
D-MD\920468 \RO PE 495.733

1

Comitetul de Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova

Proces-verbal al celei de-a 16-a reuniune

29 octombrie 2012-
Chișinău

Cea de-a 16-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova (CCP
UE - RM) a avut loc la 29 octombrie 2012 în Chișinău, sub copreședinția dnei Corina FUSU,
membră a Parlamentului Republicii Moldova, și a dnei Monica MACOVEI, deputată în
Parlamentul European.

Următorii membri CCP UE-RM au participat la reuniune:

 Delegația parlamentară a Republicii Moldova: dna Corina FUSU, președintă; dl
Ghenadie CIOBANU, vicepreședinte, dna Inna ȘUPAC, vicepreședintă; dna Oxana
DOMENTI, dl Vladimir HOTINEANU, dl Sergiu SÎRBU, dl Simion GRIŞCIUC, dna
Zinaida GRECEANÎI, dl Alexandr PETCOV, dl Nae-Simion PLEŞCA, dl Boris VIERU,
dl Miron GAGAUZ, dna Ana GUȚU și dna Valentina STRATAN.

 Delegația PE: dna Monica MACOVEI, președintă; dna Tatjana ŽDANOKA, prim-
vicepreședintă; dna Elena BĂSESCU; dl Cristian BUȘOI și dl Tadeusz ZWIEFKA.

Dna FUSU a deschis reuniunea la ora 11.15 și le-a urat bun venit participanților. Ea i-a prezentat
pe membrii celor două delegații.

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat fără nicio obiecție.

2. Adoptarea procesului-verbal al celei de-a 15-a reuniune a CCP UE-RM, care a avut
loc la Bruxelles, la data de 29 mai 2012

Dna FUSU a supus spre aprobare procesul-verbal al celei de-a 15-a reuniune.

Procesul-verbal al celei de-a 15-a reuniune a CCP UE-RM, desfășurate la Bruxelles la data de 29
mai 2012, a fost adoptat în unanimitate.

3. Starea actuală a cooperării și progresul relațiilor între UE și RM

Dna FUSU a făcut referință la faptul că în timpul reuniunii pregătitoare a delegației
moldovenești deputații din opoziție au insistat asupra stabilirii unui regulament intern de
desfășurare a acestei ședințe, însă dumneaei a opinat că ar trebui de reglementat luările de cuvînt,
întrebările, comentariile încît să nu fie depășită limita de timp propusă. Pentru întrebări se
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propun 30 secunde, iar pentru comentarii 1-2 minute. În continuare dumneai a propus trecerea la
subiectele de discuție.

Dna FUSU s-a adresat participanților, prezentînd evoluțiile social-politice și ultimele progrese pe
care Republica Moldova le-a înregistrat de la cea de-a 15-a Reuniune CCP UE-RM de la sfîrșitul
lunii mai 2012, de la Bruxelles. Dumneaei a subliniat că la 16 martie 2012 alegerea Președintelui
RM a pus capăt impasului politic care a durat aproape 3 ani, oferind posibilitate pentru
accelerarea reformelor la care s-a angajat statul moldovenesc. Președintele RM, Nicolae Timofti,
a enunțat în mai multe rînduri decizia fermă a Republicii Moldova pentru parcursul său
european, pentru supremația legii, reforma justiției, combaterea corupției. În cadrul Adunării
Generale a ONU din septembrie 2012 la New York, Președintele Timofti a solicitat OSCE,
Federației Ruse, Ucrainei, UE și SUA să-și unească eforturile în scopul soluționării definitive a
conflictului transnistrean. În același context, a reiterat Rezoluția Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei din octombrie 2012 care solicita Federației Ruse să-și retragă trupele de pe
teritoriul RM, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate la Summitul OSCE de la
Istanbul din 1999. Se consideră că retragerea acestor trupe și eliminarea depozitelor militare de
arme și muniții ale Federației Ruse din regiunea transnistreană ar fi un pas semnificativ în
procesul de reglementare pașnică al conflictului din partea stîngă a Nistrului. Dna FUSU a opinat
că înlocuirea forțelor de menținere a păcii existente cu o misiune civilă internațională este
necesară pentru a construi încrederea și a asigura soluționarea pașnică a conflictului. În contextul
negocierilor privind Acordul de Asociere cu UE, dna FUSU a invitat Consiliul UE, Comisia și
Serviciul European de Acțiune Externă să fie extins mandatul negociatorilor UE, în scopul de a
elabora o formulare mai explicită a prevederii și perspectivei de integrare europeană în
Preambulul Acordului de Asociere, în conformitate cu articolul 49 al Tratatului privind UE.
Dumneaei a reamintit afirmațiile Comisarului european pentru Extindere și Politică Europeană
de Vecinătate, dl Stefan FULE, făcute în cadrul forului UE – Moldova de la Berlin, din 22-23
octombrie recent, precum că “răspunsul UE la reformele întreprinse de RM trebuie să fie unul
adecvat, pe măsura eforturilor depuse, și anume acordarea perspectivei de aderare la UE -
articolul 49 al Tratatului UE, care se referă la obținerea calității de membru al UE indică calea de
viitor a RM”. La rîndul său, deputatul german dl Andreas SCHOCKENHOFF, Vicepreședintele
pentru politică europeană, externă și de apărare a fracțiunii CDU/ CSU din Bundestag, a
menționat că perspectiva europeană este cel mai bun catalizator pentru continuarea reformelor și
aceasta ar trebui să fie oferită Moldovei.

În continuare, dna FUSU s-a referit la securitatea energetică care este considerată a fi o
provocare în contextul global de creștere a prețurilor la energie și dependenței de importurile de
gaze dintr-o singură sursă, și anume Federația Rusă. Intensificarea lucrărilor în construirea
conductei Iași-Ungheni ar fi un prim pas în diversificarea aprovizionării cu gaze naturale a RM.
În același context, dna FUSU a solicitat Comisiei Europene să ofere susținere financiară și
tehnică RM pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor care rezultă din aderarea la Tratatul
Comunității Energetice și la cel de-al 3-lea Pachet Energetic. Dna FUSU a abordat pe scurt cele
trei documente pe care RM și UE le negociază:

1) Acordul de Asociere - unul dintre obiectivele majore îl constituie apropierea de finalizare
a Acordului de Asociere. Începînd cu 12 ianuarie 2010 au avut loc 12 runde plenare de
negocieri desfășurate după principiul rotației la Chișinău și la Bruxelles.

2) Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător –6 capitole din 13 domeniii care
cuprind comerțul cu bunuri, barierele netarifare și barierele tehnice din calea comerțului,
dezvolarea durabilă, achizițiile publice, facilitățile vamale și comerciale au fost închise
temporar.

3) Dialogul în domeniul vizelor – la 26 iunie 2012 Comisarul European pentru Afaceri
Interne, dna Cecilia MALMSTRÖM, în urma prezentării celui de-al treilea raport de
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progrese referitor la implementarea Planului de Acțiuni UE-RM a făcut publică decizia
privind avansarea RM la cea de-a doua fază a dialogului pentru vize.

Dna FUSU a evidențiat faptul că foaia de parcurs pentru Parteneriatul Estic va constitui o agendă
ambițioasă pentru perioadă de pînă la următorul Summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc
în noiembrie 2013, la Vilnius. Dumneaei a apreciat decizia UE de a oferi RM 28 mln. Euro
pentru anul bugetar curent. RM beneficiază de cea mai mare asistență din partea UE dintre țările
din Parteneriatul Estic, circa 150 mln. Euro anual.

Următorul subiect la care s-a referit dna FUSU sunt reformele din domeniul combaterii corupției.
Un element cheie al acestor reforme reprezintă reformarea Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției, care conform legii din mai 2012, a devenit Centrul Național
Anticorupție, legea a intrat în vigoare la 1 octombrie 2012. La 26 octombrie 2012 Parlamentul
RM a ales noul director al CNA, dl Viorel Chetraru. De asemenea, a fost ales noul director al
Serviciului de Informații și Securitate, dl Mihai Bălan, și Președintele Comisiei Naționale pentru
Integritate, dl Anatolii Donciu. Dumneai a comunicat că Alianța pentru Integrare Europeană a
acordat un vot ferm de încredere conducătorilor acestor trei instituții. Procesul de reformare al
SIS-ului trebuie de intensificat avînd în vedere faptul, că RM nu și-a reformat încă sistemul de
securitate națională. Dna Fusu a remarcat că este necesar sprijinul statelor UE în realizarea
procesului complex de reformare al SIS-ului prin adoptarea unei legislații în concordanță cu
normele europene, precum și mecanismelor și practicilor de informații din UE. Spre final, a
reiterat faptul că integrarea europeană este un vector ireversibil pentru RM, un deziderat
exprimat în programul de activitate al Guvernului și Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova
2020”, adoptată de Parlamentul RM în luna iulie anul curent. Dna FUSU a mulțumit pentru
atenție.

Dna Monica MACOVEI a felicitat pentru modul în care a avansat RM. Dumneai a subliniat că
prima etapă din Planul de Liberalizare al Vizelor a fost încheiată, urmează cea mai complicată
parte, și anume implementarea, iar la acest capitol partea moldovenească se bucură de tot
sprijinul UE. În continuare este importantă finalizarea negocierilor privind DCFTA, un acord ce
trebuie să fie aplicat și pentru zona transnistreană, care participă în calitate de observator la
aceste negocieri. Dumneai a evidențiat că este foarte important de respectat termenul propus, și
anume pînă în septembrie 2013, cînd urmează să fie încheiată negocierea și semnat Tratatul de
Asociere, care include și DCFTA.

Dl Andrei POPOV, Viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, a relevat că
decizia privind dublarea frecvenței reuniunilor în acest format constituie o dovadă clară a
maturității și intensității relațiilor de cooperare dintre RM și UE. Dumnealui a remarcat că
dimensiunii parlamentare îi revine un rol deosebit de important în sprijinirea și facilitarea
parcursului european al RM. În acest context, a exprimat gratitudinea pentru susținerea acordată
de către membrii delegației pentru relațiile cu RM din Parlamentul European în atingerea
obiectivului integrării europene al RM. Astfel, Rezoluția Parlamentului European, adoptată în
septembrie 2011, care menționează în mod expres articolul 49 al Tratatului UE reprezintă un
punct de referință important al demersurilor părții moldovenești pentru recunoașterea
perspectivei europene a RM. Dl POPOV a remarcat că partea moldovenească apreciază înalt
dialogul dintre RM și UE și a exprimat angajamentul plenar pentru procesul de implementare al
agendei de reforme asumate pentru parcursul european al RM. RM este un participant activ al
Parteneriatului Estic. Faptul că RM este considerată o țară lider în acest format încurajează
autoritățile moldovenești și mai mult în realizarea obiectivelor stabilite pe dimensiunea integrării
europene, inclusiv prin valorificarea celor două principii: cel al diferențierii și principiul “mai
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mult pentru mai mult”. În acest sens dimensiunii parlamentare îi revine un rol foarte important în
apropierea spre obiectivul integrării europene al RM.

Dl Dirk LORENTZ, Chargé d’Affaires, Delegația UE în RM, a adus la cunoștință că în ceea ce
privește negocierea Acordului de Asociere, ultima întîlnire din septembrie anul curent organizată
la Chișinău a decurs într-o atmosferă constructivă, multe subiecte au fost discutate, inclusiv
configurarea instituțională. Unele subiecte mai rămîn deschise, precum cel ce ține de perspectiva
de membru, dar aici dumnealui a reamintit discursul dlui FULE din Berlin, unde Comisarul
pentru prima dată s-a referit la articolul 49 al Tratatului UE, susținînd că visează ca RM să
devină o țară prosperă, loială valorilor europene, consolidată, modernă și integrată în familia
europeană. Dl LORENTZ a menționat că în ceea ce privește Zona de Liber Schimb Aprofundat
și Cuprinzător, de asemenea, poate fi observat un progres semnficativ. Precum s-a mai
menționat, la cea de-a 3-a rundă, care a avut loc la Chișinău în luna septembrie curent, dialogul a
fost unul deschis și urmare a acestuia un număr mare de capitole a fost în mod preliminar
aprobat. Dumnealui a subliniat faptul că, totuși, rămîne de realizat o sarcină complicată, și
anume de a include Transnistria în DCFTA, a cărui scop este de a fi implementat pe întreg
teritoriul RM. Este important ca procesul de asociere în cadrul DCFTA și Acordul de Asociere
să fie finalizate pînă la următorul Summit al Parteneriatului Estic. Dumnealui a afirmat că RM
este gată să treacă la cea de-a doua etapă a Planului de Acțiune privind liberalizarea regimului de
vize. Un alt acord semnat este cel din iunie anul curent referitor la spațiul aerian comun, în baza
căruia au fost deja deschise cîteva zboruri în plus. Dl LORENTZ a opinat că la implementarea
acestui acord mai multe lucruri puteau fi realizate. Un alt acord ține de Indicațiile geografice,
semnat în iunie anul curent și ratificat în luna octombrie de către Parlamentul European. Un alt
element important este dialogul stabilit dintre UE și RM privind drepturile omului, un subiect ce
a fost discutat la Bruxelles la sfîrșitul lunii mai 2012. În același timp, Parlamentul RM a adoptat
Legea privind egalitatea de şanse, o lege salutată de Parlamentul UE. Un alt element important al
acestui dialog a conţinut libertatea mass-mediei, au fost salutate acțiunile Guvernului de a nu
scoate la licitație frecvența NIT pînă cînd nu va fi o decizie din partea Curții pe marginea acestui
caz. Se planifică continuarea discuțiilor cu privire la drepturile omului la o ședință ad-hoc, care
va aduna colegi din Consiliul Europei și ONU în noiembrie anul curent. În ceea ce privește
dimensiunea multilaterală a Parteneriatului Estic, RM continuă să fie activă. Primul for al
societății civile în afara UE va fi găzduit de Republica Moldova la propunerea acesteia, în
toamna anului 2013, o acțiune salutată de către Parlamentul European. Asistența UE către RM
pentru anul curent depăşeşte suma de 150 mln. Euro. Se planifică ca în fiecare an să se ofere mai
mult de 100 mln. euro, ceea ce este un caz fără precedent, fiind cel mai mare ajutor acordat în
cadrul Parteneriatului Estic și în vecinătate. Făcînd referință la Instrumentul Politicii Europene
de Vecinătate (ENPI) - 4 programe au fost aprobate. Pentru anul 2013 se va mai adăuga un
element, predestinat să susțină securitatea și mobilitatea, ceea ce în practică înseamnă facilitarea
regimului de vize. În context, 28 mln. Euro au fost oferite RM în cadrul proiectului “mai mult
pentru mai mult”, care pe viitor în cadrul acestui program vor fi oferite și alte fonduri. De
asemenea, suma de 8 mln. Euro a fost oferită pentru implementarea Planului Național de Acțiune
referitor la drepturile omului. Rezumînd, în Strategia „Europa 2020”, Comisia Europeană
formulează anumite angajamente referitor la 11 noi decizii, costul implementării cărora va fi de
aproximativ 222 mln. Euro.

