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GUVERNUL GAVRILIȚĂ - UN GUVERN DE SACRIFICIU1 

Valeriu DULGHERU 
„Mai mult decât am făcut,  n-am putut să fac”. 

(Marcus Tullius Cicero) 

 
Într-adevăr, în aceste condiții extrem de dificile cu 3-4 

crize suprapuse, Guvernul Gavriliță „nu putea să facă mai mult 
decât a făcut”. Scriam odinioară că guvernarea PAS în condițiile 
actuale este una de sacrificiu. Guvernul Gavriliță a fost conceput 
ca un guvern de realizare a programului electoral al PAS-ului – 
lupta cu corupția, promovarea reformelor economice și 
integrarea europeană. Să ne amintim cum președintele Maia 
Sandu a insistat pe votarea guvernului Gavriliță. Însă chiar din 
primele zile, expus unei profunde crize energetice, apoi și 
geopolitice, supus unor presiuni enorme din partea Kremlinului, 
coloanei a V-a, dar și a unor aparent bine intenționați, perdanții 
alegerilor, s-a transformat într-un guvern de pompieri. Nu reușea 
să stingă un pojar – criza energetică, provocată de Kremlin prin 
măciuca sa energetică GazProm, că a izbucnit un alt pojar, mult 
mai mare – războiul criminal al lui Putin în Ucraina, care a 
provocat profunde crize geopolitică, economică, a refugiaților… 

 
Orice ar spune banda de hoți și interlopi kremlinezi, 

deranjată serios de acțiunile Guvernului de tragere la răspunde 
pentru furturile miliardelor, dar și de unii aparent bine intenționați, guvernul Gavriliță s-a descurcat 
relativ bine în această situație de crize interminabile. Chiar miră lipsa elementarului simț la acest Kiku-
Nimiku, care nu a întârziat să se de cu părerea și în acest caz. Un individ, care n-a făcut absolut nimic 
pentru această așchie de popor roman (Pentru sine s-a stăruit bine. Mai țineți minte nunta pompoasă a 
fiului său în plină pandemie, atunci când altor tineri le era strict interzisă celebrarea nunților, asfaltarea 
drumului doar până la poarta casei lui ș.a.), care a primit ajutoarele din România sub pod la marginea 
orașului, atunci când pentru cele câteva KAMAZ-uri rusești a organizat o adevărată parade de defilare pe 
Piața Marii Adunări Naționale, mai are nas să se dea cu părerea. De fapt există o vorbă populară: „Prostul 
nu e prost destul dacă nu e și fudul”. 

 
Ce a făcut guvernul Gavriliță? Nu am înghețat și nu am rămas fără lumină în această iarnă, dar și 

iarna trecută, chiar dacă dementul Putin a făcut tot posibilul să înghețăm. Nu a cedat bandei de hoți și 
interlopi fugari plătiți și coordonați de Kremlin, scopul cărora era debarcarea acestei guvernări, mimând 
„furia populară împotriva scumpirilor și reducerii nivelului de trai”. A realizat un program echitabil de 
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ajutorare a păturilor social vulnerabile (majorare pensii minime, compensarea facturilor la resurse 
energetice).  

Nu avem război pe teritoriul Republicii Moldova cu toate că anumite minți fierbinți, aparent bine 
intenționați, chemau insistent la „acțiuni hotărâte” privind „stoparea finanțării regimului separatist de la 
Tiraspol”. Să ne întrebăm, ce s-ar fi întâmplat dacă guvernarea dădea ascultare acestor chemări? 
Problema oricum nu se rezolva, Armata Națională a Republicii Moldova fiind mult mai inferioară numeric 
și mai slab dotată tehnic comparativ cu cea de la Tiraspol, sprijinită și de Armata a 14-a rusă, dar 
dementul Putin ar fi putut arunca asupra Chișinăului câteva rachete așa, pentru a ne mai liniști, a tăia 
avântul proeuropean și a ne pune la respect (Cum și-au permis niște „aborigeni” să iasă din ascultare! 
Cam asta este citit printre rânduri în declarațiile ministrului Propagandei Lavrov și a purtătoarei de 
pahar Zaharova). Aș dori să-i văd pe cei din coloana a 5-a kremlineză, dar și pe cârcotașii aparent bine 
intenționați, cum s-ar fi descurcat ei în astfel de condiții? Este tocmai cazul din fabula lui A. Donici: „Două 
poloboace”. Polobocul desert face mai mult zgomot. Din păcate, un fenomen jenant după cum 
menționează reputatul jurnalist Nicolae Negru, printre criticanți ai guvernului Gavriliță se regăsesc și 
susținători ai PAS-ului. Părerea mea este că aceștia sunt troli sau falși susținători. Un adevărat susținător 
este împreună cu Partidul și la bine și la rău. 

