Alianța ACUM-PSRM a votat: Rusia prin Dodon are noi pârghii de subordonare a instituțiilor R. Moldova
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Proiectul care transformă Consiliul Suprem de Securitate al R. Moldova într-un organ de stat
care își va subordona toate instituțiile statului, a fost votat în lectura finală cu votul a 56 de
deputați din Parlamentul de la Chișinău. Proiectul a fost prezentat pentru lectura a II-a și votat
într-o perioadă de doar 5 minute, transmite Romanian Global News.

Potrivit documentului, coaliția majoritară propune modificarea articolului 12 din Legea securității
statului care privește modul de activitate al CSS, scrie www.deschide.md .

Dacă la moment, legislația prevede că „Membrii CSS nu au împuterniciri suplimentare de factori
de decizie şi nu au dreptul de a emite dispoziţii care să depăşească limitele competenţelor
conferite de funcţia pe care o deţin", atunci, alianța PSRM-ACUM propune ca „Membrii CSS să
fie responsabili de executarea deciziilor acestuia".

Totodată, parlamentarii propun abrogarea aliniatului ce ține de atribuțiile secretarului CSS. La
moment, legea prevede că „în calitate de secretar al CSS poate fi desemnat un cetățean al
Republicii Moldova cu studii superioare, fără antecedente penale, cu o reputație ireproșabilă,
avînd o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul organelor de securitate a statului, al forțelor armate,
al organelor afacerilor interne, și care nu a fost membru al vreunui partid, nici nu a desfășurat
activități politice în ultimii 10 ani".

La fel, sunt introduse noi norme, potrivit cărora autoritățile publice centrale, precum și cele din
subordinea Guvernului și structurile organizaționale din sfera de competență, inclusiv cele în
care autoritățile centrale au calitatea de fondator (întreprinderi, instituții și organizații), dar și
persoanele juridice publice autonome, „sunt obligate să furnizeze la solicitarea sau din oficiu
orice date și informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial, care
vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică".

Autoritățile sus-menționate „sunt obligate să conlucreze și să prezinte date, rapoarte, inclusiv
operative, statistice, științifice, precum și alte informații, la solicitarea CSS".
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„Refuzul autorităților de a furniza datele solicitate de către Consiliu atrage răspunderea penală
sau contravențională în condițiile legii", se menționează în document.

În termen de trei luni, Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta
lege.

Detalii: Alianța ACUMPSRM îi crează lui Dodon o suprastructură care va controla toate
instituțiile statului
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