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COMISIA PARLAMENTARĂ DE COOPERARE UE-MOLDOVA
A DOUĂSPREZECEA REUNIUNE

16-17 februarie 2010
CHIŞINĂU

Au prezidat: Monica MACOVEI şi Igor CORMAN

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

Cea de-a douăsprezecea reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Moldova s-a 
desfăşurat la Chişinău între 16 şi 17 februarie 2010 sub preşedinţia comună a dnei Monica 
Luisa MACOVEI (PPE, România) şi a dlui Igor CORMAN (Partidul Democrat, Republica 
Moldova). În cadrul reuniunii a avut loc un schimb de opinii între Comisie şi dl Iurie 
LEANCA, ministrul afacerilor externe şi al integrării europene, din partea Guvernului 
Republicii Moldova şi dl Dirk SCHÜBEL, şeful delegaţiei UE în Republica Moldova, din 
partea Uniunii Europene. 

Comisia parlamentară de cooperare a convenit asupra următoarelor:

Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

1. subliniază importanţa majoră pentru integrarea europeană a reformelor în curs şi a 
dezvoltării democratice şi sprijină obiectivul Republicii Moldova ca stat european de a 
deveni în viitor membră a UE;

2. salută adoptarea la 21 decembrie 2009 de către Consiliul de cooperare UE-Moldova a 
unei Declaraţii comune care deschide drumul către aprofundarea cooperării dintre 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova, care include: negocierea unui Acord de 
asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, crearea unei zone de liber 
schimb ample şi complexe între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 
consolidarea dialogului privind drepturile omului şi asistenţa macro-financiară; în acest 
sens, invită Republica Moldova şi UE să implementeze în mod eficient planul de 
acţiune, Comisia parlamentară de cooperare continuând să vegheze cu atenţie asupra 
acestuia;

3. salută intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona care sporeşte semnificativ 
atribuţiile Parlamentului European, accentuând, astfel, în mod indirect, profilul 
Comisiei parlamentare de cooperare UE-Moldova;
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4. salută demararea negocierilor privind acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova la 12 ianuarie 2010; subliniază importanţa majoră a negocierilor 
constante privind Acordul de asociere pentru apropierea treptată a Moldovei de UE pe 
baza responsabilităţii şi a implicării comune a celor două părţi, invită ambele părţi să 
accelereze negocierile pentru Acordul de asociere şi aşteaptă cu interes finalizarea şi 
adoptarea acestuia şi consideră că un acord formal va intensifica semnificativ relaţiile 
dintre cei doi parteneri;

5. invită Comisia Europeană şi autorităţile moldovene să finalizeze pregătirile şi să 
demareze negocierile pentru un Acord de liber schimb amplu şi complex până în iulie 
2010;

6. subliniază că este esenţial ca în 2010 să se lanseze dialogul privind liberalizarea 
regimului vizelor pentru cetăţenii din Republica Moldova care doresc să călătorească în 
UE şi să se realizeze libera circulaţie a acestora în interiorul UE în cel mai scurt timp 
posibil; între timp, invită Consiliul şi Comisia să exploateze la maximum oportunităţile 
oferite în prezent de Acordul de facilitare a vizelor dintre UE şi Republica Moldova; 

7. consideră că Programul Naţional Indicativ ENPI 2011-2013 pentru Republica Moldova 
va favoriza o creştere semnificativă a asistenţei UE, precum şi acţiuni focalizate pentru 
sectoare de reformă esenţiale şi dezvoltare socio-economică; invită delegaţia UE în
Moldova să joace un rol de coordonare mai activ în ceea ce priveşte asistenţa Uniunii 
Europene; invită Comisia şi Consiliul să majoreze asistenţa financiară pe care o implică 
nevoia de implementare a reformelor necesare, în special pentru proiectele de investiţii;

8. salută angajamentul clar exprimat de guvernul moldovean de a participa pe deplin la 
„Parteneriatul estic” şi de a profita de toate oportunităţile pe care acesta le implică, ca 
parte a platformelor bilaterale şi multilaterale; invită guvernul moldovean să participe 
activ la toate forurile Parteneriatului estic;

9. solicită crearea unei Adunări parlamentare EURONEST ca instrument multilateral 
important pentru consolidarea dialogului interparlamentar dintre UE şi cei şase parteneri 
estici, menit să îi apropie pe aceştia de UE; aşteaptă un nivel ridicat de reprezentare şi 
participare din partea Parlamentului Republicii Moldova la reuniunea constitutivă a 
EURONEST PA, care va avea loc în martie 2010 la Bruxelles; invită PE şi Parlamentul 
moldovean să participe activ la EURONEST;

10. este de acord că obiectivul ultim al CPC UE-Moldova este integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul de la 
Lisabona, cu ajutorul dialogului constant şi prin voinţa politică de a depăşi provocările 
şi de a îndeplini criteriile pentru integrarea europeană;

11. invită autorităţile moldovene să continue eforturile de a armoniza legislaţia naţională cu 
acquis-ul comunitar şi recomandă autorităţilor să elaboreze un plan de acţiune legislativ 
pentru următoarea perioadă;
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Evoluţii interne în Republica Moldova

12. ia act de rezultatul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 şi regretă situaţia critică 
creată în Republica Moldova în urma acestor alegeri;

13. salută iniţiativa promptă a autorităţilor moldovene de a înfiinţa „Comisia pentru 
investigarea evenimentelor din 7 aprilie 2009”; îndeamnă comisia să accelereze 
anchetele şi să facă publice concluziile sale; invită instituţiile naţionale competente să-i 
aducă în faţa justiţiei pe cei care s-au făcut vinovaţi de crimele şi gravele încălcări ale 
drepturilor omului din timpul revoltelor şi protestelor de stradă care au urmat după 
alegerile din 5 aprilie;