Dl Miron GAGAUZ a adresat mulțumiri Parlamentului European pentru asistența pentru
implementarea reformelor. În opinia lui, acest proces se desfășoară în mod unilateral, deoarece
partea moldovenească nu a obţinut încă un răspuns clar, dacă o țară scindată, precum este RM,
poate să devină membru al UE. Situația de astăzi arată că țara este tot mai divizată, iar de vină,
după opinia dlui GAGAUZ, este în mare partea Alianța pentru Integrare Europeană, care nu are
o abordare corectă a situației curente din stînga Nistrului. Dumnealui și-a exprimat părerea că
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cetățenilor din regiunea trasnistreană trebuie să li se dea un imbold pentru a le trezi interesul spre
unificare, prin demonstrarea că în RM sunt condiții mai bune de trai.

În acest context, dl LORENTZ a răspuns că angajarea UE în soluționarea conflictului
transnistrean s-a intensificat în ultimii ani, atît în formatul 5+2, cît și în termeni de asistență
financiară. În ceea ce privește formatul 5+2, UE are dorința ca din observator să devină
mediator, dar această decizie nu poate fi luată în mod unilateral doar de UE. În ceea ce ține de
angajamentul UE în soluționarea conflictului transnistrean expus în termeni financiari, 15% din
asistența financiară oferită RM pentru perioada 2011-2013 este investită în măsurile de
consolidare a încrederii, dintr-un total de 40 mln. Euro, dintre care 12 mln. Euro pentru anul
2012 și 28 mln. Euro pentru 2013. La acest capitol UE este cel mai mare donator. Un alt element
este asistența oferită prin intermediul programului EUBAM. După părerea lui, UE își intensifică
angajamentul în formatul 5+2 atît la nivel politic, cît și prin proiecte concrete implicînd băncile
și misiunea asistenței EUBAM.

Dna MACOVEI a remarcat faptul că procesul de integrare europeană este unul lung și complex.
Dumneaei a opinat că schimbările de mentalitate nu trebuie să fie așteptate să apară de la sine, ci
trebuie de întreprins schimbări în diferite domenii, și odată cu aceste schimbări se va modifică și
mentalitatea. Dumneaei este convinsă că circulația fără vize va ajuta foarte mult populația de pe
ambele părți ale Nistrului să vadă ce înseamnă UE și valorile europene. Acesta este un proces
care deja a început și trebuie susținut ca să se desfășoare cît mai rapid. Dna MACOVEI a afirmat
că Parlamentul UE susține opțiunea RM de integrare europeană, acesta fiind motivul pentru care
se organizează cîte două ședințe pe an cu RM.

4. Urmărirea rezultatelor implementării recomandărilor celei de-a 15-a reuniuni a CCP
UE – RM din 29 mai 2012, evoluția evenimentelor politice și progrese în domeniul
reformelor în RM

a) Evenimente politice recente

Dna Corina FUSU a anunțat trecerea la următorul punct de pe agendă despre evenimentele
politice recente în viziunea fiecărei fracțiuni parlamentare.

Dl Valeriu STRELEȚ, Președintele Fracțiunii PLDM, a menționat că lucrările CCP UE-RM sunt
evenimente importante și este urmărită cu atenție implementarea rezoluțiilor adoptate. În acest
context, dumnealui a făcut referință la cîteva aspecte care caracterizează domeniul politic actual.
Dumnealui a relatat că la deschiderea sesiunii toamnă-iarnă el a fost cuprins de sentimente
contradictorii pe alocuri, pe de o parte sentiment de optimism, graţie stabilității politice
condiționată de alegerea Președintelui țării. De asemenea, acest optimism a fost alimentat de
faptul că Parlamentul RM a respectat în mod strict graficul privind adoptarea mai multor acte
legislative, care vizează în primul rînd Planul de Acțiune RM-UE și documente care vizează
politica internă de zi cu zi. Pe de altă parte, îngrijorări legate de indicatorii economici
condiționați de seceta acută, din care cauză nu au fost înregistrate acele cote pe care miza partea
moldovenească, ceea ce a determinat rectificarea bugetului. Dl STRELEȚ și-a exprimat speranța
ca anul se va încheia fără a mai opera noi rectificări în buget. Îngrijorările mai sunt legate și de
conduita colegilor din opoziție care au început să alimenteze sentimente periculoase pentru
stabilitatea internă a RM, insistînd convocarea unui referendum cu privire la aderarea RM la
Uniunea Vamală Rusia – Belarus – Kazahstan. Dl STRELEȚ a opinat că acesta este un
sentiment neproductiv pentru procesul de integrare europeană a RM, deoarece și așa sunt destule
motive de scindare a societății. Un alt sentiment cu care a început sesiunea este responsabilitatea
pentru atingerea angajamentelor pe care și le-a asumat RM. În continuare, dumnealui a propus
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trecerea în agendă a evenimentelor principale care au marcat sesiunea parlamentară din ultimele
cîteva săptămîni. Dumnealui a evidențiat faptul că pentru prima dată s-a respectat cu strictețe
calendarul angajamentelor realizate, ba chiar avansînd pe alocuri în anumite etape la adoptarea
bugetelor. Proiectele de bugete recepționate din timp de la Guvern au fost deja adoptate în prima
lectură. Dl STRELEȚ a remarcat că deficitul bugetar preconizat pentru 2013 este la un nivel
scăzut și se încadrează în limitele 1,1%, substanțial mai jos decît rigorile impuse de UE pentru
statele sale membre. În continuarea acestui proces s-a propus un obiectiv ambițios ca în viitorul
cît mai apropiat să fie adoptate bugetele pentru 2013 într-o lectură finală. O finalitate a
evenimentelor recente sunt numirile în funcție a conducătorilor instituțiilor care au misiunea
principală de a combate corupția. Dumnealui a remarcat faptul că aceste numiri reprezintă finalul
unui lung proces de discuții referitor la competența acestor persoane de a asigura reformarea
profundă a insituțiilor respective. Speculațiile referitor la acest subiect sunt considerate de către
Alianța pentru Integrare Europeană drept nefondate. Această acțiune este un semnal că Alianța
pentru Integrare Europeană este un organism eficient și viabil în realizarea angajamentelor pe
care și le-a asumat. În continuare, dl STRLEȚ a trecut pe agendă obiectivele imediate ale RM.
Primul obiectiv se referă la continuarea implemenatării de acțiuni legislative care ar acorda tot
suportul politic Guvernului în implementarea planurilor de acțiuni pentru semnarea celor trei
acorduri care vizează libertatea de circulație a cetățenilor, libertatea comerțului cu UE și Acordul
de Asociere. Un alt obiectiv important rezidă în consolidarea coeziunii, bunei înțelegeri și
cooperării în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Oricare tentativă de reconfigurare a
Alianței nu are nici o perspectivă, s-a demonstrat că Alianța are interesul să-și continuie
mandatul, cel puțin pînă la finele actualei legislaturi, și anume pînă la sfîrșitul anului 2014. Alt
obiectiv constă în consolidarea controlului parlamentar. În acest sens, au fost adoptate mai multe
legi în ritm destul de rapid, iar la domeniul implementării se remarcă anumite carențe și aici
Legislativului trebuie să i se atribuie rolul său parlamentar de control al implementării legilor și
neadmiterii devierii de la norme.

Dl Dumitru DIACOV, Președintele Fracțiunii PD, a declarat că Partidul Democrat este unul
dintre puținele partide care a pus temelia acestei cooperări RM-UE încă în perioada anilor 1998-
1999, cînd programul de guvernare era orientat spre cooperarea RM cu Uniunea Europeană. Prin
anul 2005 comuniștii au înțeles că ar trebui să meargă în aceeași direcție și au fortificat acest
mesaj. În ultimii ani se atestă un dialog RM și UE mai dinamic, pe parcursul acestei perioade s-
au obținut multe realizări, dar sunt prezente și un șir de probleme. Criza politică, care a
reprezentat un impediment semnificativ în accelerarea dialogului moldo-comunitar, a fost
depășită și la dispoziție sunt doi ani, timp în care trebuie să se demonstreze că RM este un
partener serios, care respectă angajamentele asumate. Proiectele de cooperare care sunt în
derulare demonstrează faptul că mediul și clasa politică s-au maturizat și s-a constatat faptul că
unicul obiectiv viabil pentru RM este integrarea europeană. După părerea dlui DIACOV, RM ar
trebui sa devină un exemplu pozitiv de progres realist pentru populația din stînga Nistrului. În
acest sens, trebuie de realizat niște pași reali spre apropiere cu Transnistria pentru a obține un stat
integru și suveran. Dumnealui a confirmat că Alianța pentru Integrare Europeană evoluează în
mod clar spre realizarea tuturor angajamentelor asumate. În continuare dl DIACOV a remarcat
faptul că UE are nevoie de un vecin stabil, care emană securitate, democrație și dezvoltare. PD
va depune toate eforturile ca proiectele enunțate să fie realizate pînă la capăt.

Dl Ion HADÂRCĂ, Președintele Fracțiunii PL, a subliniat că RM cu pași mici, dar siguri se
îndreaptă spre marea familie europeană. RM și-a asumat guvernarea pentru asigurarea acestui
curs nu doar prin delarații, dar și prin fapte concrete, prin reformele promovate, prin consolidarea
democrației, prin asigurarea cadrului legal corespunzător, printr-un efort suplimentar de
asigurare a unei stabilități aproape excepționale în condițiile unei crize globale, a instabilității
regionale și a unui permanent șantaj economic, energetic dinspre est. Dialogul cu UE treptat se
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transformă într-un parteneriat solid și previzibil, și a exprimat speranța ca într-un final proxim se
va ajunge la semnarea Acordului de Asociere. În demersul său parlamentar pentru actuala
sesiune PL are cîteva priorități pentru domeniile pe care le monitorizează în actul guvernării:
1) reabilitarea drumurilor, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii;
2) protejarea mediului;
3) adoptarea Codului Educației și al Audiovizualului;
4) descentralizarea administrativă.
Dl HADÂRCĂ a declarat că a fost lansată reforma profundă a cadrului constituțional, și pe
marginea acestui fapt sunt în discuție două variante:
1) reforma profundă a actualei Constituții;
2) adoptarea unui nou text al Constituției.
Important pentru RM este modelul democrațiilor europene. Dumnealui a declarat că se vor
depune toate eforturile pentru realizarea cît mai rapidă și completă a angajamentelor asumate față
de UE pentru a obține semnarea Acordului de Asociere, Acordului de Liber Schimb și Libera
Circulație. Dumnealui a reamintit că în discursul său recent Stefan FULE, Comisarul pentru
Extindere și Politica Europeană de Vecinătate, prezentat în cadrul Forului de la Berlin din 22
octombrie 2012, a punctat că “Republica Moldova, Guvernul și cetățenii săi, pentru
angajamentul lor remarcabil vizavi de inițiativele noastre comune, UE ar trebui să anticipeze
rezultatul acestora și să stabilească domeniile de cooperare cu Republica Moldova pentru a
transforma acest vis în realitate”. Dl HADÂRCĂ și-a exprimat recunoștința pentru nota înalt
apreciativă și a expus speranța în continuarea dialogului cu partenerii de dezvoltare întru
revenirea RM în albia firească a UE.

