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COMISIA PARLAMENTARĂ DE COOPERARE UE-MOLDOVA

A UNSPREZECEA REUNIUNE

22-23 octombrie 2008
STRASBOURG

Au prezidat: Marianne MIKKO şi Grigore PETRENCO

Declaraţie finală şi recomandări 
în conformitate cu articolul 89 din Acordul de Parteneriat şi Cooperare

Cea de-a unsprezecea reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE –
Moldova s-a desfăşurat la Strasbourg între 22 şi 23 octombrie 2008 sub 
preşedinţia comună a dnei Marianne MIKKO (PES, Estonia) şi a dlui Grigore
PETRENCO (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova). Comisia a avut un 
schimb de  opinii cu Elena MOCANU, din partea Guvernului Republicii Moldova, 
Eric MILLET, din partea Preşedinţiei franceze în exerciţiu a Consiliului Uniunii 
Europene şi David GEER, din partea Comisiei Europene. 

Comisia parlamentară de cooperare a convenit asupra următoarelor:

Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

1. salută aspiraţiile europene manifestate de către Republica Moldova şi 
consideră că Politica europeană de vecinătate (PEV) este un instrument 
important în încurajarea relaţiilor politice, economice şi comerciale dintre UE 
şi Republica Moldova şi face apel la Comisia Europeană să sprijine în 
continuare Republica Moldova în vederea atingerii obiectivelor planului de 
acţiune al PEV; subliniază că PEV nu trebuie folosită nici pentru a asigura o 
alternativă la apartenenţă în calitate de membru la UE şi nici pentru a defini 
frontierele UE;

2. cunoştinţă de contextul actual al Acordului de parteneriat şi cooperare UE-
Moldova, intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani,
precum şi de pregătirea negocierilor asupra unei noi relaţii contractuale; face 
apel ca ambele părţi să profite de această oportunitate pentru a încheia un nou 
acord ambiţios care să conducă UE şi Republica Moldova la un nivel mai 
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profund de implicare şi cooperare; crede că modul de desfăşurare democratic 
al alegerilor legislative ce urmează a avea loc în Republica Moldova în 
martie 2009, inclusiv perioada pre-electorală, va reprezenta un test important 
în relaţiile UE-Moldova;

3. salută progresul înregistrat de către Republica Moldova în implementarea a 
Planului de acţiune PEV pe parcursul ultimilor trei ani; cu toate acestea,
consideră că este în continuare nevoie de eforturi susţinute pentru 
consolidarea democraţiei şi a statului de drept, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale în cursa pentru alegerile parlamentare, 
incluzând, printre altele, libertatea presei, pentru asigurarea independenţei şi 
imparţialităţii judiciare şi consolidarea luptei împotriva corupţiei, precum şi 
pentru îmbunătăţirea mediului de investiţii, în special a transparenţei şi 
predictibilităţii cadrului legislativ;

4. îndeamnă autorităţile Republicii Moldova să se asigure că alegerile 
parlamentare din 2009 vor fi pregătite şi se vor desfăşura în deplină 
concordanţă cu standardele internaţionale;

5. salută semnarea în iunie 2008 a Declaraţiei comune asupra unui parteneriat 
de mobilitate între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, care are ca 
scop facilitarea migraţiei legale şi combaterea imigraţiei ilegale precum şi a 
traficului de persoane, promovând în acelaşi timp consolidarea capacităţii şi 
politicile de returnare, conform angajamentului UE pentru o politică de 
migraţie cuprinzătoare, echilibrată şi în totală conformitate cu principiul 
nereturnării;

6. salută intrarea în vigoare a acordurilor privind facilitarea regimului de vize şi 
de readmisie UE-Moldova; pe de altă parte, consideră că cetăţenii Republicii
Moldova ar trebui să beneficieze de un regim fără vize şi face apel la 
autorităţile UE să ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii acestui 
obiectiv; 

7. salută, de asemenea, intrarea în vigoare în martie 2008 a Acordului asupra 
preferinţelor comerciale autonome;

Situaţia internă: chestiuni politice, economice şi sociale
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8. îndeamnă autorităţile din Republica Moldova să asigure condiţii de 
concurenţă echitabilă pentru toate partidele politice ce iau parte la alegerile 
parlamentare din 2009 şi acces egal la mass-media, în concordanţă cu 
standardele internaţionale; conştientizează importanţa procesului electoral în 
consolidarea statului prin reforme democratice neîntrerupte, consolidarea 
societăţii civile şi a sistemului politic;

