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Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Proces-verbal al celei de-a 14-a reuniuni

25-26 noiembrie 2011-
Chișinău

Cea de a 14-a reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Moldova (CPC) a 
avut loc la 25 și 26 noiembrie în Chișinău, sub copreședinția dnei Corina FUSU, 
membră a Parlamentului Republicii Moldova, și a dnei Monica MACOVEI, deputată 
în Parlamentul European.

Prima sesiune de lucru – 25 noiembrie 2011

La prima sesiune de lucru, au participat următorii membrii ai CPC:

 Delegația parlamentară a Republicii Moldova: dna Corina FUSU, președintă; 
dl Ghenadie CIOBANU, vicepreședinte, dna Ina ȘUPAC, vicepreședintă; dna 
Raisa APOLSCHI; dl Andrian CANDU, dna Oxana DOMENTI, dl Simion 
GRIȘCIUC, dl Sergiu SÎRBU, dl Zurab TODUA, dl Boris VIERU, dl Miron 
GAGAUZ, dna Ana GUȚU, dl Alexandr PETCOV, dl Nae-Simion PLEȘCA 
și dl Andrei VACARCIUC.

 Delegația PE: dna Monica MACOVEI, președintă; dna Tatjana ŽDANOKA, 
prim-vicepreședintă; dna Elena BĂSESCU; dl Jiří MAŠTÁLKA și dl Paweł 
KOWAL. 

Dna FUSU a deschis reuniunea la ora 15.15 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. Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 13-a reuniuni a CPC UE-
Moldova, care a avut loc la Bruxelles, la 15-16 iunie 2011

Dna FUSU a supus spre aprobare procesul-verbal al celei de-a 13-a reuniuni.

Dl SIRBIU a propus la ordinea de zi ca participanții să aibă posibilitatea de a  dezbate 
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după fiecare subiect cel puțin 10-15 minute, deoarece după fiecare raport ar apărea 
careva reacții.  

Dna FUSU a acceptat propunerea dlui SÎRBU, ținându-se cont de timpul propus.

Dl Boris VIERU a formulat o obiecție referitoare la procesul verbal din iunie în ceea 
ce privește una din intervențiile dumnealui. La pagina 10, ultimul alineat, în ceea ce 
privește pașapoartele românești, a fost folosit cuvântul “abuzul din 1940”. Dumnealui 
a precizat că a spus: “în urma ocupației sovietice din 1940” și a rugat să fie făcute 
corectări în procesul verbal.

Dna FUSU a propus votarea ordinii de zi, luându-se în considerație propunerea dlui 
SÎRBU. Dna ȘUPAC a propus al doilea subiect din agendă să fie denumit “discuțiile 
și adoptarea procesului verbal ....”

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.

Dna ȘUPAC a declarat că versiunile în limba română ale „Recomandărilor” și ale 
proceselor-verbale care au fost transmise deputaților din Republica Moldova au fost 
incorecte. Propunerile sale de amendamente, deși au fost acceptate în cadrul reuniunii, 
nu au fost incluse în „Recomandări”. 
Dna ȘUPAC s-a referit la alineatul 25 al Declarației finale adoptată pe data de 16 
iunie 2011, propus de deputatul Parlamentului European din partea României, dl 
UNGUREANU. Amendamentul dumnealui în limba engleză conținea sintagma 
“mobility of Moldovan citizens”, adică “mobilitatea cetățenilor moldoveni”. După ce 
această propunere a fost votată, dna ȘUPAC a atras atenția dnei MACOVEI ca 
această sintagmă să fie tradusă în limba moldovenească fără improvizații. Dna 
ȘUPAC a menționat că această declarație lipsește din procesul verbal. În documentul 
răspândit mai târziu deputaților, alineatul 25 sună diferit în variantele engleză și 
moldovenească. În varianta moldovenească apare sintagma „cetățenii din această țară” 
în loc de „cetățenii moldoveni”. Dna ȘUPAC a menționat că în mod conștient și ilegal 
în varianta moldovenească a fost omisă noțiunea “Moldovan citizens”, „cetățenii 
moldoveni”. În continuare, dna ȘUPAC a făcut referință la alineatul 28 al 
documentului final care a fost adoptat la Bruxelles, care se referă la reglementarea 
transnistreană. În varianta inițială a proiectului, alineatul 28 sună în felul următor:
„salută angajamentul neîntrerupt din ultimii doi ani a autorităților moldovene de a găsi 
o soluție la situația din regiunea transnistreană”. Propunerea dnei ȘUPAC este 
reflectată pe pagina 16 a acestui proces verbal de a exclude sintagma „din ultimii doi 
ani”. Dna ȘUPAC a accentuat că, după discuții aprinse, propunerea dumneaei a fost 
acceptată prin majoritatea voturilor. În varianta transmisă deputaților, varianta engleză 
se conformează cu votul exprimat, iar în varianta moldovenească această sintagmă a 
rămas neschimbată. Dna FUSU a subliniat că sintagma „din ultimii doi ani” a fost 
omisă din versiunea în limba română, în timp ce punctul 14 din „Recomandări” 
conținea sintagma „impasul constituțional actual” în loc de „impasul politic actual”, 
astfel cum s-a fost propus în iunie 2011.