14. salută rezultatul alegerilor parlamentare din iulie 2009 şi invită noua conducere a 
Moldovei să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a asigura o stabilitate internă pe termen 
lung; invită Comisia şi Consiliul să sprijine în mod activ guvernul moldovean pro-
european în funcţie;

15. ia act de încercările şi eşecurile repetate ale Parlamentului Republicii Moldova de a-l 
alege pe preşedintele statului după alegerile din 5 aprilie şi 29 iulie 2009, în 
conformitate cu dispoziţiile constituţiei Republicii Moldova;

16. salută alegerea Preşedintelui Parlamentului moldovean care este preşedintele interimar 
al Republicii Moldova până la alegerea viitorului preşedinte al ţării;

17. salută programul de activităţi al guvernului moldovean pentru 2009-2013, care conţine 
măsuri concrete menite să depăşească criza economică, menţinând în acelaşi timp 
protecţia socială;

18. subliniază că este important să se soluţioneze principalele probleme de reforme ale 
Moldovei şi să se dubleze eforturile de îmbunătățire a performanţei economice a 
acesteia în ciuda situaţiei economice dificile, în scopul de a crea condiţii bune pentru 
întreprinderi şi pentru climatul de investiţii; invită Comisia să asiste Moldova atât 
financiar, cât şi în ceea ce priveşte expertiza necesară în acest sens;

19. subliniază necesitatea ca guvernul moldovean să se concentreze mai mult pe situaţia 
categoriilor sociale celor mai defavorizate din ţară şi să ia măsuri urgente pentru a 
combate sărăcia şi excluderea socială şi pentru a reduce disparităţile regionale existente 
în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii şi resursele sociale şi economice la nivel 
local; invită Comisia să acorde asistenţă financiară Moldovei în acest sens; 

20. subliniază că este important să se implementeze reforma sistemului judiciar, să se 
intensifice lupta împotriva crimei organizate şi a corupţiei, să se amelioreze şi 
modernizeze metodele de lucru ale procurorilor, precum şi să se reformeze poliţia, 
concentrându-se în special pe demilitarizare, să se garanteze accesul liber al cetăţenilor 
moldoveni la justiţie prin reducerea birocraţiei din sistemul judiciar şi deschiderea 
acestuia către cetăţeni, recâştigând astfel încrederea acestora în instituţiile statului; 
invită Comisia să sprijine toate reformele prin acordarea de asistenţă financiară şi 
expertiză solidă;
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21. le recomandă autorităţilor moldovene să se angajeze în consultări cu toate partidele 
politice şi cu toți actorii relevanţi din societatea civilă moldoveană şi să facă uz de 
expertiza europeană în ceea ce priveşte reforma constituţională pe care intenţionează să 
o realizeze, în scopul de obţine cele mai bune rezultate;

22. invită autorităţile Republicii Moldova să continue reforma şi modernizarea 
administraţiei publice în scopul de a asigura buna guvernanţă, precum şi distribuirea 
corectă a mijloacelor financiare şi administrarea adecvată a acestora de către autorităţile 
locale pentru a realiza o dezvoltare echilibrată pe întreg teritoriul ţării și pentru a 
consolida democrația locală;

23. subliniază că este important să se stimuleze pluralismul în Republica Moldova şi invită 
autorităţile să asigure respectarea drepturilor omului;

Cooperare regională

24. încurajează autorităţile moldovene să continue să participe activ la Iniţiativa central-
europeană (ICE), la Procesul de cooperare din sud-estul Europei (SEECP) şi la 
Consiliul de cooperare regional (RCC), la BSEC şi la Acordul central-european de liber 
schimb (CEFTA); în acest sens, salută eforturile Moldovei, în calitate de preşedinte al 
SEECP în 2009, de a promova standardele UE, inclusiv în domeniul migraţiei şi al 
comerţului;

25. are încredere că autorităţile Republicii Moldova vor face tot ce le stă în putinţă pentru a 
menţine şi a ameliora relaţiile cu ţările vecine de la est şi vest, în conformitate cu 
principiile legislaţiei internaţionale;

Conflictul din Transnistria

26. salută angajamentul reînnoit al autorităţilor moldovene de a găsi o soluţie la conflictul 
din Transnistria prin mijloace paşnice, în formatul 5+2, în conformitate cu principiile 
respectării integrităţii teritoriale, al independenţei şi al suveranităţii Republicii Moldova;

27. ia act de voinţa exprimată a autorităţilor moldovene de a apela la implicarea mai intensă 
a UE şi a Statelor Unite în procesul de pace; salută lansarea din 2009 a celor două 
pachete care vizează câştigarea încrederii şi care trebuie să se concretizeze în acţiuni 
vizibile cu efecte tangibile asupra populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului;

28. ia act de eforturile diplomatice pe care le întreprinde Moldova pentru a obţine 
îndepărtarea trupelor rusești de pe teritoriul său şi pentru a înlocui forţele militare de 
menţinere a păcii cu forţe civile internaţionale;

29. subliniază necesitatea unei cooperări active şi constructive între ambele părţi în vederea 
adoptării de măsuri care să construiască încrederea, cum ar fi cele avute în vedere în 
sectorul transportului şi al energiei;

30. salută activitatea desfăşurată de misiunea EUBAM şi o încurajează să-şi intensifice 
activitatea de control pe întreg segmentul frontierei moldo-ucraineene;
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Adoptat în unanimitate.
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