Dna Inna ȘUPAC, membru al Fracțiunii PCRM, a menționat că ultima reuniune a CCP UE-RM
a avut loc la 29 mai 2012, la Bruxelles. Dna ȘUPAC a propus analiza în comun a implementării
unor recomandări ale CCP UE-RM de la acea reuniune. Punctul 22 al Rezoluției din 29 mai 2012
a încurajat toate partidele politice să se angajeze în mod constructiv în dialogul politic. Dna
ȘUPAC a declarat că o lună și jumătate colegii din alianța de guvernare au reflectat asupra
faptului cum să înceapă mai eficient dialogul cu opoziția parlamentară și au venit cu soluția la 12
iulie 2012, cînd deputații din Alianță au interzis utilizarea pe teritoriul RM a simbolurilor secerei
și ciocanului, precum și a fost interzisă promovarea ideologiilor totalitare, inclusiv cea
comunistă. Dumneaei și-a exprimat părerea că prin acest fapt a fost sfidat principiul democrației.
Prin aceste acțiuni s-a dat dovadă de faptul că prin intermediul deciziei din 12 iulie 2012 s-a
încercat limitarea activității politice a opoziției parlamentare. PCRM a atacat la Curtea de Apel
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale prin care s-a respins înregistrarea simbolului electoral al
PCRM. Dna ȘUPAC a anunțat că în cazul în care acest dosar va ajunge la Strasbourg, Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului va aplica practica unui caz asemănător cînd un cetățean
maghiar a fost condamnat pentru folosirea simbolurilor sovietice. În acel caz CEDO a recunoscut
încălcarea drepturilor și libertăților de către autoritățile ungare. Punctul 27 al Rezoluției a salutat
progresele înregistrate în ceea ce privește libertatea de exprimare, independenței și pluralismului
mass-mediei, iar punctul 28 a încurajat Curtea Supremă de Justiție cazul închiderii postului de
televiziune NIT în conformitate cu jurisprudența CEDO. Au trecut 6 luni de atunci, dar în
problema NIT-ului nu a fost înregistrat nici un progres. Dna ȘUPAC a anunțat că concomitent a
apărut un alt caz de așa numit progres în mass-media, și anume cazul portalului Unimedia. Dna
ȘUPAC în mod conștient a evidențiat faptul că deciziile judecătorești au fost influențate de
deciziile politice din Moldova. Dumneaei a reamintit acordul de constituire al Alianței, conform
acestui acord toate funcțiile în stat sunt partajate, inclusiv și cele care se presupun a fi
independente, cel puțin conform practicii UE, și anume sistemul judecătoresc, Comisia
Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Curtea de Conturi, Curtea
Constituțională, Serviciul de Informații și Securitate. Dna ȘUPAC a opinat că de aici reiese un
paradox, PCRM-ului, partidul care a inițiat dialogul politic, astăzi îi sunt interzise simbolurile, se



D-MD\920468 \RO PE 495.733

8

fac presiuni asupra membrilor și simpatizanților săi, sunt intimidați cetățenii care au participat la
protest împotriva guvernării prin intentarea de dosare penale și administrative, prin concedierea
din motive politice. Practica preluării de către opoziție a controlului asupra instituțiilor
importante de stat s-a stopat în anul 2009. Dumneaei a reamintit rezultatele sondajelor, conform
acestora numărul susținătorilor al integrării europene este în descreștere de la 70% în anul 2009,
pînă la 47% în anul curent. Dna ȘUPAC a propus o analiză onestă a situației fără a folosi lozinci
de felul că “RM este o istorie de succes” sau “în curînd va avea regim liberalizat de vize”. În
iulie 2012 Guvernul a decis să lichideze compensațiile pentru păturile social vulnerabile. Pînă pe
data de 20 septembrie 2012 au fost închise circa 100 școli în urma optimizărilor. În proiectul
bugetului de stat pentru 2013 se prevăd majorări considerabile pentru unele instituții de stat.
Conform opiniei dnei ȘUPAC, aceste resurse ar fi putut să fie utilizate mult mai rațional și
eficient. Dna ȘUPAC a informat că este foarte probabil ca la terminarea ședinței curente să fie
adoptată cu votul majoritar Rezoluția finală cu multe laude și salutări, ca și în documentele
precedente. De asemenea, este foarte probabil faptul ca la ședința curentă discuțiile fiecărui
subiect de pe ordinea de zi să fie limitate doar la 10 min, un caz fără precedent în istoria
ședințelor CCP UE-RM. Dna ȘUPAC a comunicat că abordarea superficială a problemelor
existente și lipsa atitudinii critice duc spre o dezamăgire a cetățenilor în ideea integrării europene
și cu toții împreună ar trebui de cugetat asupra faptului cum de soluționat această chestiune.

La cele din urmă dl Cristian BUȘOI a anunțat că în ultimii doi ani de zile RM se bucură de o
bună reputație la nivelul UE și a confirmat faptul că sunt progrese importante, deși totodată a
admis că sunt și multe lucruri de corectat. O parte din subiectele aduse în discuție de către
reprezentanții opoziției, precum televiziunea NIT, sunt chestiuni care au fost luate în considerație
de către oficialii UE. Dintre toate cele șase țări ale Parteneriatului Estic RM a progresat cel mai
mult în ultima perioadă de timp în relațiile sale cu UE. Ar fi un pas înainte să se liberalizeze cît
mai curînd posibil regimul de vize, un lucru care ar întări încrederea cetățenilor RM în UE.
Dumnealui și-a exprimat dorința de a încuraja reprezentanții alianței de guvernare să dialogheze
cu opoziția. Dl BUȘOI a adresat o întrebare dnei ȘUPAC referitor la faptul dacă dincolo de
subiectele aduse în discuție de dumneaei poate fi remarcat și vreun lucru pozitiv în evoluția
relațiilor RM-UE din ultimul an, în viziunea PCRM.

Dna ȘUPAC a răspuns că unicul lucru pozitiv constă în faptul că UE oferă sume considerabile de
bani pentru dezvoltarea unor sectoare din RM. Delegația RM trebuie să discute în ce mod aceste
resurse sunt utilizate. Ar fi binevenit ca și oficialii UE să vină cu o opinie pe marginea acestui
fapt, să efectueze cel puțin un audit pentru a asigura o transparență a banilor alocați, fiindcă
cetățenii RM nu resimt efectele acestor fonduri.

Dna Elena BĂSESCU a adresat o întrebare conform căreia dacă există posibilitatea ca puterea și
opoziția să se reconcilieze în Parlament pentru a discuta subiecte de interes național cum ar fi
reforma Consitutției.

Dna ȘUPAC a comunicat că PCRM timp de trei ani de zile a înaintat un șir de proiecte de legi ce
țin de dezvoltarea social-economică a țării și nici un proiect de lege nu a fost pus în discuție pe
ordinea de zi în Parlament. În al doilea rînd, în cazul în care Alianța de guvernare a decis să lupte
cu opoziția prin interzicerea simbolurilor comuniste e greu de afirmat despre vreun dialog
politic. Și în al treilea rînd, referitor la reforma constituțională, la reuniunile precedente s-au
derulat discuții aprigi cu dna MACOVEI care susținea că în RM exista o criză constituțională, în
timp ce PCRM afirma că această criză era de fapt de ordin politic. În proiectul Recomandărilor
ședinței curente și reprezentanții Parlamentului European au conștientizat faptul că nu există nici
o criză constituțională, așa că nu este necesară schimbarea Constituției RM.
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Dna ŽDANOKA a rugat să fie respectate regulile de limitare a timpului pentru comentarii și
întrebări. În continuare, dumneaei s-a adresat cu două întrebări către liderii Alianței pentru
Integrare Europeană. Prima întrebare s-a referit, dacă liderii Alianţei consideră că RM nu este un
stat european. Ce de-a doua întrebare, care a fost adresată anterior și dlui Filat, s-a referit, dacă
pe agenda dialogului politic din RM este abordat subiectul privind evoluţiile ce au loc în ultimul
timp în UE, și anume transformarea acesteia în federație, se presupun diferite niveluri de
participare, și întrebarea consta în faptul ce nivel de participare în procesul de integrare
europeană văd liderii Alianței pentru Integrare Europeană.

Dl STRELEȚ a declarat că prima întrebare a fost dificil de înțeles și a rămas confuz. În același
timp, s-a folosit de această ocazie pentru a remarca faptul că reprezentantul opoziției a exagerat,
și anume prin afirmațiile care s-au referit la partajarea instituțiilor justiției, dumnealui a declarat
că Alianța nu are control asupra SIS-ului, avîndul pe dl REȘETNICOV în fruntea Subcomisiei
Parlamentului de control asupra Serviciului de Informații și Securitate. Dl STRELEȚ a remarcat
că dna ȘUPAC a exagerat vorbind că în bugetul de stat au fost fixate mai multe sume pentru
dezvoltarea infrastructurii țării, pentru dezvoltarea țării și mai puțin pentru sfera socială,
deoarece în termeni de cifre reale nu mai puțin decît în perioada cînd la guvernare erau
comuniștii. Referitor la perspectiva europeană a RM, dumnealui a declarat ca toți cei prezenți la
reuniune trebuie să fie siguri de faptul că partea moldovenească califică RM drept stat european
și, inclusiv, prin reforma constituțională se va urmări atingerea obiectivului european al RM.

Dl DIACOV a adus la cunoștință că RM demult timp și-a pus obiectivul de integrare europeană
și se planifică de a duce acest proces pînă la capăt. Dumnealui și-a amintit de o discuție în cadrul
Consiliului UE cînd a fost pusă întrebarea dacă RM poate să devină parte a UE, fiindcă nu-și
controlează o parte a teritoriului. La acel moment partea moldovenească a răspuns că dacă RM
nu este acceptată astfel cum este ea divizată, atunci se încurajează separatismul. Dl DIACOV a
anunțat că Partidul Democrat este în favoarea cooperării cu opoziția, dar această cooperare se
presupune a fi bilaterală, pentru a avea un dialog viabil, ceea ce este în interesul întregii țări.

Dl Ion HADÂRCĂ a răspuns că din respect pentru poporul pe care îl reprezintă se dorește ca pe
viitor să nu se mai repete fenomenele totalitarismului, deportărilor, foametei organizate, de aceea
RM are nevoie de o integrare europeană, de o desprindere totală de spațiul șantajului și o
integrare totală în spațiul UE.

b) Reforme în următoarele domenii:

i) Politici economice și financiare. Progrese în domeniul negocierii Acordului de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător

În continuare din cauză că la reuniune nu erau prezenți dl Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru,
Ministru al Economiei, și dl Octavian CALMÎC, Viceministru al Economiei, urma să participe
dna Inga IONESII, Șef al Direcției generale politici comerciale, Ministerul Economiei. Dna Fusu
a rugat ca dna IONESII să revină la abordarea subiectului în cea de-a doua parte a reuniunii.

ii) Viața politică și finanțarea partidelor politice

Dl Iurie CIOCAN, Președintele Comisiei Electorale Centrale, a informat că în luna noiembrie
2011 CEC a realizat două activităţi majore:
1) a aprobat Planul strategic de dezvoltare al instituției pentru perioada 2012-2015. În acest
plan sunt expres menționate valorile CEC-ului: integritatea, imparțialitatea, profesionalismul,
independența, transparența și axarea pe inovații.
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2) în noiembrie 2011 a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea propunerilor de amendare
a legislației în vigoare la capitolul finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
În cadrul grupului de lucru au fost constituite 25 instituții publice și non-guvernamentale.
Partidele de guvernamînt au fost parte la acest grup de lucru. În cadrul grupului s-au organizat 45
de ședințe în componență restrînsă și 6 ședințe în componență extinsă. Au fost elaborate peste
200 propuneri de amendare a legislației în vigoare și anume, amendarea a șapte legi: Codul
Electoral, Legea privind partidele politice, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea Curții
de Conturi, Codul contravențional și Codul fiscal. În baza acestor propuneri a fost elaborat un
proiect de lege propus Guvernului, care ulterior urmează să fie aprobat de către Parlament. În
conformitate cu legislația RM, CEC-ul nu are drept de inițiativă legislativă și toate proiectele
promovate de CEC sunt promovate prin intermediul Guvernului. În baza acestui proiect s-a
încercat reducerea de marii donatori, reglementarea cotizației de membru, o echitate în alocările
de la bugetul de stat. S-a încercat specificarea regulilor de evidență financiară a resurselor
primite de către partidele politice, și raportarea acestora la CEC. Dumnealui a subliniat că este
definitivată drept problemă faptul că partidele politice nu raportează activitatea financiară nici
unui organ, cu excepția a două luni care reprezintă perioada electorală, atunci cînd rapoartele se
prezintă o dată la două săptămîni CEC-ului. S-a propus să fie aplicate și sancțiuni pentru
neregulile admise, inclusiv cu privarea dreptului de a obține finanțări din bugetul de stat pentru o
anumită perioadă de timp sau pentru întreaga perioadă a unui mandat. În acest proiect s-a păstrat
posibilitatea de a exclude concurentul electoral în runda electorală în baza unei decizii
judecătorești definitive. De asemenea, a fost fortificată latura monitorizării, utilizării resurselor
financiare în campaniile electorale. Înainte de a elabora acest proiect de lege s-a făcut un studiu
și s-a constatat că, de exemplu, în practica ultimelor cinci campanii electorale naționale începînd
cu 2009, volumul resurselor financiare utilizate în campania electorală crește, iar numărul
donatorilor descrește, ceea ce denotă un vector spre oligarhie. S-a pus scopul stabilirii unor
reguli clare a condițiilor necesare pentru donarea banilor, s-a propus micșorarea plafonului
maxim al donațiilor. În legislația actuală se prevede că o persoană fizică poate dona 500 salarii
medii pe contul unui sau mai multor partide politice, iar persoanele juridice pot dona pînă la
1000 salarii medii. S-a propus diminuarea acestor cifre, pentru persoane fizice pînă la 400 salarii
medii, iar pentru persoane juridice – 70. Astfel se încearcă ca în condiții legale să fie stimulate
micile donații. Prin acest proiect s-a propus de a conferi CEC-ului atribuții suplimentare ce țin de
colectarea și publicarea rapoartelor financiare, dl CIOCAN a declarat că prin această acțiune
CEC-ul nu cere asumarea unor responsabilități de organ de control financiar, ci solicită dreptul
de a percepe aceste rapoarte, de a le totaliza și de a le prezenta opiniei publice. Dacă ulterior se
vor constata deficiențe, CEC se va vedea în drept să sesizeze organele competente pentru
efectuarea unui anumit control. Dumnealui a remarcat faptul că s-a atras o atenție deosebită
dreptului persoanelor de peste hotare de a aduce contribuții partidelor politice. Nu se admit
donații directe din afara RM, pot fi acceptate doar transferuri prin intermediul sistemului bancar
al RM. Acest proiect de lege a fost propus aprobării unui șir de organizații internaționale
acreditate în RM și fracțiunilor parlamentare. Dl CIOCAN este de părerea că acest proiect în
urma aprobării va fi păstrat cît mai aproape de varianta inițial propusă, din considerent că
Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și
Corupției de la acea etapă și, nu în ultimul rînd, fracțiunile parlamentare au participat la
elaborarea acestuia. Dl CIOCAN a anunțat că două exemplare ale amendamentelor vor fi
prezentate dnei MACOVEI.