 
Este o vorbă populară: „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”. Liniștiți-vă tov. coloana a V-a 

kremlineză și domnilor aparent bine intenționați. Nu este cazul. Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. 
Guvernul a plecat atunci când câmpul de manevră al Guvernului s-a îngustat și situația cere un flux nou, 
nu atunci când v-ați dorit voi (Dar voi v-ați dorit demisia Guvernului chiar din primele zile ale instituirii 
în funcție, ceea ce vorbește despre scopul adevărat, nu cel declarat, al acțiunilor voastre). Important este 
că demisia guvernului nu este legată de o criză în interiorul PAS-ului, cum și-ar dori coloana a V-a 
kremlineză, dar și unii aparent bine intenționați.  „Schimbarea Guvernului nu a fost dictată de criză în 
interiorul PAS, ci de un calcul politic elementar, de strategia electorală. Oricât ar prețui-o membrii PAS pe 
Natalia Gavrilița, ratingul contează, nu se poate sacrifica partidul de dragul ei. Ea a fost învinsă de sondaje 
și de apropierea alegerilor. Remanierea era inevitabilă din punct de vedere strategic”, scrie analistul 
politic N. Negru. Este foarte importantă evitarea fracționării partidului PAS, care ar fi mortală în primul 
rând pentru cursul proeuropean. Este de înțeles starea Doamnei premier Natalia Gavriliță. Timp de peste 
1,5 ani a avut o activitate plină de sacrificii. Se mizează mult pe punerea în prim plan a intereselor vitale 
ale statului și evitarea unor frustrări, într-un fel justificate, ale mult stimatei doamnă premier Natalia 
Gavriliță și miniștrilor demisionați. Banda de hoți și interlopi kremlinezi, dar și unii aparent bine 
intenționați, doar aceasta așteaptă acum. Ei visează și prin somn fracționarea PAS, pe care să o 
alimenteze din plin pentru a distruge unicul partid eurounionist cu putere de decizie. 

 
Într-adevăr, având o reputație foarte bună în exterior, în condiții normale cu unele remanieri acest 

guvern și-ar fi putut continua activitatea. Dar atunci când există un real pericol asupra securitărții 
naționale din partea Kremlinului (Într-adevăr, acest pericol din partea Kremlinului a existat întotdeauna 
ca sabia lui Damocle deasupra Guvernării, dar acum se pare că s-a acutizat. Despre aceasta vorbesc și 
unele documente privind planurile Kremlinului de destabilizare a situației în Republica Moldova, puse la 
dispoziție generos de președintele ucrainean Zelenski), când reforma justiției frânează (nu din cauza 
Guvernului ci, în special, din cauza rezistenței sistemului justițiar extrem de corupt), din care cauză 
frânează și programul de preaderare la Uniunea Europeană, schimbarea guvernului a devenit o 
necesitate. Aducem scuzele de rigoare premierului Natalia Gavriliță și miniștrilor, care și-au făcut bine 
datoria. Cinste și onoare pentru devotamentul demonstrat și  

 
Nu știm încă ce va reuși noul guvern condus de tehnocatul Dorin Recean, dar speranța este că va 

reuși. Unele acțiuni privind reformarea guvernului prezintă interes. Divizarea ministerului mastodont al 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul 
Energiei este foarte binevenită. Faptul că pe alocuri minsitrul A. Spânu nu a prea reușit este și din cauza 
că fizic nu putea acorda suficientă atenție multiplelor probleme, generate în cele două direcții în minister 
de criza energetică și războiul criminal al lui Putin din Ucraina (criza gazului și energiei electrice, 
suprasolicitarea infrastructurii de transport a Republicii Moldova cauzată de redirecționarea unor fluxuri 
majore de export din Ucraina, cuprinsă de pojar. Criza energetică actuală, în care se află Republica 
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Moldova, și necesitatea curmării dependenței energetice totale de Rusia, care întotdeauna a fost și va fi 
condiționată politic, necesitatea valorificării la scară largă a unicelor surse de energie – solară, eoliană, 
bio ș.a. disponibile în cantități tehnic explorabile în Republica Moldova prin elaborarea unor mecanisme 
de stimulare a consumatorilor și prosumatorilor de energie regenerabilă, fac vitală existența unui 
minister al Energiei. Este bine că la cârma Ministerului noul premier s-a oprit asupra unei candidaturi 
bune – Victor Parlicov, foarte bun expert în energie, fost șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE). 

Dar viața continua. 
Regele a murit! Trăiască regele! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