Dna MACOVEI a subliniat faptul că, la solicitarea sa, Secretariatul PE a verificat 
textul „Recomandărilor” atât în limba engleză, cât și în limba română și a confirmat 
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că nu există nicio diferență sau discrepanță între cele două versiuni. Dânsa a 
menționat că, pe parcursul pregătirilor pentru cea de a 14-a reuniune, dna ŽDANOKA 
a atras atenția Delegației PE în această privință.

Dna ŽDANOKA a subliniat faptul că au existat diferențe între documentul 
„Recomandări” în limba română, care a fost distribuit în Republica Moldova imediat 
după reuniunea din 15-16 iunie 2011, și versiunea oficială tradusă ulterior care a fost 
transmisă de Secretariatul PE. Ea a observat discrepanțe în special în ceea ce privește 
numele membrilor delegațiilor care au participat la vot. A remarcat astfel că primul 
document, care a fost transmis mass-mediei, a fost acceptat ca fiind versiunea corectă 
și că ar fi trebuit acordată mai multă atenție corectitudinii documentelor furnizate 
ulterior.

Dl MAŠTÁLKA, care nu a participat la reuniunea din iunie 2011, și-a exprimat 
îngrijorarea în ceea ce privește posibila emitere a mai multor versiuni diferite ale 
„Recomandărilor”.

Dnul MASTALKA a menționat că dorește să știe dacă au fost adoptate cu votul 
majorității cele două modificări ale procesului verbal și dacă ele sunt reflectate în 
versiunea moldovenească a documentului. Dumnealui a subliniat că este ceva 
neobișnuit să voteze două versiuni diferite ale unui document neștiind care este 
conținutul lor. Dna FUSU a explicat că urmează a fi votat procesul verbal și nu 
recomandările Reuniunii a 13-a și executarea lor.

Dna MACOVEI a subliniat faptul că, în săptămâna de dinainte de cea de-a 14-a 
reuniune, membrii delegațiilor au primit de la Secretariat proiectul procesului-verbal, 
care a fost comparat cu stenogramele. „Recomandările” au fost adoptate în iunie 2011 
și nu a fost făcută nicio modificare versiunii originale în limba engleză. În plus, 
Secretariatul PE a informat-o că documentul „Recomandări” și corectitudinea 
traducerii au fost verificate.

Dna ŽDANOKA s-a întrebat care poate fi originea modificărilor din versiunea 
publicată pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova. Dna MACOVEI a afirmat că 
este posibil ca respectivele modificări să fi fost aduse sub conducerea dnei ȘUPAC.

Dna ȘUPAC a menționat că va informa atât conducerea Parlamentului European, cât 
și conducerea Parlamentului RM despre aceste ilegalități.

Dl PETCOV a afirmat că documentele ultimei reuniuni a CPC UE-Moldova au fost 
falsificate în scopuri politice. El și-a exprimat neîncrederea în integritatea morală a 
dnei MACOVEI și i-a solicitat acesteia să demisioneze din funcția de copreședintă a 
CPC UE-Moldova sau să fie supusă destituirii dacă refuză.

Ca răspuns la afirmațiile dlui PETCOV, dna MACOVEI a susținut legitimitatea 
mandatului conferit ei de către Parlamentul European și a combătut dreptul acestuia 
de a-i contesta integritatea morală. Ea și-a afirmat hotărârea de a-și duce la capăt 
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mandatul până la sfârșitul legislaturii actuale și a susținut și-a îndeplinit obligațiile 
care îi revin în calitate de copreședintă, solicitând Secretariatului PE să verifice 
documentele reuniunii anterioare și să raporteze cu privire la constatările făcute.