Dna MACOVEI a opinat că finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale este o
măsură anticorupție vitală și este foarte greu acceptată de către politicieni. Dumneaei și-a
exprimat speranța ca CEC-ul să găsească un compromis la subiectul adoptării acestui proiect de
lege într-o formă cît mai severă. De asemenea, dna MACOVEI s-a interesat dacă CEC-ul pe
marginea acestui proiect lucrează cu asistența UE și a Consiliului Europei.
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Dl CIOCAN a adus la cunoștință că proiectul a fost definitivat și prezentat Guvernului în luna
iunie curent, distribuit în formă de broșuri tuturor membrilor Parlamentului RM și ai Guvernului
RM, iar dezbaterile în Parlament pe marginea acestui proiect urmau să înceapă pe 30 octombrie
2012.

Dna MACOVEI a întrebat dacă mai există vreun alt proiect pe marginea subiectului discutat.

Dl CIOCAN a confirmat că mai este un proiect de lege, elaborat de către un membru al
Parlamentului RM. Dumnealui a adus la cunoștință că diferența dintre proiectele de lege
existente constă în următoarele:
- CEC a amendat legislația curentă, membrul de parlament a mers pe calea creării unei legi
noi;
- diferențe de conținut, făcînd o comparație CEC propune niște condiții mult mai dure la
capitolul donații, cotizații și sancțiuni.

Dna Elena BĂSESCU a întrebat dacă proiectul a intrat în dezbatere și cînd se estimează intrarea
acestui proiect în vigoare.

Dl CIOCAN a răspuns că acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în plenul Parlamentului.
Referitor la perioadă, RM are obligația în fața Consiliului Europei, în limita proiectului GRECO,
de a adopta cel puțin în prima lectură aceste amendamente pînă la finele anului 2012. Dl
CIOCAN și-a exprimat siguranța că această obligațiune va fi onorată cu brio.

Dl STRELEȚ a intervenit cu o precizare pe marginea acestui subiect. Făcînd parte din grupul
celor implicați în procesul de dezbatere al acestui proiect dumnealui a opinat că ei au voința
politică și hotărîrea de a aborda cu toată fermitatea acest domeniu, de a reglementa clar
principiile de finanțare ale partidelor politice și a considerat că termenul de adoptare și
examinare al acestei legi nu va fi unul de lungă durată.

Dl CIOCAN a afirmat că toate cele patru partide prezente în Parlamentul RM și-au delegat
reprezentanții săi în grupul de lucru și au participat activ la elaborarea acestui proiect, ceea ce i-a
oferit certitudinea că proiectul în cauză va fi adoptat într-o perioadă destul de curîndă.

Dna FUSU a mulțumit colegilor pentru buna conclucrare din prima parte a reuniunii și a anunțat
întreruperea reuniunii.

******
Reuniunea a fost întreruptă la ora 13.05 și reluată la ora 15.30 în data de 29 octombrie 2012.

******
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A doua parte a reuniunii de lucru

Dna FUSU a deschis cea de-a doua parte a reuniunii la ora 15.30. Următorii membri CCP UE-
RM au participat la reuniune:

 Delegația parlamentară a Republicii Moldova: dna Corina FUSU, președintă; dl
Ghenadie CIOBANU, vicepreședinte, dna Inna ȘUPAC, vicepreședintă; dna Raisa
APOLSCHII; dna Oxana DOMENTI, dna Zinaida GRECEANÎI, dl Simion GRIȘCIUC,
dl Vladimir HOTINEANU, dl Sergiu SÎRBU, dl Boris VIERU, dl Miron GAGAUZ, dna
Ana GUȚU, dl Alexandr PETCOV, dl Nae-Simion PLEȘCA și dna Valentina
STRATAN.

 Delegația PE: dna Monica MACOVEI, președintă; dna Tatjana ŽDANOKA, prim-
vicepreședintă; dna Elena BĂSESCU și dl Tadeusz ZWIEFKA.

Dna FUSU a anunțat continuarea celei de-a 16-a reuniune a Comitetului de Cooperare
Parlamentară UE-RM și a oferit cuvîntul dnei Inga IONESII, Șef al Direcției generale politici
comerciale, Ministerul Economiei.

Dna Inga IONESII a prezentat pe scurt progresele care au fost înregistrate în procesul de
negociere al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Piața UE din punct de
vedere al comerțului exterior rămîne a fi una importantă și se prevede realizarea unui șir de
reforme în domeniul economic și implementarea unei legislații care ar asigura dezvoltarea unei
economii durabile. Pînă la moment au fost organizate trei runde de negocieri. La cea de-a 3-a
rundă s-a făcut un schimb de oferte tarifare care vizează accesul bunurilor pe piață. În cadrul
celei dea 4-a runde, care este preconizată pentru perioada 20-23 noiembrie 2012, la Bruxelles,
urmează a fi realizat un schimb de oferte privind liberalizarea pieții serviciilor. În ceea ce ține de
textul juridic al acestui acord, au fost finalizate negocierile asupra tuturor capitolelor. Pentru anul
2013 se preconizează 2-3 runde de negocieri și pînă în septembrie 2013 se planifică finalizarea
negocierilor asupra acestui acord. Dna IONESII a afirmat că partea moldovenească a înregistrat
un șir de progrese în realizarea recomandărilor UE și a relevat aprobarea unei legi ce ține de
crearea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Agenției pentru Protecția
Consumatorilor. De asemenea, a fost adoptată Legea cu privire la protecția concurenței și Legea
cu privire la ajutorul de stat. În ceea ce privește domeniul standardizării și reglementărilor
tehnice, a fost aprobată o Lege cu privire la standardizare și metrologie. Toate acestea reprezintă
un cadru legal necesar pentru ca negocierile respective să ducă într-un mod practic la realizarea
unui rezultat pozitiv. În același timp, în procesul de negocieri este implicată în calitate de
observator și partea transnistreană, care participă la toate rundele de discuții. În mod periodic se
desfășoară mese rotunde cu implicarea agenților economici din Transnistria.

Dna Oxana DOMENTII a întrebat, dacă Ministerul Economiei a efectuat vreo analiză
multifactorială privind impactul acestui acord asupra economiei naționale și dacă acest impact a
fost reflectat în cadrul cheltuielilor pe termen mediu pentru anii 2014-2015, din considerent că
spre sfîrșitul anului 2013 se planifică finalizarea negocierilor acordului respectiv.

Dna IONESII a răspuns că acest impact asupra bugetului va fi estimat în mod real din momentul
în care vor fi fixate ofertele tarifare și se va ști care vor fi concesiile în domeniul agriculturii și
industriei și care vor fi perioadele de tranziție. Odată cu eliminarea taxelor vamale va fi afectat și
bugetul de stat, la momentul actual după estimările făcute acesta va fi redus cu aproximativ 50
mln. lei. Dumneaei a menționat faptul că bugetul de stat urmează să se formeze nu numai din
acumularea taxelor vamale, iar pe intern se va analiza elaborarea politicii fiscale și acumularea la
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buget a impozitelor. În cadrul negocierilor menționate urmează a fi discutate și perioadele de
tranziție.

Pe marginea celor spuse dna DOMENTI a recomandat să nu se acorde atenția doar la taxele
vamale, ci și la TVA, impozite la import și export, pentru că va fi afectat și acest impozit dacă se
va înregistra o dinamică a exportului sau importului. De asemenea, dumneaei a indicat să se
acorder atenția sectorului ocupării forței de muncă, precum și la faptul că este nevoie de o
analiză multifactorială în acest proces de negocieri.

La această remarcă dna IONESII a răspuns că la export TVA-ul oricum se achită, astfel nu va fi
nici un efect negativ la acest capitol. În ceea ce privește ocuparea populației în diferite ramuri,
dumneaei a răspuns că în mod cert unele ramuri vor fi afectate, ceea ce este un lucru inevitabil.
Pentru acest fapt se prevede un șir de proiecte de susținere a ridicării competitivității sectoarelor
sensibile în perioada de tranziție. În acest sens este elaborat un proiect al Băncii Mondiale
privind dezvoltarea competitivității întreprinderilor moldovenești.

Dna Zinaida GRECEANÎI a opinat că acest impact are o influență asupra activității economiei,
activității agenților economici, fiindcă ei pot deveni necompetitivi din cauza resurselor
energetice, care sunt mai scumpe, și calitatea forței de muncă. Dna GRECEANÎI a remarcat că la
un moment dat din cauza mai multor factori agenții economici nu vor avea ce exporta. Etapa de
pregătire de 10 ani, după părerea dumneaei, s-ar putea să nu fie un interval de timp suficient
necesar pentru perioada de tranziție. Partea moldovenească se grăbește să încheie acest acord,
dar după opinia dumneaei mai întîi ar trebui de ridicat economia la nivelul prevederilor acestui
acord și alterior de trecut la negocierea termenului de încheiere al acordului respectiv. Legile
care sunt adoptate de autoritățile moldovenești sunt ajustate la standardele europene și adesea nu
funcționează în RM.

Dna Oxana DOMENTII a intervenit cu detalii privind situația economică din RM. Conform
opiniei dumneaei există premise îngrijorătoare cu privire la dinamica macroeconomică în primul
semestru al anului 2012. În primul semestru al acestui an s-a înregistrat o creștere a PIB-ului
doar de 0,8%, cel mai mic indice din momentul apariției crizei din 2009. Dumneaei a declarat că
mai mulți experți economici consideră că acestea sunt efectele politicilor restrictive din 2010-
2011. De asemenea, în prima jumătate a anului s-a înregistrat o stagnare în majoritatea
sectoarelor economice:

- descreșterea producției industriale cu 0,3% în raport cu aceeași perioadă a anului
trecut

- descreșterea volumului mărfurilor exportate cu 5%
- fluxul investițiilor interne și străine s-a redus cu 35%
- populația ocupată s-a diminuat cu circa 40.000 persoane.

Toți acești factori au afectat și veniturile bugetului de stat care au scăzut cu 6% în raport cu cele
planificate. Situația dată s-a răsfrîns și asupra domeniului social din RM. Dna DOMENTII a
opinat că dacă Guvernul nu va întreprinde măsuri urgente pentru redresarea situației economice,
atunci RM va cunoaște în continuare un regres la capitolul economie.

Dna IONESII a comunicat că criza economică de pe piețele externe afectează în mod
semnificativ economia RM. De asemenea, anul 2012 a fost unul dificil din punct de vedere al
condițiilor climaterice, seceta a cauzat reducerea exporturilor de mărfuri.

Dna DOMENTII a precizat că indicatorii prezentați au reprezentat situația economică din prima
jumătate a anului 2012 și nu reflectă impactul secetei.
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iii) Drepturile omului

Dna Tatjana ŽDANOKA a adus la cunoștință că în cadrul Parlamentului European dumneaei
este membră a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. De asemenea, dna
ŽDANOKA este unul din raportorii proiectului “Cadrul Financiar Multianual” care cuprinde o
perioadă de 5 ani, fiind o parte componentă a activităţii Agenției pentru Drepturile Fundamentale
ale UE. UE a fost creată inițial pentru a asigura facilități comerciale și un spațiu comun pentru
bunuri și forța de muncă. Dacă se face referință la drepturile omului atunci este vorba de
Consiliul Europei. În anii recenți se observă că UE are ambiția de a deveni un campion în
asigurarea drepturilor omului. Statele membre ale UE își asumă obligațiuni suplimentare și în
acest sens tot mai multe directive au fost adoptate. Toate aceste directive sunt diferite, unele
chiar înguste după scop, dar largi în sfera de aplicare, cum ar fi spre exemplu directiva ce se
referă la minorități. În prezent sunt multe cereri din partea Parlamentului UE înaintate Comisiei
Europene, care este inițiatorul legislației, de a-și asuma așa-numitele directive orizontale de non-
discriminare care acoperă un spectru larg de subiecte și cîmpuri de aplicare. Făcînd referință la
RM și legislația locală împotriva discriminării, dna ŽDANOKA și-a exprimat părerea că partea
moldovenească la fel ar trebui să fie destul de ambițioasă și să implementeze o legislație care ar
acoperi un șir larg de subiecte și domenii. Dumneaei a opinat că acesta este un capitol care nu
poate fi considerat drept finalizat, iar pentru atingerea obiectivului propus RM ar trebui să
conlucreze cu UE.

