CUPRINS

Lista abrevierilor ................................................................................................... 7
Cuvânt înainte ........................................................................................................ 9
Introducere ........................................................................................................... 13
Capitolul I ─ Schimbări succesive ale regimului politic şi începutul
crizei constituţionale ...................................................................................... 24
De la republica parlamentară sovietică la cea prezidenţială (3 septembrie
1990 – 8 decembrie 1991) ...................................................................... 24
Republica prezidenţială (decembrie 1991 – iulie 1994).................................... 28
Regimul politic semiprezidenţial (27 august 1994 – 5 iulie 2000) ................... 30
Criza instituţiilor puterii în stat în timpul regimului semiprezidenţial .............. 32
Primele alegeri prezidenţiale democratice ........................................................ 34
Coabitarea dintre un preşedinte nomenclaturist şi o guvernare
criptocomunistă ...................................................................................... 37
Remanieri la vârful Parlamentului .................................................................... 39
Capitolul II ─ Criza constituţională ................................................................. 41
Primele demersuri pentru extinderea prerogativelor prezidenţiale ................... 41
Referendum pentru instituirea regimului politic prezidenţial ........................... 43
Controverse privind validarea rezultatelor referendumului .............................. 44
Finalizarea proiectului legii de modificare a Constituţiei ................................. 46
Iniţiativa preşedintelui de revizuire a Constituţiei ............................................ 47
Preşedintele sesizează Curtea Constituţională în problema referendumului .... 54
Implicarea Comisiei de la Veneţia în schimbarea formei de guvernământ....... 55
Crearea unei noi forţe politice pentru instituirea republicii prezidenţiale ......... 56
Schimbarea raportului de forţe din Parlament potrivnic demersului
prezidenţial ............................................................................................. 58
Campania lui Petru Lucinschi pentru obţinerea unui nou mandat .................... 60
Conflictul dintre Parlament şi Preşedinte se amplifică ..................................... 68
Noi confruntări politice vizând schimbarea regimului politic .......................... 69
Deputaţii ferm hotărâţi să introducă sistemul de guvernământ parlamentar ..... 75
Din nou la republica parlamentară .................................................................... 76
Republica parlamentară, opera unei coaliţii anti-Lucinschi .............................. 78
Reacţii privind Instituirea Republicii Parlamentare .......................................... 79
Petru Lucinschi – victima propriilor maşinaţiuni politice ................................. 80
5

Preşedintele Lucinschi încearcă să recâştige terenul pierdut ............................ 81
Desemnarea candidaţilor la preşedinţia parlamentară ....................................... 82
Noi reglementări privind alegerea şefului statului ............................................ 83
Vladimir Voronin, lider în preferinţele electoratului ........................................ 84
Tranziţia spre regimul politic de tip parlamentar .............................................. 84
Republica parlamentară nu a eliminat răfuielile politice .................................. 88
Capitolul III ─ Republica parlamentară amplifică criza constituţională ........... 90
Raportul de forţe din Parlament şi perspectiva alegerii noului preşedinte ........ 90
Doi candidaţi pentru o republică parlamentară ................................................. 92
Invalidarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale........................ 94
Al doilea tur al scrutinului prezidenţial ............................................................. 96
Preşedintele Curţii Constituţionale înscris în cursa electorală .......................... 98
Petru Lucinschi a contracarat alegerea lui Vladimir Voronin ca şef al
statului .................................................................................................... 99
Rusia dorea o formulă care să-i fie cât mai convenabilă................................. 100
Deputaţii de dreapta boicotează alegerile prezidenţiale .................................. 100
Parlamentul eşuează în alegerea unui nou preşedinte al ţării .......................... 102
Dizolvarea Parlamentului ................................................................................ 103
Perspectiva anului 2001 în viziunea principalilor lideri politici ..................... 104
Alegerile Anticipate, singura cale de rezolvare a crizei constituţionale ......... 106
Evaluări Privind rezultatele alegerilor parlamentare anticipate ...................... 113
C.C. al P.C.R.M îşi desemnează candidatul la preşedinţie ............................. 115
Vladimir Voronin – primul preşedinte comunist al Republicii Moldova ....... 118
Învestirea noului preşedinte al ţării ................................................................. 120
Capitolul IV ─ restauraţia comunistă sinonimă cu stabilitatea
constituţională ............................................................................ 123
Consideraţii generale privind revenirea la putere a comuniştilor ................... 123
Regimul politic parlamentar în timpul restauraţiei comuniste (2001-2009) ..... 127
Capitolul V ─ Înlăturarea comuniştilor produce o nouă criză
constituţională ............................................................................ 142
Guvernarea A.I.E., de centru – dreapta, incapabilă să aleagă un nou
preşedinte .............................................................................................. 142
Rezolvarea crizei constituţionale, după trei ani de instabilitate politică ......... 146
Alegerea unui nou preşedinte nu a pus capăt disputelor constituţionale......... 151
Anexe ................................................................................................................... 159
Bibliografie ......................................................................................................... 271
Indice de nume ................................................................................................... 275

6

