost trocul cu cei șapte profesorii
turci din rețeaua de licee „Orizont" arestați și dați pe mâna (de fier) a lui Erdogan, în schimbul
restaurării clădirii Președinției și a mobilării cabinetului prezidențial.

Suspendatul anului este Igor Dodon, care a încălcat în mod demonstrativ, de cinci ori,
Constituția, scrie Ziarul Național.

Cotidianul scrie că „fostul deputat liberal-democrat Călin Vieru s-a înscris în cursa pentru
alegerile din 24 februarie, în calitate de candidat independent, în circumscripția cu numărul 33,
acolo unde candidează și liderul Platformei DA, Andrei Năstase. Anterior și-a înregistrat grupul
de inițiativă și un misterios Nastas Andrei, care se pare că va avea rolul de candidat clonă
pentru președintele Platformei DA", scrie Cotidianul.
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Într-un editorial pe portalul Cotidianul.md, expertul Oazu Nantoi își anunță implicarea în
campania electorală. Analistul politic scrie că „rezultatul alegerilor ne va demonstra proporția
între "moldoveni" de sorginte stalinistă, schilodiți de fățărnicia și lăcomia timpurilor pe care le
trăim, și cetățeni cu demnitate ai RM".

„Următorul Parlament va fi primul din istoria R. Moldova, în care va lipsi componenta națională
românească", opinează într-un interviu din Timpul istoricul și jurnalistul George Damian. El
consideră că, în actualul ciclu electoral, pentru prima dată, în structurile politice, care au intrat în
cursă, nu există o asumare identitară românească clară. Cei care ar fi putut prelua această
poziție vorbesc mai mult din colțul gurii despre identitatea românească și doar la București.

Portalul Tribuna analizează „cum va rămânea în istorie Parlamentul actual. În primul rând,
acesta a fost unicul Parlament din istoria RM care şi-a început activitatea „cu stângul" –
formaţiunile declarate pro-europene, având un număr suficient de voturi pentru a crea o coaliţie
de guvernare, nu au reuşit să ajungă la un numitor comun şi, în rezultat, a fost învestit un
Guvern minoritar. Actualul Parlament cu siguranţă va rămânea în istorie ca Legislativul cu cele
mai multe „mişcări pe interior". Publicația amintește că fracţiunile PCRM şi PLDM „au pierdut"
cam 3/4 din deputaţi, iar marii beneficiari au devenit fracţiunile PD şi PPEM, care au ajuns să
conducă împreună Republica Moldova. Asta în condiţiile în care PPEM nici nu participase la
precedentele alegeri, iar PDM avea la începutul legislaturii 19 deputaţi".
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