Dna ȘUPAC a intervenit cu detalii despre cum se încalcă drepturile copiilor din RM privind
accesul la învățămînt. Conform datelor oficiale ale Ministerului Educației, la 20 septembrie 2012
în RM au fost optimizate și închise aproximativ 100 școli, specificînd faptul că majoritatea
acestora fiind cu predare în limba minorităților etnice. Pe marginea acestui subiect serviciul rus
al BBC a făcut un reportaj la 25 septembrie 2012 despre un caz din satul Olănești din raionul
Ștefan-Vodă.

c) Reforma administrației publice, judecătorească, privind combaterea corupției și crimei
organizate

Dl Dorin RECEAN, Ministru al Afacerilor Interne, a comunicat că în contextul Planului de
Acțiuni referitor la liberalizarea regimului de vize dintre RM și UE principalele realizări sunt
următoarele:

- Legea privind combaterea crimei organizate, adoptată în martie 2012;
- Legea privind activitatea specială de investigație, adoptată în iunie 2012;
- Strategia Națională de combatere și prevenire a crimei organizate pentru 2011-

2016, urmată de un Plan de Acțiune 2011-2012 adoptat în decembrie 2011;
- Adoptarea deciziei guvernamentale referitor la crearea Consiliului Național

pentru coordonarea activităților de combatere a crimei organizate.
De asemenea, este importantă colaborarea MAI cu alte ministere, oferind următorul exemplu în
luna iulie 2012 MAI împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și Ministerul
Educației au luat o decizie comună cu privire la recrutarea tinerilor în combaterea crimei
organizate. A fost creat un punct de schimb de informații în cadrul Convenției ONU împotriva
crimei organizate transnaționale, care a fost adoptată la 15 noiembrie 2000. Cu susținerea ONU
s-a făcut o analiză funcțională a MAI, iar în rezultat Unitatea de Poliție și Poliția de frontieră au
fost integrate în MAI la 1 iunie 2012. Pentru a face față provocărilor crimei din domeniul
ciberneticii MAI planifică fondarea unui centru special și în timpul curînd este preconizată
adoptarea acestui plan. Dl RECEAN și-a exprimat părerea că este importantă stabilirea unor
acorduri bilaterale și multilaterale de interes comun pentru realizarea unor operațiuni de schimb
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de experiență și colaborare cu România, Polonia, Slovenia, Austria, etc. Dumnealui a afirmat că
se va continua armonizarea legislației naționale la cea a UE și, la fel, se va atrage implicarea
societății civile în prevenirea criminalității.

Dl Viorel CHETRARU, Director al Centrului Național Anticorupție (CNA), a comunicat că în
contextul reformării domeniului anticorupție va face referire la eforturile privind promovarea
unui nou principiu de organizare a activității corupționale din RM, bazate pe un caracter de
noutate. Eforturile de reformare a CNA au avut în vedere în mare parte consolidarea capacității
instituționale a acesteia. Începînd cu 1 octombrie 2012 a intrat în vigoare noua lege privind
CNA, care stabilește noi principii de organizare a acesteia, fiind trecută pe deplin sub controlul
parlamentar și fiind făcute modificări în procedura de selectare și angajare a conducătorilor și
personalului acesteia, ceea ce ar permite angajarea unor funcționari competenți. În ceea ce
privește eforturile depuse în domeniul anticorupție, se propune extinderea mandatului preventiv
al activităților anticorupționale, adică evaluarea riscurilor anticorupționale care se manifestă la
nivelul diferitor autorități, evaluări care trebuie să se materializeze prin acțiuni concrete ale
autorităților și al căror scop este neadmiterea apariției unor astfel de manifestări corupționale. Un
alt aspect al reformei din domeniul anticorupției ține de atragerea persoanelor competente în
serviciul public prin acțiuni cum ar fi majorarea salariilor funcționarilor care activează în
domeniu. În continuare, dl CHETRARU a abordat subiectul privind modificarea cadrului
normativ, mai ales al reglementărilor procesual penale, ceea ce ar permite ca activitatea
autorităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției să fie una eficientă. Astfel, s-au făcut
modificări importante referitor la reducerea imunității judecătorilor în cazurile de corupție, ceea
ce le permite autorităților să intervină imediat în situații cînd judecătorii sunt implicați în cazuri
cu caracter coruptibil. De asemenea, dl CHETRARU s-a referit la domeniul implementării
recomandărilor GRECO privind extinderea răspunderii pentru acte de corupție al persoanelor
publice, persoanelor cu funcție de demnitate publică, persoanelor publice străine și funcționarilor
internaționali, noțiuni noi pentru cadrul penal și procesual penal al RM și privind importante
modificări ale cadrului normativ ce țin de declararea veniturilor și intereselor funcționarilor. Dl
CHETRARU a afirmat că Comisia Națională de Integritate este o autoritate care în viitorul
apropiat va deveni una funcțională.

Dna MACOVEI a solicitat clarificarea unor aspecte, în primul rînd care este funcția CNA, dacă
efectuează investigații în dosare penale și ce putere are. În al doilea rînd, deoarece dl
CHETRARU a făcut referință la diminuarea imunității judecătorești, dna MACOVEI s-a
interesat să afle în ce constă această diminuare și ce avize sunt necesare pentru a cerceta un
judecător.

Dl CHETRARU a răspuns că pentru moment CNA este un organ de investigație și cu
competență de urmărire penală, ceea ce presupune că pe lîngă activitățile de prevenire instituția
este responsabilă de investigarea cazurilor de corupție, de efectuarea urmăririi penale și
trimiterea cazurilor respective în adresa procurorilor. Există o autoritate specializată, și anume
Procuratura Anticorupție, care ulterior înaintează aceste cazuri în judecată. O altă
responsabilitate a CNA constă în prevenirea spălării banilor. Începînd cu 1 octombrie 2012
competențele de investigare și cercetare a infracțiunilor economice au fost transferate altor
autorități, în special MAI și Serviciului Vamal. CNA a rămas competent în mod exclusiv de
cazurile de corupție și infracțiunile ce țin de spălarea banilor.

Dl PETCOV a precizat că dl CHETRARU nu este director recent al CNA, dumnealui a deținut
această funcție anterior timp de aproape 3 ani, și l-ar interesa să afle dacă dl CHETRARU are
niște răspunsuri referitor la ceea ce ar fi trebuit să fie făcut și de ce nu a realizat toate aceste
activități atunci cînd a deținut funcția actuală. La fel, dl PETCOV a indicat că dl CHETRARU a
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recunoscut în mod public faptul că doar 42% din cazurile investigate de CNA ajung în judecată,
dintre care și mai puține cazuri sunt finalizate cu decizii de condamnare. Dumnealui a mai
adăugat că dl CHETRARU, atunci cînd a condus CNA, a făcut publică declarația precum că
ofițerii au executat comenzi politice, considerată de forța politică drept o declarație inadmisibilă
într-un stat de drept. De asemenea, dl PETCOV a întrebat dacă mai este în vigoare documentul
politic semnat de forțele aflate la guvernare prin care postul dlui CHETRARU a fost distribuit în
mod politic.

La această replică dl CHETRARU a răspuns că CNA este sub control parlamentar. Dumnealui a
anunțat că s-a discutat și anterior depolitizarea acestei instituții, care de-a lungul activității sale
de mai bine de 10 ani a fost folosită în scopuri politice. Anume din această cauză s-a insistat ca
această instituție să treacă sub control parlamentar, pentru a asigura un control eficient asupra
CNA. În ceea ce ține de desemnare, dumnealui a fost numit în funcția dată în baza unui concurs
public deschis, monitorizat în mod public de mass-media din țară.

Pe marginea acestui subiect dna FUSU a intervenit cu comentarii. Dumneaei a precizat că în
prima jumătate a ședinței liderii fracțiunilor parlamentare și-au exprimat poziția referitor la
discuțiile îndelungate privind candidaturile unor persoane responsabile de cele trei instituții
extrem de importante, precum este SIS-ul, CNA și Comisia Națională pentru Integritate.
Dumneaei a relatat că discuția s-a pornit de la criteriul conform căruia aceste instituții trebuie să
fie independente de politic, din care cauză acestor trei directori trebuie să le fie acordat un vot de
încredere și o perioadă de timp în care să-și afirme poziția lor profesionistă. Este în interesul
tuturor de a diminua în cel mai scurt timp posibil nivelul de corupție existent în RM și
recunoscut de partea moldovenească. Dna FUSU a chemat părțile prezente să nu critice, ci să
aștepte o perioadă de timp pentru a vedea rezultatele finale.

Dna DOMENTI și-a exprimat părerea că corupția este o trăsătură caracteristică generală a puterii
și atunci cînd măsurile anticorupție sunt prezentate de către putere, asta nu înseamnă nimic
altceva decît mimarea luptei cu corupția. Dumneaei s-a pronunțat că atîta timp cît în astfel de
instituții ca CNA, Curtea de Conturi și CEC nu va fi prezentă opoziția pentru ca să asigure un
control asupra puterii, toate aceste măsuri de anticorupție vor rămîne a fi pe hîrtie.

Dna FUSU a declarat că se va aștepta aportul opoziției în implicarea tuturor de a diminua acest
flagel al unei democrației, denumit corupția.

Dna MACOVEI a intervenit cu rugămintea ca aceste întîlniri să nu fie folosite pentru a continua
disputele politice care sunt prezente zi de zi în plenul Parlamentului. Dumneaei a reamintit că
menirea acestor reuniuni este de a coopera, de a realiza un schimb de informații și de a găsi
soluții. Dna MACOVEI a precizat că actele de corupție sunt pentru cei ce conduc puterea. Iar în
al doilea rînd cei care dețin puterea pot decide de azi înainte și să lupte împotriva corupției.
Conform opiniei dnei MACOVEI, nu numai opoziția are puterea de a controla instituțiile
anticorupție.

Dl CHETRARU a dorit să precizeze că, în ceea ce privește prezența opoziției în activitățile
anticorupție, Colegiul de monitorizare al tuturor proceselor din cadrul instituției CNA este
constituit, pe lîngă reprezentanții Centrului, și de reprezentanţii societății civile.

În continuare a luat cuvînt dl Oleg EFRIM, Ministrul Justiției, care a prezentat evoluția
reformelor de justiție în RM. Dumnealui a comunicat că fiind investit în funcția de ministru a
încercat să analizeze ceea ce nu le-a reușit predecesorilor săi în reformarea justiției. Dumnealui a
constatat că aceste reforme aveau o abordare fragmentară. În vara anului 2011 s-a început
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elaborarea unei strategii sectoriale în justiție pentru o perioadă medie 2011-2016, care se referă
la întregul spectru de probleme existente în sectorul justiției. Dl EFRIM a declarat că dumnealui
este mîndru de această strategie, fiindcă este unul dintre puținele documente importante de
politici adoptat în ultimii trei ani și care a fost votat în unanimitate, inclusiv cu votul opoziției,
ceea ce vorbește despre calitatea acestui document, după opinia lui. În baza acestei strategii a
fost elaborat planul de acțiuni, care prevede un calendar clar al modificărilor stipulate. Costurile
pentru implementarea acestei strategii au fost estimate la circa 124 mln. Euro pentru perioada
pînă în 2016. Grație acestei abordări sistemice din partea guvernului ei au devenit eligibili pentru
fondurile europene și folosindu-se de acest prilej dumnealui a mulțumit reprezentanții UE pentru
contribuția de circa 50% din fondurile necesare întru realizarea acestei strategii. Este vorba de 52
mln. Euro cu titlu de suport bugetar, la care se adaugă 8 mln. Euro datorită politicilor “mai mult
pentru mai mult”. La sfîrșitul lunii noiembrie 2012 se va împlini un an de cînd a fost
implementată strategia respectivă și în linii generale s-a respectat graficul de acțiuni propuse.
Modificările care au fost realizate se referă mai mult la sistemul judecătoresc, și drept exemplu
dl EFRIM a vorbit despre adoptarea unui cadru legal în ceea ce privește admiterea în profesie,
evaluarea performanțelor judecătorești și promovarea în carieră. Aceste colegii de evaluare a
performanțelor, selectare și cariera judecătorilor urmează a fi create pînă la 1 ianuarie 2013.
Importante schimbări s-au realizat la nivelul oferirii condițiilor corespunzătoare magistraților în
îndeplinirea misiunii lor. Făcînd o rezumare la acest capitol, dl EFRIM a constatat că în sistemul
justiției persistă două mari probleme: prima ține de integritatea actorilor din domeniul justiției;
cea de-a doua se referă la condițiile în care magistrații își îndeplinesc funcția. În continuare, dl
EFRIM a abordat reformele importante implementate la Curtea Supremă de Justiție care constă
în reducerea numărului judecătorilor cu 33%. Prin această reducere s-a revăzut competența Curții
Supreme de Justiție care, pe de o parte, trebuie să devină o veritabilă instanță de casație, iar pe de
altă parte, principala preocupare este unificarea practicii judecătorești. Referindu-se la
importante măsuri anticorupție, dl EFRIM a comunicat că pînă la 31 ianuarie 2012 judecătorii
erau imuni de orice răspundere penală, în sensul acordului Consiliului Suprem al Magistraturii
pentru orice urmărire penală. Începînd cu 31 august 2012 au intrat în vigoare noile modificări
potrivit cărora pentru infracțiuni de corupție aceste acțiuni pot fi pornite de către Procurorul
General fără a solicita acordul oricărei autorități. Aceste măsuri au fost analizate de experții din
partea Consiliului Europei. Totodată aceste schimbări au fost salutate de societatea civilă, de
clasa politică și mai puțin de reprezentanții sistemului judecătoresc. Conform punctului de
vedere al dlui EFRIM, în continuare urmează a fi realizată o sarcină dificilă, care constă în
schimbarea mentalității. Urmărind scopul de a obține o justiție independentă și echitabilă se
propune implicarea activă a societății civile, care la moment este încă destul de pasivă în
sprijinirea sistemului judecătoresc. Pentru anul 2013 în sistemul de justiție din bugetul de stat a
fost alocată o sumă cu 53% mai mult decît bugetul pentru anul curent. Legea respectivă a fost
adoptată în Parlament în urma a două lecturi și pe marginea acestui subiect dl EFRIM și-a
exprimat speranța ca pînă în 2016 acest buget alocat să fie într-o continuă creștere.

Dna MACOVEI a adresat o întrebare referitor la imunitatea judecătorească, dacă în această
categorie este inclus și Procurorul General.

Dl EFRIM a răspuns că abordînd subiectul imunității judecătorești, în categorie respectivă
Procurorul General nu a fost inclus.