9. ia la cunoştinţă numărul considerabil de cetăţeni ai Republicii Moldova ce 
trăiesc în străinătate şi consideră importantă asigurarea condiţiilor necesare 
participării acestora la scrutinul din 2009;

10. ia la cunoştinţă îngrijorările exprimate de diferite organizaţii internaţionale cu 
privire la recentele amendamente aduse Codului electoral, în special creşterea 
pragului în cadrul unei circumscripţii uninominale, interzicerea blocurilor 
pre-electorale şi restricţionarea accesului la procesul electoral în cazul
persoanelor cu dublă cetăţenie, în pofida argumentelor care ar putea explica 
acele acte de discriminare;

11. face apel la autorităţile din Republica Moldova să ia măsuri urgente pentru 
buna funcţionare şi modernizarea administraţiei publice locale în vederea 
asigurării unei bune guvernanţe, precum şi distribuirea mijloacelor financiare 
pentru echilibrarea bugetelor locale şi consolidarea democraţiei locale;

12. recomandă autorităţilor din Republica Moldova să-şi dubleze eforturile în 
vederea abordării sărăciei larg răspândite în ţară şi să se concentreze asupra 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor moldoveni în vederea 
reducerii emigraţiei; 

13. recomandă, de asemenea, autorităţilor din Republica Moldova să acorde o 
atenţie deosebită copiilor instituţionalizaţi, în special în ceea ce priveşte 
dezvoltarea lor fizică şi accesul la servicii medicale şi educaţionale 
corespunzătoare; subliniază că abandonarea temporară a acestor copii nu ar 
trebui considerată drept o practică normală şi că ar trebui să li se asigure 
întoarcerea la familiile lor naturale;

14. salută Strategia de dezvoltare naţională pentru 2008-2011, formulată de către 
noul prim-ministru al Republicii Moldova, compusă din priorităţi de politică 
fiscală şi monetară, incluzând o transparenţă crescută a sectorului financiar în 
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vederea atragerii investiţiilor străine şi creării de locuri de muncă; în pofida 
acestui fapt, atrage atenţia autorităţilor moldovene asupra faptului că o 
capacitate administrativă precară ar putea restricţiona progresul în domeniul 
reformelor;

15. cu toate că ia la cunoştinţă donaţiile considerabile, primite sub formă de 
sprijin la buget, acordate de către UE şi o serie de donatori bilaterali, inclusiv 
importante câştiguri remise, recomandă autorităţilor să ţină sub control orice 
cheltuială neprevăzută, mai ales în contextul apropierii alegerilor din 2009;
recomandă cu hotărâre ca bugetul naţional să nu fie folosit ca instrument în 
campania pre-electorală şi îndeamnă la o planificare bugetară echilibrată;

Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

16. subliniază importanţa aplicării unor reforme legislative şi instituţionale în 
domeniul drepturilor omului, în special a libertăţii de exprimare, democraţiei 
şi statului de drept;

17. subliniază că o presă liberă şi independentă reprezintă o precondiţie pentru 
dezvoltarea unei societăţi democratice; cu toate acestea, deşi cadrul legislativ 
al presei este în linii mari în concordanţă cu standardele europene, atrage 
atenţia autorităţilor din Republica Moldova asupra importanţei implementării
eficiente a legislaţiei; subliniază nevoia ca autorităţile din Republica
Moldova să îmbunătăţească în continuare prevederile Codului audiovizual, 
introducând mecanisme clare pentru asigurarea funcţionării autonome şi 
independente a Consiliului de coordonare al audiovizualului, transformând 
Tele-radio Moldova într-un veritabil furnizor independent de servicii publice 
de radio şi televiziune, dezvoltând sectorul audiovizual prin asigurarea unei 
alocări de frecvenţe transparente şi corespunzător motivate şi justificate; 
subliniază că este deosebit de important ca aceste măsuri să fie considerate o 
prioritate,  în concordanţă cu recomandările OSCE şi ale Consiliului Europei

18. subliniază importanţa punerii corecte în aplicare, în conformitate cu litera şi 
spiritul articolul 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; îşi 
exprimă îngrijorarea cu privire la incidentele raportate în legătură cu 
aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legii de către autorităţile locale şi 
agenţiile de aplicare a legii; reaminteşte autorităţilor moldovene că dreptul de 
liberă asociere reprezintă o precondiţie esenţială pentru funcţionarea unei 
democraţii pluraliste;
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19. îndeamnă autorităţile din Republica Moldova să crească numărul de măsuri 
împotriva traficului de femei şi fete din Moldova, cu atât mai mult cu cât
Moldova este frecvent o ţară de origine;  