Dl SÎRBU regretă că nu au fost respectate procedurile corespunzătoare în ceea ce 
privește transmiterea procesului-verbal. 

Dna ȘUPAC a făcut din nou referire la anumite elemente din „Recomandări” care nu 
au fost adoptate prin vot majoritar.

Dna FUSU a propus continuarea votului pentru aprobarea procesului-verbal. 
Procesul-verbal a fost aprobat cu 9 voturi pentru și 5 împotrivă în cadrul Delegației 
Republicii Moldova și cu 3 voturi pentru în cadrul Delegației PE.

3. Situația actuală a cooperării dintre UE și Republica Moldova

Dna MACOVEI s-a adresat participanților, în primul rând mulțumind celor două 
delegații pentru contribuția lor comună la relațiile dintre UE și Republica Moldova. 
Le-a mulțumit reprezentanților Guvernului Republicii Moldova pentru ospitalitatea 
lor și pentru informarea membrilor CPC cu privire la noile situații apărute în cadrul 
relațiilor bilaterale dintre UE și Moldova, precum planul de acțiune privind aplicarea 
liberalizării vizelor și negocierile privind acordul de asociere. De asemenea, i-a 
mulțumit dlui SCHÜBEL, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, 
pentru sprijinul acordat pregătirii reuniunii. I-a felicitat pe membrii Parlamentului 
Republicii Moldova pentru adoptarea strategiei de reformă judiciară. Acest pas înainte 
în evoluția politică a țării a fost foarte important pentru procesul de liberalizare a 
vizelor. A făcut apoi referire la Summitul pentru Parteneriatul estic de la Varșovia, 
din septembrie 2011, în cadrul căruia șefii de stat și de guvern din UE și din țările 
vecine partenere din est și-au reafirmat angajamentul de a realiza obiectivele 
Parteneriatului estic. Aceștia au aprobat principiul „mai mult pentru mai mult”, 
căutând să intensifice cooperarea dintre UE și partenerii est-europeni. Dna 
MACOVEI a afirmat că acest lucru ar trebui să fie benefic pentru Republica Moldova, 
având în vedere că EU va susține țările partenere în funcție de meritele acestora. 