În continuare dna MACOVEI s-a interesat dacă pentru o infracțiune de corupție nu este nevoie
de nici o aprobare, dacă persoana suspectată poate fi arestată preventiv fără aprobare, și dacă
pentru orice altfel de infracțiune este necesară aprobarea de la Consiliul Suprem al Magistraturii
pentru a porni investigațiile.
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Dl EFRIM a răspuns printr-un exemplu - aproximativ 3-4 luni în urmă, cînd această prevedere
nu era încă în vigoare, de la Consiliul Suprem al Magistraturii a fost solicitată autorizarea de
ridicare a imunității împotriva unui judecător, care era suspectat de o acțiune de corupție. Pînă
această autorizare a fost recepționată și pînă au ajuns ofițerii în teritoriu, acest magistrat reușise
deja să plece. Acest fapt este o dovadă elocventă că nu este nevoie de nici o autorizare în
prealabil cînd este vorba de corupție.

De asemenea, dna MACOVEI a solicitat o precizare la subiectul dacă în departamentul
anticorupție există un birou specializat care să se ocupe de corupția în justiție, fiindcă conform
opiniei dumneaei dacă nu există încredere în justiție, atunci nu este încredere în nici un alt
sistem. Dna MACOVEI și-a exprimat părerea că cea mai importantă sarcină a autorităților
moldovenești este lupta împotriva corupției în justiție.

La această întrebare a răspuns dl CHETRARU care a specificat că există o subdiviziune
specializată ce se ocupă de infracțiunile care se comit anume în domeniul justiției. Anual sunt
elucidate pînă la 10 cazuri de trimitere în judecată a persoanelor care au intermediat coruperea
judecătorilor, și aici se are în vedere în majoritatea cazurilor avocații. Conform datelor din
ultimii 10 ani, nu s-a permis trimiterea în judecată a judecătorilor fiindcă cazurile respective nu
au fost constatate drept fiind flagrante.

Dl Valeriu ZUBCO, Procurorul General al RM, a menționat că la capitolul reforma Procuraturii
se va referi la Legea 294 în baza căreia activează Procuratura RM, și anume cea care a pus
bazele primei etape de reformare a Procuraturii începînd cu anul 2009. Pentru prima dată a fost
constituit un organ colegial care garantează independența procurorilor și autonomia lor, Consiliul
Superior al Procurorilor, în subordinea căruia intră două colegii: Colegiul de calificare și
Colegiul disciplinar. Acest Consiliu constă din procurori, reprezentanți ai societății civile,
Ministrul Justiției, Procurorul General și Președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
Totodată, prin hotărîrea Parlamentului a fost stabilită noua structură a Procuraturii RM care
include Procuratura Generală, procuraturile teritoriale și procuraturile specializate. La moment în
RM activează 44 procuraturi teritoriale și 11 procuraturi specializate. În anul 2010 a fost redus
numărul de funcții de procuror, dacă în 2002-2009 în Procuratura RM activau 910 procurori, din
2010 își desfășoară activitatea 773 procurori. În urma modificărilor adoptate și drept rezultat al
adoptării Legii 231, care vizează Strategia de reformare a sectorului de justiție, a demarat cea de-
a doua etapă a reformei procuraturii. Aceasta se referă la trei aspecte importante:

- depolitizarea procuraturii;
- demilitarizarea procuraturii;
- garantarea independenței procesuale a procuraturilor.

Una din aceste etape este deja realizată prin Legea 66, care a intrat în vigoare la 27 octombrie
2012 și care constă din reforme revoluționare. Aceasta din urmă garantează independența
procesuală a procurorului și impune responsabilitatea acestuia față de acțiunile pe care le
întreprinde. În ceea ce privește depolitizarea procuraturii, a fost pusă problema desemnării
Procurorului General, se finalizează studiul și sunt gata să vină cu propuneri de modificare al
cadrului legislativ, conform pachetului prevăzut pentru perioada 2012-2014 referitor la
reformarea Procuraturii, unde Procurorul General urmează să fie desemnat de Consiliul Superior
al Magistraturii, iar confirmarea lui în funcție se propune să fie realizată printr-un decret
prezidențial, astfel fiind exclusă implicarea politicului. Cea de-a doua problemă se propune a fi
soluționată prin reorganizarea procuraturilor militare din RM, prin excluderea gradelor speciale
militare, prin schimbarea ținutei vestimentare a procurorilor. Un alt subiect este elaborarea unei
noi structuri a Procuraturii Generale, reieșind din practica Spaniei, Italiei și României, și anume
structuri antidrog și antimafie. În timpul apropiat urmează a fi propusă în Parlament crearea unei
subdiviziuni specializate privind combaterea crimei organizate, crimei din domeniul ciberneticii,
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traficului de persoane și crearea unor servicii teritoriale la nivel regional. Odată cu reformarea
CNA va fi reformată și Procuratura Anticorupție împreună cu subdiviziunile sale, care vor ieși
din structura nou creată a CNA. Recent a fost elaborat proiectul de dezvoltare strategică al
Procuraturii RM pentru perioada 2012-2014 și, ulterior, a fost supus unor dezbateri publice cu
participarea unor experți din Slovenia și Danemarca, inclusiv și a societății civile. În cadrul
Procuraturii Generale a fost creată o secție specializată care se ocupă de implementarea
reformelor instituționale. Totodată prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor recent a
fost aprobat un nou Regulament cu privire la evaluarea performanțelor profesionale al
procurorilor, o evaluare care se va efectua în dependență de caz sau periodic.

Dl Boris VIERU i-a adresat o întrebare dlui ZUBCO și dlui CHETRARU referitor la faptul dacă
există în structurile lor o subdiviziune specială care s-ar ocupa în mod exclusiv de înalta
corupție.

La această întrebare dl CHETRARU a răspuns că în cadrul CNA nu există vreo diferențiere de
subiect, delimitarea se realizează doar în funcție de formă, adică corupere pasivă sau activă.

La rîndul său dl ZUBCO a răspuns că întrebarea dată ține mai mult de o noțiune politică, decît
juridică, fiindcă Procuratura nu se conduce după delimitarea corupției după nivel înalt sau scăzut,
fiindcă fenomenul corupției persistă la orice nivel, de aceea și există două structuri: Procuratura
Anticorupție și CNA.

Dl PETCOV a afirmat că Procuratura Generală este o instituție aflată sub influența unor actori
politici din Parlamentul RM. În ceea ce privește depolitizarea Procuraturii și excluderea
politicului din activitatea Procuraturii, dl PETCOV s-a interesat să afle în ce măsură rămîne în
vigoare acordurile dintre componentele majorității parlamentare privind partajarea instituțiilor, în
special a Procuraturii Generale.

La această remarcă dl ZUBCO a răspuns că Procuratura nu face politică și din acest considerent
nu va comenta declarațiile politice. Dumnealui a înștiințat că în activitatea sa Procuratura se
conduce de legislația în vigoare.

În continuare dl SÎRBU s-a adresat cu o întrebare către dl ZUBCO. Dumnealui a remarcat faptul
că în însăși proiectul recomandărilor și modificărilor pe agendă este subiectul referitor la
neelucidarea evenimentelor din 7 aprilie 2009. Întrebarea dlui SÎRBU a constat în faptul, dacă
după opinia dlui ZUBCO cetățenii RM vor afla vreodată adevărul despre evenimentele din 7
aprilie 2009 privind cine au fost organizatorii tentativei de lovitură de stat din acea dată.

Dna FUSU a intervenit cu recomandarea de a nu se folosi etichete, instanţa de judecată va stabili
ce a fost şi cum au decurs lucrurile.

Dl ZUBCO a răspuns că cetăţenii RM, şi nu numai, vor afla într-un final adevărul despre
evenimentele din 7 aprilie 2009. Dumnealui a explicat că asemenea categorii de cauze penale
solicită o investigare de lungă durată.

Dna MACOVEI s-a pronunțat că este total de acord cu faptul că procurorii şi judecătorii trebuie
să-și desfășoare activitatea în mod independent. Este posibil faptul ca persoana responsabilă de
desemnarea în aceste funcții să fie un actor politic, important este ca persoana respectivă să nu
fie implicată în partajarea realizată între partidele de alianţă. Procurorii și judecătorii trebuie să
fie aleşi pe bază de proceduri transparente şi competitive. Dumneaei și-a expus părerea că este
pentru asumarea responsabilităţii pentru aceste numiri, fiindcă instituţiile colective nu sunt
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responsabile de acest fapt. În ceea ce privește rezoluțiile, aici sunt menţionate date despre
victimele evenimentului din 7 aprilie 2009. Pe marginea acestui subiect dumneaei a opinat că
toată lumea este în aşteptarea finalizării anchetelor respective, la rîndul său aceste infracțiuni
sunt grave şi este de competenţa justiţiei de a oferi un răspuns, nu a politicului.

Dna FUSU a subliniat prezenţa la această reuniune a Ministrului al Afacerilor Interne și
Ministrului Justiţiei, a directorului CNA şi Procurorului General, care sunt  primele persoane în
statul RM responsabile de instituţii importante ce nu au fost reformate pînă în timpul prezent, din
care cauză RM cunoaște un grad înalt de corupţie. Dna FUSU a asigurat reprezentaţii
Parlamentului European că modul în care s-au prezentat la reuniune aceşti funcționari oferă o
notă de optimism şi trebuie să se acorde un vot încredere în competența lor.

Dna ŞUPAC a întrebat dacă Procuratura Generală s-a autosesizat în urma informaţiei apărute în
presa europeană precum că Prim-vicepreşedintele Parlamentului RM, dl Vlad PLAHOTNIUC,
stă în spatele atacurilor raider asupra unor bănci din Moldova.

La acest subiect dna FUSU a răspuns că dna ȘUPAC a solicitat timp pentru un comentariu şi nu
întrebare.

În continuare a luat cuvînt dl Ruslan CODREANU, Șef Direcție Politici Planificare Strategică și
Asistența Externă, Cancelaria de Stat, care a prezentat progresele în domeniul reformei
administraţiei publice centrale. Anul 2011-2012 a marcat perioada cînd s-a reuşit delimitarea
competenţelor ce ţin de politicile de implementare şi reglementare. În 2012 Parlamentul RM a
aprobat în două lecturi proiectul Legii privind administraţia publică centrală. Pe parcursul anului
2011-2012 s-a continuat procesul implementării metodologiei ex-ante analizei politicilor, ceea ce
vine să argumenteze deciziile luate de factorii de decizie, precum şi organizarea unui proces
transparent şi consultativ în cadrul procesului de luare a deciziilor. În trimestrul doi al anului
2012 a fost lansată elaborarea metodologiei de evaluare ex-post în vederea asigurării procesului
de decizie. Referitor la transparenţa procesului decizional, anul 2008 a fost anul cînd a fost
adoptată Legea  cu privire la transparența procesului decizional. Făcînd referinţă la statistică, în
2012 peste 90% din actele legislative au fost consultate de către autorităţile administraţiei
publice centrale, în comparaţie cu 38% în anul 2009. Referitor la profesionalizarea serviciului
public dumnealui a afirmat că se atestă un progres în angajările prin concurs a funcțiilor publice.
Dacă în 2010 16% din angajări erau ilegale, în 2011 sunt înregistrate doar 3,1 % din cazuri. Dl
CODREANU a subliniat că Guvernul este tot mai mult interesat în alocarea în profesionalizarea
şi motivarea funcțiilor publice prin instruiri, inclusiv peste hotare. În perioada de referinţă a fost
aprobat clasificatorul unic al funcţiei publice, precum şi noua Lege cu privire la salarizarea
funcțiilor publice, a cărei scop este oferirea unui salariu motivant. Avînd la bază noua Lege
privind salarizarea funcțiilor publice a fost elaborat şi cadrul secundar privind evaluarea
performanţelor individuale. Anul 2012 este anul în care a fost lansată Iniţiativa Date Deschise, la
acest capitol RM este printre primele 16 state care au semnat iniţiativa respectivă. De asemenea,
pe parcursul perioadei 2011-2012 a fost făcută inventarierea tuturor serviciilor publice prestate
de către autoritățile publice centrale, fapt care a relevat existenţa a 583 servicii prestate de către
cetăţeni. În context, a fost lansat portalul guvernamental unic al serviciilor publice –
servicii.gov.md.

Dl Tadeusz ZWIEFKA și-a exprimat surprinderea de faptul că unele probleme abordate în cadrul
acestei reuniuni de către unii deputaţi moldoveni și adresate către autorităţile moldovenești nu au
fost discutate în plenul Parlamentului RM, fiindcă, după părerea lui, multe din subiectele
analizate la ordinea de zi puteau fi dezbătute în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul
Parlamentului RM. Dumnealui și-a exprimat părerea că aceşti deputaţi s-ar putea să nu fie



D-MD\920468 \RO PE 495.733

21

predispuși să discute astfel de subiecte de faţă cu reprezentanţii Parlamentului UE. În continuare,
dumnealui a relatat că este membrul Comisiei temporare privind crima organizată, corupţie şi
spălare de bani din cadrul Parlamentului UE. Dl ZWIEFKA a adus la cunoștință că această
comisie şi-a început activitatea în luna mai 2012 şi a exprimat speranța ca în anul 2013 aceasta
va putea să ofere noi instrumente în combaterea infracţiunilor respective. Dumnealui a expus
interesul de a vizita Transnistria în ziua următoare după reuniune, fiindcă este un subiect foarte
semnificativ de pe agenda zilei. Conform opiniei sale la acest subiect, este un punct crucial
nivelul înalt de crimă organizată şi traficul de persoane în regiunea trasnistreană, ceea ce
împiedică dezvoltarea regiunii respective. Datele recente arată că anual circa 5.000 persoane sunt
afectate de traficul de persoane. Această regiune este una din cele mai populare resurse în
domeniu printre statele din Europa de Est. Dumnealui a declarat că este în interesul tuturor ca
această problemă să fie soluționată. Dl ZWIEFKA susţine în mod ferm aplicarea proiectului
DCFTA pe întreg teritoriul RM, inclusiv Transnistria. Dumneaei a rămas impresionat de
volumul de lucru realizat de autorităţile moldovenești în ajustarea legislaţiei naţionale la cea
europeană. Dumnealui a exprimat interesul de a afla ce acţiuni anume se planifică a fi folosite în
lupta împotriva crimei organizate, în special în regiunea transnistreană, cum se cooperează cu
organismele internaţionale în lupta contra acestor infracţiuni, ce proceduri de cooperare sunt cu
ţările vecine şi organizaţiile europene.