20. reaminteşte abuzul şi hărţuirea la începutul acestui an asupra unei serii de 
tineri moldoveni care şi-au exprimat opţiunile politice prin intermediul reţelei 
de internet; îndeamnă autorităţile moldovene să respecte dreptul la libera 
exprimare în orice circumstanţe, în acord cu angajamentele Moldovei 
stabilite în planul de acţiune PEV;

21. reaminteşte Guvernului moldovean angajamentele de a lua toate măsurile 
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din penitenciare şi de a 
eradica tortura şi maltratarea pe perioada de arest preventiv şi pe parcursul 
detenţiei în general; îndeamnă autorităţile să asigure o funcţionare corectă a 
nou înfiinţatului mecanism naţional de prevenire în cadrul protocolului 
opţional la Convenţia împotriva torturii, inclusiv prin alocarea de resurse 
corespunzătoare;

22. subliniază importanţa ratificării de către Republica Moldova a Statutului de la 
Roma al Curţii Penale Internaţionale;

Cooperare regională 

23. salută Preşedinţia moldoveană a Adunării Parlamentare a Cooperării 
Economice la Marea Neagră (PABSEC) şi subliniază nevoia unor eforturi 
mai concertate din partea tuturor ţărilor din regiunea Mării Negre în vederea 
unei cooperări îmbunătăţite în domeniile de interes comun precum 
democraţia, respectarea drepturilor omului şi buna guvernanţă, rezolvarea 
„conflictelor îngheţate”, energia, transporturile, protecţia mediului, comerţul, 
cercetarea şi educaţia, ştiinţa şi tehnologia, gestionarea imigraţiei, problemele
de ocupare a forţei de muncă şi de natură socială;

24. ţinând cont de faptul că România este singura ţară membră a UE care se 
învecinează cu Republica Moldova, face apel la autorităţile ţărilor din 
regiune să folosească această oportunitate în vederea abordării acestei 
probleme în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi a Sinergiei Mării 
Negre;
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25. apreciază participarea Moldovei în cadrul tuturor proiectelor regionale 
precum Iniţiativa Central Europeană, Procesul de cooperare în Europa de 
Sud-est, GUAM, Consiliul de cooperare regională şi CEFTA, contribuind 
astfel la consolidarea cooperării regionale; subliniază totuşi faptul că 
autorităţile moldovene trebuie să depună toate eforturile pentru a-şi dezvolta 
relaţiile cu vecinii săi;

Conflictul nerezolvat din Transnistria

26 îşi exprimă îngrijorarea faţă de recentul conflict armat dintre Georgia şi 
Rusia, precum şi faţă de posibilele implicaţii pe care le-ar putea avea în 
rezolvarea conflictului transnistrean şi laudă reacţia promptă a UE şi a altor 
organizaţii internaţionale în acest caz;

27. deşi conştientizează diferenţa dintre conflictele din Abhazia şi Osetia de Sud 
şi cel din Transnistria, evidenţiază că rezolvarea problemei transnistrene 
reprezintă un element fundamental în încurajarea prosperităţii economice şi a 
stabilităţii politice în Republica Moldova, precum şi a stabilităţii regionale la 
frontierele de est ale Uniunii Europene;

28. face apel pentru reluarea negocierilor transparente în formatul 5+2, în 
vederea găsirii celei mai adecvate soluţii la problema transnistreană, în acord 
cu principiile de respectare a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii 
Republicii Moldova; 

29. îşi reiterează apelul către Federaţia Rusă de a-şi îndeplini angajamentele, în 
special cele luate la Reuniunea la nivel înalt a OSCE de la Istambul din 1999,
şi de a-şi retrage necondiţionat forţele militare din regiunea transnistreană din 
Moldova, sub supravegherea şi verificarea  OSCE, ; face apel, de asemenea,
la Federaţia Rusă să îşi mute sau să distrugă toate depozitele de armament şi 
muniţie din regiune;

30. apreciază activitatea excelentă a Misiunii Uniunii Europene de asistenţă la 
frontieră (EUBAM) la graniţa dintre Republica Moldova şi Ucraina şi salută 
prelungirea mandatului EUBAM până în 30 noiembrie 2009.
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Adoptat în unanimitate.
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