Dna FUSU a luat cuvântul în continuare și a făcut referire la recentele evoluții sociale 
și politice din Republica Moldova și la progresul înregistrat la ultima reuniune a 
comisiei din iunie 2011. RM este frământată în ultimii doi ani de o instabilitate 
politică dăunătoare și greu de depășit. În pofida eforturilor conjugate ale celor 3 
partide din AIE, criza constituțională nu a putut fi depășită cu succes. Nu s-a reușit 
modificarea Art. 78 din Constituție, precum nici nu s-a reușit să fie dezbătut public 
proiectul noii Constituții. Desemnarea unui Președinte al RM ar impulsiona întregul 
proces de reforme demarat acum 2 ani, aceasta constituind și miza principală. Rolul 
aleșilor cetățenilor este de a identifica soluții care ar asigura continuitatea procesului 
de modernizare a statului, soluții care se pot regăsi doar în decizii comune în 
interiorul AIE. Dna FUSU a opinat că este de neconceput revenirea la perioada de 
dinainte de 2009 când noțiuni ca drepturile omului, economie de piață, democrație, 
libertatea de exprimare, libertatea presei nu aveau de a face cu guvernarea RM. Dna 
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FUSU a apreciat sprijinul partenerilor europeni în procesul de integrare europeană.
RM și-a asumat o serie de responsabilități despre care dna FUSU a vorbit în termeni
de progrese înregistrate. În domeniul luptei anticorupție, în luna august, a fost elaborat 
proiectul Strategiei de reformare a CCEC, cu asistența Misiunii UE. Dumneaei a 
menționat că mobilitatea cetățenilor moldoveni va spori în următoarea perioadă, dat 
fiind că a fost parafat Acordul privind spațiul aerian comun UE-RM la 26 octombrie 
2011. Intrarea în vigoare deplină a Acordului dat se va produce după câteva luni. În 
domeniul cooperării regionale, RM își diversifică dialogul cooperând în cadrul 
forumurilor de cooperare bilaterală în vederea implementării declarațiilor comune 
privind integrarea europeană a RM semnate cu mai multe țări: România, Lituania, 
Polonia, Republica Slovacă, Republica Cehia, Ungaria, Letonia și Cipru. RM pune 
mare preț pe Strategia UE privind Marea Neagră lansată pe parcursul președinției 
române. Strategia reflectă suportul UE privind reglementarea conflictelor înghețate și 
cooperarea mai aprofundată în contextul aderării RM la comunitatea energetică și 
susținerea continuării dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize.
Reformele în domeniul justiției au căpătat un avânt notabil fiind adoptată deja 
Strategia de reformare a sistemului justiției pentru anii 2011-2016. De asemenea, a 
fost elaborat proiectul legii privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.
Aceste acțiuni țin cont de necesitatea întrunirii standardelor UE. La 16 septembrie 
2011, a avut loc o masă rotundă privind dezbaterea proiectului legii privind 
prevenirea și combaterea discriminării. În acest context, dna FUSU și-a exprimat 
încrederea că politica UE privind RM va rămâne la fel de coerentă și încurajatoare ca 
și până acum. În acest sens, dna FUSU a menționat o din ce în ce mai bună cooperare 
cu România. A avut loc transferuri de experiență, o cooperare fructuoasă în domeniul 
racordării sistemului judiciar, realizării reformelor structurale, derularea mai multor 
programe și inițiative. În privința regiunii separatiste transnistrene, dna FUSU a 
menționat că RM mizează pe un rol proactiv al UE dublat de resursele adecvate 
demersurilor sale. Vorbind despre relația cu Federația Rusă, dna FUSU a menționat că 
RM contează pe sprijinul UE și pe îndemnurile UE către Rusia să adopte o acțiune 
mai constructivă în vederea aprofundării negocierilor și a creării condițiilor în vederea 
soluționării acestui conflict, globală și durabilă. Dna FUSU a menționat că este 
oportun ca regiunea transnistreană să fie inclusă în sfera de acțiune a Acordului de 
asociere și ale DCFTA. RM mizează pe sprijinul UE în sporirea competitivității RM 
pentru a putea beneficia de posibilitățile pe care zona de liber schimb le-ar putea oferi.  
Dna FUSU și-a exprimat speranța desfășurării unor lucrări ale Reuniunii eficiente și 
armonioase, atât în interesul UE, cât și în interesul cetățenilor RM.

Deoarece dl Iurie LEANCĂ se afla la ședința de Guvern, dna FUSU i-a oferit 
cuvântul dlui Eugen CARAS, Șef adjunct al Departamentului Integrare Europeană, 
MAEIE al RM.