Dna ŞUPAC a comentat că, conform principiilor democratice subiectele abordate ar fi trebuit să
fie discutate în plenul Parlamentului RM. Drept răspuns a adus un exemplu recent referitor la
faptul că membrii Parlamentului au solicitat o audiere parlamentară cu Procurorul General, însă
propunerea lor a fost respinsă la acel moment. Cu ocazia acestei şedinţe s-au folosit de prezența
Procurorului General pentru a-i adresa întrebări importante care îi preocupă.

Dl ZWIEFKA a răspuns că conform procedurii parlamentare miniștrii sunt solicitați de a veni la
întrevedere la Parlament, dar nu de a fi vizitați.

d) Progrese în procesul negocierilor Acordului de Asociere și a Planului de Acțiuni în domeniul
Liberalizării Regimului de Vize

Dna Daniela CUJBĂ, Șefa Departamentului Integrare Europeană, Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene, a punctat cele mai importante repere ale procesului privind negocierea
Acordului de Asociere şi a Planului de Acţiune în domeniul liberalizării regimului de vize. Din
ianuarie 2010 se negociază Acordul de Asociere, rematcînd că RM a avansat considerabil în
negocierea şi convenirea asupra prevederilor viitorului acord de asociere, pentru a viza un proces
de integrare în vederea realizării obiectivului RM de integrare europeană. În cadrul celei de-a 13-
a runde de negocieri, care este peconizată a se desfăşura la finele lunii noiembrie 2012, la
Bruxelles, se planifică continuarea discuţiilor privind preambulul acordului și a prevederilor care
monitorizează implimentarea viitorului acord. Totodată, continuă negocierile asupra prevederilor
vizînd crearea unei Zone de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător, iar în noiembrie curent
este preconizată cea de-a 4-a rundă de negocieri. În conformitatea cu cele convenite împreună cu
Comisia Europeană, obiectivul RM este finalizarea negocierilor Acordului de Asociere în anul
2013, luînd în consideraţie şi desfăşurarea Summit-ului Parteneriatului Estic din noiembrie 2013.
Din această toamnă s-au început lucrările de elaborare împreună cu Comisia Europeană şi
Serviciul European de Acţiune Externă a agendei de asociere, care va facilita implimentarea
prevederilor viitorului acord. În ceea ce priveşte dialogul privind liberalizarea regimului de vize,
în primăvara acestui an a fost finalizată implimentarea criteriiilor incluse în prima etapă a
dialogului pentru regimul de vize cu UE. În timpul prezent autoritățile RM sunt concentrate
asupra implimentării condiţionalităţilor celei de-a 2-a etape a Planului de Acţiune, astfel încît să
fie posibilă găzduirea curîndă a misiunilor de evaluare ale UE. Totodată, dna CUJBĂ a
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menţionat că progresele şi bunele rezultate obţinute de RM în realizarea condiţionalităţilor
privind liberalizarea regimului de vize sunt apreciate de UE şi statele membre ale UE,
reprezentanţii părții moldovenești fiind invitaţi să împărtăşescă experienţa acumulată cu statele
din Parteneriatul Estic şi, pe plan mai larg, cu statele incluse în Politica Europeană de Vecinătate.

5. Progresul negocierilor în formatul “5+2” pentru soluționarea conflictului
trasnistrean

Dl Gheorghe BĂLAN, Șeful Biroului de Reintegrare, Cancelaria de Stat, a comunicat că
formatul 5+2 reprezintă principala platformă de negociere, scopul acesteia fiind identificarea
unei soluţii viabile pentru conflictul transnistrean. În prezent în cadrul formatului 5+2 se
urmărește abordarea pas cu pas şi identificarea unui statut juridic special al regiunii transnistrene
în componenţa RM. Din luna septembrie 2011 pînă în prezent în acest format au avut loc 5
reuniuni oficiale. Primele trei au fost dedicate elaborării unor documente ce ţin de principiile şi
reglementările procesului de negociere, precum şi agenda generală compusă din trei coşuri
tematice: 1) social-economic, 2) drepturile omului şi probleme umanitare, 3) aspecte politice şi
de securitate. La ultimile două reuniuni s-a reuşit trecerea la etapa tehnică a procesului, s-au
discutat subiectele ce ţin de primele două coşuri tematice. Dl BĂLAN a remarcat că principala
lor poziţie în elaborarea agendei ședinţei din luna noiembrie anul curent se bazează pe faptul că
pentru a avea mai multe rezultate, este necesar de abordat aspecte din toate cele trei coşuri
tematice. Următoarea rundă de negocieri urmează să aibă loc la 27-30 decembrie 2012, la
Dublin, Irlanda. În 2013, Preşedenţia OSCE va fi preluată de Ucraina, care a dat dovadă de o
poziţie constructivă în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Referindu-se la progresele în
domeniul măsurilor de consolidare a încrederii, dumnealui a subliniat relansarea circulaţiei
trenurilor de mărfuri prin regiunea transnistreană și evacuarea elementelor radioactive expirate
care se află pe teritoriul regiunii transnistrene. Abordînd subiectul cooperării dintre UE şi RM pe
marginea dosarului transnistrean, a remarcat faptul că RM se bucură de susţinerea UE în
soluţionarea conflictului transnistrean, prin calitatea sa de observator în cadrul formatului 5+2. În
acest context, pentru elaborarea unor proiecte de asistenţă UE a alocat anul acesta circa 13 mln.
Euro, iar pentru 2014 şi anii următori sunt preconizate 28 mln. Euro. O cooperare strînsă cu UE
se atestă și în cadrul dialogului misiunii de asistenţă la frontieră EUBAM, care reuşeşte să
monitorizeze frontiera moldo-ucraineană, anume pe segmentul transnistrean. În încheiere,
dumnealui a constatat că în procesul de reglementare al conflictului transnistrean rolul
partenerilor externi rămîne a fi unul crucial, obiectivul prioritar al RM în acest sens este
asigurarea accesului locuitorilor din stînga Nistrului la beneficiile integrării europene.

Dl GAGAUZ a anunțat că în cuvîntarea sa dl BĂLAN a menționat drept factor pozitiv
deschiderea transportului de mărfuri prin regiunea transnistreană. Pentru prima jumătate a anului
2012, conform informaţiei Ministerului Finanţelor, Calea Ferată a RM a finalizat semestrul cu
pierderi în valoare de 114 mln. lei. Dumnealui a întrebat cum comentează dl BĂLAN acest fapt.

Dl BĂLAN a răspuns că în linii generale orice mişcare de trenuri trebuie să aducă venit, dar, cu
părere de rău, de la obţinerea independenţei pînă în prezent această companie a fost
neprofitabilă. La etapa actuală trenurile circulă cu anumite deficienţe, deoarece activitatea acestei
instituții nu se desfășoară pe deplin, iar pentru relansarea circulaţiei în plin volum este nevoie de
timp. Dumnealui și-a exprimat speranța ca pe viitor acest segment să atingă o activitate la nivelul
aşteptărilor.

6. Cooperarea regională: relațiile Republicii Moldova cu România, Ucraina și Federația
Rusă, precum și Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic
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Acest subiect a fost abordat de dl Andrei POPOV, care a comunicat că edificarea unor rapoarte
de parteneriat strategic cu ţările vecine ale RM, precum România, Ucraina şi Federaţia Rusă este
stabilit ca obiectiv prioritar în programul de guvernare. Aceste țări sunt primii trei parteneri
comerciali ai RM, dar importanţa construirii unor relaţii mai strînse cu aceste state depăşeşte
domeniul economic, comercial sau investiţional. În ceea ce priveşte România, aceasta este
singura suprafaţă geografică de interferenţă cu UE de la care RM poate prelua o experienţă
semnificativă, acumulată în procesul de integrare europeană parcurs de această țară. România are
un rol important în cadrul UE, fiindcă din interiorul UE susţine aspiraţiile europene ale RM.
Dumnealui a afirmat că s-a reuşit atingerea unui nivel fără precedent al dialogului politic
bilateral, au loc schimb de vizite la cele mai înalte nivele, susţinute totodată de cooperarea la
nivel sectorial și ministerial. În luna martie 2012, a avut loc prima şedinţă comună a celor două
guverne în cadrul căreia a fost semnat Planul de Acţiune privind Declaraţia pentru parteneriat
strategic, semnată în 2010. A fost instituit un nou format de cooperare în care se includ și
conferinţele video, precum cele realizate între premierii Vlad Filat şi Victor Ponta din iulie 2012.
În cadrul vizitei dlui Ponta la Chişinău, în iulie 2012, a fost adoptată o declaraţie comună cu
privire la asigurarea securităţii energetice a RM şi avansarea în realizarea unui program
realmente strategic, care constă în construcţia unui gazoduct de circa 40 km de interconexiune
dintre Iaşi şi RM, prin care RM ar obține o sursă alternativă.

În ceea ce priveşte Ucraina, relaţiile bilaterale au cunoscut un punct de cotitură la mijlocul anului
2011, cînd s-a reuşit spargerea cercului vicios în care intraseră RM și Ucraina în anii 2005-2006,
rezolvînd amiabil subiectul Palanca, în conformitate cu prevederile Tratatului interstatal cu
privire la frontiera de stat şi Protocolul adiţional, ratificat de Parlamentul RM şi Rada Ucrainei în
iulie 2011. Faptul că Ucraina este ţara de tranzit pentru resursele energetice şi exporturile
produselor moldoveneşti pe pieţele estice ale Rusiei, Belarus, Kazahstan, dl POPOV s-a arătat
mulțumit de deblocarea relaţiilor moldo-ucrainiene după o pauză de circa 5 ani şi de organizarea
în noiembrie 2011 la Chişinău a şedinţei Comisiei mixte de cooperare comercial-economică
dintre RM şi Ucraina, unde au fost realizate înţelegeri în domenii sensibile din pachet: finalizarea
demarcării; conturarea procesului de recunoaştere al dreptului de proprietate al RM asupra unui
şir de obiecte amplasate pe teritoriul Ucrainei, dar şi al dreptului ucrainean asupra nodului
hidroenergetic de la Novodnestrovsk; încheierea unui acord cu privire la funcţionarea nodului
hidroenergetic Dnevstrovsk; asigurarea dezvoltării durabile şi a protecţiei bazinului rîului Nistru.
În acest sens, a fost finalizată negocierea şi se pregăteşte semnarea unui acord complex. În
continuare, dumnealui a constatat rolul constructiv pe care îl joacă Ucraina în formatul 5+2 şi a
menționat că se desfășoară consultări cu colegii ucraineni referitor la elaborarea agendei de
priorităţi ale Preşedinției în exerciţiu a Ucrainei în cadrul OSCE, pe parcursul anului 2013.

În ceea ce priveşte relaţiile cu Federaţia Rusă, se propune ridicarea relaţiilor la nivelul stipulat în
Tratatul de prietenie şi cooperare din 2001. După o pauză de 3 ani, cînd contactele la nivel înalt
se desfăşurau în marja unor reuniuni multilaterale, în luna septembrie anul curent a avut loc
vizita bilaterală la Moscova şi Soci a Prim-ministrului Vlad Filat, prilej cu care s-au purtat
discuţii complexe pe tot aspectul de relaţii bilaterale cu partenerii din Federaţia Rusă. Rusia este
un partener comercial destul de important, o piaţă semnificativă pentru desfacerea produselor
moldoveneşti şi o sursă de resurse energetice. Este o ţară care deţine multiple pîrghii în conflictul
transnistrean, pe care RM dorește să le utilizeze în mod constructiv pentru a găsi o soluţie viabilă
în soluţionarea conflictului transnistrean. În continuare, dumnealui s-a referit la dimensiunea din
domeniul energetic. Datoria acumulată în valoare de 4 mlrd. dolari SUA de către compania
Moldovagaz în ultimii ani de zile, se datorează faptului că beneficiarii din regiunea
transnistreană nu achită pentru gazul consumat. Pentru a soluţiona această întrebare, colegilor
din Federaţia Rusă li s-a propus o abordare sistematică care să vizeze 4 domenii, ce urmează a fi
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codificate într-un acord interguvernamental, în baza căruia fie semnat contractul cu privire la
livrarea gazelor pentru anii viitori. Aceste domenii vizează următoarele: formula de elaborare a
tarifului gazului consumat; tariful pentru tranzitarea gazului rusesc; găsirea unei soluţii privind
subiectul datoriilor și garanţia oferită investitorilor din Federaţia Rusă. Făcînd referință la
întreaga problematică a relaţiei bilaterale, dl POPOV a afirmat că ea va fi abordată sistematic la
nivelul cel mai înalt pentru acest cadru.

