Noi probe cu Dodon când cere federalizarea Rep. Moldova dorită de Moscova: „Așa mi-a dictat Kozak”
Scris de Chișinău,România de Est (Basarabia) / Romanian Global News
Miercuri, 12 Iunie 2019

Noi probe video au apărut cu Igor Dodon când dictează lui Serghei Iaralov, un apropiat al
liderului democrat Vlad Plahotniuc, formularea „federalizării" pentru documentul public,
transmite www.deschide.md , preluat de Romanian Global News.

Iată stenograma discuției dintre cei doi:

Dodon: Trebuie să scriem această înțelegere închisă (secretă) cu Plahotniuc și să fie semnată
fiecare pagină. Trebuie să o semnăm în mod închis (secret), iar la finalul ei trebuie să fie o
trimitere în privința la anumite puncte. Avem doar un punct, în afară de minister. La final trebuie
să fie scris că privind punctul respectiv de pe prima pagină în versiunea publică va fi inclusă
următoarea formulare: „Să fie luate măsuri comune de reintegrare a țării în baza acordării
regiunii transnistrene un statut special în componența R. Moldova, care presupune Competențe
legislative și executive lărgite..." – așa mi-a dictat Kozak când eu i-am spus că nu putem scrie
„federalizare" – „...Care presupune Competențe legislative și executive lărgite în sfera politică,
economică și socio-culturală". Mie mi se pare normal.

Iaralov: Eu aș scrie doar „statut special", ca să fie mai scurt...

Dodon: Serioga, asta e principial. Iar acolo unde se spune despre negocieri între cele trei părți,
adaugă: „Cu scopul de a fi păstrată integritatea relațiilor economice și comerciale cu Federația
Rusă și țările CSI. Și lasă cum am scris la început, schimbă ceea ce am înlocuit ieri. Asta a fost
deja convenit doar: „Până la următoarele alegeri parlamentare să analizăm schimbarea
sistemului electoral la proporțional". Punct. Asta a fost convenit cu Kozak.

Iaralov: Tu ai convenit cu Kozak asupra schimbării cuvântului „federalizare". Trebuie de zis
direct...
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Dodon: Eu nu...

Iaralov: Noi vom trebui să dovedim că acest lucru nu este favorbail pentru tine, o să vezi...

Dodon: Nu este nevoie să mă convingi în privința acestor lucruri. Eu îți spun că sunt lucruri care
ne pot da peste cap. Despre asta spun.

Iaralov: Bine ... Ceea ce s-a făcut pentru el, dar asta... (fragmente din discuție nu sunt clar
descifrabile - n.r.)

Dodon: Și ei tot sunt de părere că n-o să semnați.

Iaralov: De ce?

Dodon: Nu știu...
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