Dl PETCOV a remarcat faptul că în procesul de negociere cu Federaţia Rusă, la capitolul datorii
faţă de Gazprom pentru ultimii 2 ani se opera cu o cifră oficială de 1,8 mlrd. dolari SUA şi 2,1
mlrd. dolari SUA acumulate de mai bine de 10 ani, în raportul prezentat de dl POPOV la datorii
pentru ultimii 2 ani s-a vorbit de suma de 4 mlrd. dolari SUA. Referindu-se la relaţiile cu
Ucraina, dumnealui a exprimat dorința de a fi în stare să împărtăşească optimismul privind
rezultatele obţinute, mai ales în procesul de demarcare, dar a fost martor de curînd la declaraţiile
unei persoane publice de la Agenţia Cadastru care a declarat că procesul de finalizare de
demarcare a hotarului la Novodnestrovsk-Naslavcea RM se află departe de obţinerea unui
rezultat.

Dl VIERU făcînd referință la datoria de 4 mlrd. dolari SUA s-a interesat dacă Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene sau Ministerul Economiei în negocierile desfășurate cu
Gazprom au abordat posibilitatea de a propune pierderea acestei datorii cu titlu de subvenţionare
a regimului de la Tiraspol. În ceea ce privește modernizarea subunităţilor militare ruse, nu a
observat nici o reacţie din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pe
marginea acţiunii Federaţiei Ruse de înzestrare cu tehnică nouă a trupelor ruse din stînga
Nistrului şi privind permisiunea de tranzit acordată de Ucraina pentru trecerea acestor
echipamente militare.

Pe marginea celor spuse precum că România este unica suprafaţă de intereferenţă cu UE, dl
GAGAUZ a întrebat dacă nu este considerat riscant faptul ca RM să aibă doar o singură
alternativă de interferență. Și în afară de România, care alt stat ar putea fi considerat în calitate
de punct de interferenţă cu UE. Abordînd subiectul Rusiei în calitate de partener comercial,
dumnealui a întrebat dacă e posibil comerţul fără politic. De asemenea, s-a interesat să afle care
sunt importantele bariere în cooperarea cu Rusia şi dacă ar fi o soluţie în evitarea acestor bariere
devenind parte a Uniunii Vamale cu Rusia, Belarus şi Kazahstan.

Dna DOMENTI a întrebat dacă în cadrul cooperării RM cu Ucraina la capitolul protecţie şi
dezvoltare durabilă a rîului Nistru şi funcţionării Centralei hidroenergetice de pe acest rîu, s-a
pus problema privind respectarea articolului 4 şi 6 din Convenţia privind evaluarea
transfrontalieră adoptată la Espoo și care este situaţia curentă la acest capitol.

Dl POPOV a răspuns că datoria de 4 mld. dolari SUA este cifră verificată de către audit şi oferită
de către compania Moldovagaz. În ultimii ani volumul gazului consumat de agenţii economici
din stînga Nistrului a crescut. În anul 2011 Moldovagaz a procurat de la Gazprom un volum de
3,1 mlrd. de metru cubi, dintre care doar 1,2 mlrd. metri cubi au fost direcţionate către
consumatorii de pe malul drept, care au achitat integral gazul consumat. Partenerilor din
Federaţia Rusă li s-a propus separarea datoriilor şi la următoarea reuniune interguvernamentală
se va vedea rezultatele obţinute. La subiectul demarcării dl POPOV a răspuns că nu a auzit de
declarația expusă de dl PETCOV. Dumnealui a declarat că tot perimetrul frontierei moldo-
uncrainean de 1.222 km este împărţit în 3 segmente. Segmentul de nord şi sud au fost integral
demarcate. Pe segmentul transnistrean, de 50 km, acest proces este în plină desfășurare. În ceea
ce priveşte modernizarea subunităţilor forţelor armate ale Federaţiei Ruse din regiunea
transnistreană cu tehnică modernă, în cazul celor 20 maşini grele cu dublă destinaţie „Ural”
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aduse pe 17 august 2012 din Federaţia Rusă tranzitînd Ucraina în RM, acest  caz este abordat cu
colegii din Federaţia Rusă. Vorbind de prezenţa militară a Federaţiei Ruse în regiune este
posibilă delimitarea a două mari componente: contingentul de circa 500 militari care participă în
aranjamentul de pacificare și depozitul de la Colbasna, unde sunt circa 20.000 tone muniţii, unele
din ele expirate, o prezenţă care nu are nici un suport judiciar şi care este contrară
angajamentelor Federaţiei Ruse, şi nu are acordul statului gazdă. Autoritățile moldovenești
insistă privind retragerea necondiţionată a acestei componente ruseşti. În ceea ce priveşte
întrebarea dlui GAGAUZ, în vederea realizării obiectivului său de integrare europeană RM nu
trebuie să se limiteze doar la relaţiile cu România, din contra România joacă un rol important în
susţinerea aspiraţiilor de integrare europeană a RM. În același timp, RM se bucură de faptul că
multe state din Europa salută aspiraţiile RM şi încurajează şi alte state să salute perspectiva RM
de integrare europeană. Referitor la întrebarea dnei DOMENTI, în colaborare cu Ucraina a fost
elaborat un document. Convenţia de la Espoo şi prevederile ei sunt reflectate în acest acord care
nu a fost semnat încă şi proiectul acestuia conține componenta privind mediul înconjurător.

7. Discuții și adoptarea proiectului Regulamentului de procedură al CCP UE –
Moldova

Dna MACOVEI a propus să se citească amendamentele depuse și să se supună votului fiecare
amendament. Adoptarea amendamentelor a fost supusă majorității voturilor exprimate de cele
două componente ale CCP, Republica Moldova și Parlamentul European. Atît Delegația
Republicii Moldova (DRM), cît și Delegația PE, alcătuite din 15 și, respectiv, 4 membri, au fost
de acord cu această procedură.

Dna MACOVEI a dat citire Art. 3 - paragraful 2 a, care conține amendamentul depus de dna
ŽDANOKA, după cum urmează:

Comitetul pentru Cooperare Parlamentară este prezidat pe rînd de către unul dintre Co-președinți
în conformitate cu o ordine de rotație stabilită de comun acord. Președintele în funcție este
înlocuit, dacă este necesar, de către oricare primul sau al doilea Vice-președinte al delegației
sale.

Co-președinții coordonează în comun lucrul Comitetului de Cooperare Parlamentară,
inclusiv elaborarea proiectului ordinii de zi al reuniunilor Biroului. și al Comitetului de
Cooperare Parlamentară.

Biroul Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova coordonează
lucrul Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova inclusiv elaborarea
ordinii de zi a reuniunilor.

Amendamentul a fost respins.

Dna FUSU și dl VIERU au retras propunerea de amendament adusă Articolului 4.

Dna Macovei a dat citire Art. 4 - paragraful 1 – b, care conține amendamentul depus de dna
ȘUPAC, după cum urmează:

Cvorumul pentru reuniunile Comitetului de Cooperare Parlamentară este stabilit dacă cel puțin o
cincime treime din membrii Comitetului de Cooperare Parlamentară sunt prezenți, inclusiv cel
puțin doi cinci membri din fiecare delegație.
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Amendamentul a fost respins.

Dna MACOVEI a dat citire Art. 5 - paragraful 1 – a, care conține amendamentul propus de dna
ŽDANOKA, după cum urmează:

Proiectul recomandărilor este propus de către Biroul Co-președinții Comitetului de Cooperare
Parlamentară.

Amendamentul a fost respins.

Dna MACOVEI a propus să se supună votului un amendament de compromis în ceea ce privește
articolul 9, făcîndu-se o concesie la amendamentul depus de dna ȘUPAC, după cum urmează:

Dreptul de a lua cuvîntul

Fiecare membru al Comitetului de Cooperare Parlamentară are dreptul să-şi expună opinia
asupra chestiunilor discutate. Un membru al Comitetului de Cooperare Parlamentară poate lua
cuvîntul atunci cînd este invitat de către Co-președintele în funcție.

Amendamentul de compromis a fost adoptat.

Dna MACOVEI a dat citire art. 11 bis – nou, care conține amendament propus de dna ȘUPAC.
Dna MACOVEI a propus să se supună votului un amendament de compromis, după cum
urmează:

Mod de desfăşurare

1. Comitetului de Cooperare Parlamentară se desfăşoară, în măsura posibilității, timp de două
zile, aşa încît membrii delegaţiilor să aibă posibilitate să discute amplu toate chestiunile din
ordinea de zi.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Dna MACOVEI a dat citire Art. 13 - paragraful 1 – a, care conține amendamentul propus de dna
ȘUPAC, după cum urmează:

Limbile de lucru ale Comitetului de Cooperare Parlamentară sunt engleza și moldoveneasca
româna.

Amendamentul a fost respins.

Dna MACOVEI a dat citire Art. 13 - paragraful 2 – a, care conține amendamentul propus de dna
ȘUPAC, după cum urmează:

În principiu, pe cît posibil, Membrii se pot adresa în cadrul reuniunilor Comitetului de Cooperare
Parlamentară în una din limbile oficiale ale Uniunii Europene şi în limba rusă fiind limba de
comunicare interetnică în Republica Moldova. Interpretarea este asigurată în baza deciziilor
Biroului Comitetului de Cooperare Parlamentară și în conformitate cu regulamentul intern al
Parlamentului European.
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Amendamentul a fost respins.

Dna MACOVEI a propus votului Regulamentul de procedură al Comitetului de Cooperare
Parlamentară UE - Moldova.
Regulamentul a fost adoptat cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă.

8. Discuții și adoptarea recomandărilor

Amendamentele la proiectul de declarație și recomandări au fost examinate de cele două
delegații la CCP. Adoptarea celor 32 de amendamente depuse în scris a fost supusă majorității
voturilor exprimate de cele două componente ale CCP, Republica Moldova și Parlamentul
European.

Au fost adoptate următoarele amendamente constînd în:

- punctul 23 a, amendament propus de dna ȘUPAC

Salută alegerea Președintelui Republicii Moldova la data de 16 martie 2012 și sfîrșitul impasului
politic; reiterează încurajările sale pentru ca toate partidele politice să contribuie la consolidarea
reformelor și adoptarea măsurilor care întăresc democrația moldovenească; reaminteşte că
respectarea justiţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului sunt valori europene fundamentale
necesare pentru integrarea politică şi economică a Republicii Moldova în UE;

- punctul 26 b, amendament propus de dna FUSU

Salută progresul realizat cu privire la libertatea de exprimare şi independenţa şi pluralismul
mass-media; evidențiază că mass-media liberă și independentă este esențială pentru funcționarea
democrației; solicită autorităţilor moldovenești să asigure reforme adecvate ale cadrelor
legislative care reglementează activităţile canalelor mass-media şi să le aducă în concordanţă cu
standardele europene; reforme în concordanță cu normele și standardele europene ale
cadrului legislativ ce reglementează audiovizualul din Republica Moldova, dezvoltarea și
modernizarea audiovizualului public;

- punctul 34 e, amendament propus de dna ȘUPAC – alineat nou

Solicită guvernului Republicii Moldova să acorde o atenţie sporită situaţiei categoriilor
sociale defavorizate şi să ia măsuri urgente pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială;

- punctul 39 a, amendament propus de dna MACOVEI

Salută continuarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului
transnistrean și recomandă părților să se implice proactiv în procesul de negocieri în
conformitate cu ordinea de zi și „Principiile și Procedurile de derulare a discuțiilor” încheiat la
17-18 aprilie 2012 la Viena; salută acordurile din cadrul ultimei runde de negocieri din 13
septembrie 2012 în vederea intensificării dialogului privind problemele drepturilor omului și
stabilirii unui forum comun pentru dialog cu societatea civilă și mass-media de pe ambele maluri
ale rîului Nistru; exprimă îngrijorare în privința declarațiilor făcute de dl Serghei Gubarev,
reprezentant special al Federației Ruse pentru reglementarea conflictului transnistrean, în
ceea ce privește potențiala independență a regiunii; consideră că o soluționare a
conflictului poate fi găsită doar în formatul 5+2 și îndeamnă toate părțile la negocieri
pentru a lucra împreună în mod constructiv; este în așteptarea următoarei runde de negocieri
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oficiale programată pentru sfîrșitul lunii noiembrie 2012 la Dublin pentru a aduce un progres
ulterior în problemele juridice și umanitare generale și drepturile omului, precum și în primul
„bloc” de subiecte de negociere, și anume problemele social-economice;

- punctul 44 a, amendament propus de dna MACOVEI

Este conștient de situația școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din regiunea
transnistreană, unde profesorii și studenții au fost supuși intimidărilor și amenințărilor; ia act de
decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului din 19 octombrie 2012 în cazul Catan și
alții vs. Republica Moldova și Federația Rusă, condamnînd Federația Rusă pentru violarea
dreptului la educație; îndeamnă Federația Rusă să implementeze deplin decizia Curții prin
achitarea solicitanților peste un milion de Euro în total pentru prejudiciu moral; confirmă
că dreptul la educație a persoanelor care studiază în școală cu predare în grafia latină
trebuie să fie garantat și solicită autorităților de la Tiraspol să prevină și să stopeze orice
tip de discriminare împotriva lor; menționează că va fi emisă o hotărîre a Curții Europene de
Justiţie în cazul Catan şi alţii vs. Republica Moldova şi Federaţia Rusă; invită autorităţile de la
Tiraspol să respecte hotărîrea Curţii şi să garanteze dreptul la educaţie a persoanelor care
studiază în şcoli cu predare în grafie latin şi să prevină și să stopeze orice tip de discriminare faţă
de ei şi profesorii lor;

Declarația finală și recomandările au fost adoptate cu 11 voturi pentru și 1 vot împotrivă.

8. Alte subiecte

Niciuna.

9.Data și locul următoarei reuniuni

Următoarea reuniune va avea loc pe data de 24 aprilie 2013 la Bruxelles, Regatul Belgiei.
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