Dl CARAS a menționat că, pe parcursul anului 2011, RM a reușit să consolideze ceea 
ce a fost lansat anul trecut și să ajungă la maturitate în dialogul politic și sectorial cu 
UE. Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2011 trece în registru 
aspectele importante ale raporturilor moldo-comunitare. Dl CARAS a adus mulțumiri 
parlamentarilor europeni pentru sprijinul ferm acordat parcursului european al RM.
Tonalitatea și caracterul vizionar al acestei Rezoluții va servi drept călăuză pentru 
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instituțiile europene, precum și pentru clasa politică și societatea moldovenească.
Pentru RM, perspectiva europeană este un factor de consolidare civică. Sprijinul 
valoros al Parlamentului European în acest sens reprezintă un catalizator pentru 
focusarea resurselor umane și instituționale de ambele părți pe prioritățile Agendei 
RM-UE. La Chișinău, Parlamentul European este perceput drept cel mai etalat 
promotor al valorilor democratice. Dl CARAS a mulțumit Parlamentului European 
pentru susținere atât în perioade dificile, cât și în momente de bucurie.
Textul declarației finale a Summit-ului Parteneriatului Estic de la Varșovia reflectă 
pregnant realizările din ultimii doi ani de la lansarea Parteneriatului Estic în mai 2009, 
la Praga. Lansarea Parteneriatului Estic a oferit o serie de platforme pentru dialog 
consistent cu UE. Dl CARAS a subliniat că RM este cel mai dinamic actor al 
Parteneriatului Estic. Dumnealui a menționat că partea moldovenească este mulțumită 
de mersul negocierii Acordului de asociere ce atestă un angajament de cooperare mai 
robust între UE și RM. Negocierea și ulterior implementarea Acordului de asociere va 
semnifica pentru Moldova pavarea unui traseu ireversibil de apropiere de UE.
Dl CARAS a subliniat interesul părții moldovenești de a lansa cât mai curând posibil 
negocierile pe marginea zonei de liber schimb, DCFTA. De viteza promovării 
reformelor va depinde democratizarea societății, modernizarea țării și gradul de 
apropiere de UE. Justiția rămâne a fi un domeniu unde au fost realizate reforme, dar 
mai urmează a fi parcurse unele etape. Cea mai bună dinamică a dialogului RM-UE se 
observă în dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Acest dosar a mobilizat 
foarte mult instituțiile din RM și se înregistrează rezultate bune în implementarea 
planului de acțiuni. Ținta este ca până la finele anului 2011 să fie realizate acțiunile ce 
țin de domeniul politicilor, aprobarea cadrului legislativ și normativ. Dl CARAS a 
accentuat rolul-cheie al Parlamentului RM în procesul de armonizare legislativă și 
adoptarea cadrului normativ. Cooperarea sectorială a decurs de o manieră foarte bună 
în 2011. Dl CARAS și-a exprimat speranța lansării negocierilor privind DCFTA până 
la finele anului 2011. Acțiunile întreprinse în domeniul sanitar și fito-sanitar, 
concurenței, ajutorului de stat, serviciilor financiare sunt suficiente pentru a lansa 
negocierile privind zona de liber schimb. În octombrie 2011, au fost finalizate 
negocierile cu Comisia Europeană pe marginea Acordului privind instituirea spațiului 
aerian comun. Grație acestui document care va intra provizoriu în vigoare imediat 
după semnare, vor fi anulate toate restricțiile privind frecvența zborurilor și accesul pe 
piața companiilor aeriene din UE și RM. Liberalizarea serviciilor aeriene cu UE va 
crea condiții adecvate pentru atragerea de companii noi în RM, inclusiv a celor de tip 
low-cost, ceea ce va avea drept efect reduceri la prețuri, creșterea numărului de 
destinații, precum și oferirea serviciilor de calitate.
Participarea Moldovei în calitate de membru cu drepturi depline la Comunitatea 
Energetică are drept scop constituirea unui spațiu european comun în domeniul 
energiei. Obiectivul acestui aranjament este crearea unei piețe comune a energiei în 
domeniile gazului și electricității. La fel, au fost demarate o serie de proiecte 
prioritare pentru construirea interconexiunilor electrice și a gazoductelor necesare 
pentru conectarea RM la sistemul energetic al UE. Moldova urmează să adopte 
standardele și legislația UE în conformitate cu obligațiunile asumate în cadrul 
Tratatului privind comunitatea energetică. Dl CARAS a opinat că în următorii 3-5 ani 
vor avea loc schimbări fundamentale în parteneriatul dintre RM și UE în domeniul 
energiei. Obiectivul RM este reducerea dependenței energetice actuale, mărirea 
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nivelului de competiție și obținerea diversificării surselor de gaze naturale. Moldova a 
participat activ la procesul de revizuire strategică a politicii europene de vecinătate și 
a salutat comunicarea comună Comisiei și a Înaltului Reprezentant din 25 mai 2011.
Consfințirea principiilor “more for more” și cel al diferențierii va permite RM să 
avanseze cu viteză proprie în cooperarea cu UE. Sprijinul politic și financiar din 
partea UE va fi replicat de RM prin angajament sporit. Dl CARAS și-a exprimat 
ferma convingere că investițiile, inclusiv politice făcute în RM aduc dividende în 
primul rând pentru cetățeanul RM, dar și pentru democrația și securitatea regională.
S-a reușit cultivarea unui sentiment de solidaritate fată de valorile și principiile UE.
Dl CARAS a menționat că RM apreciază înalt sprijinul UE pentru reglementarea 
transnistreană. Atât măsurile de încredere, cât și dialogul UE cu partenerii săi va 
facilita procesul de reintegrare a țării. Activitatea Misiunii EUBAM se înscrie în 
eforturile UE de a securiza această regiune. La 14 noiembrie 2011, a avut loc cea de-a 
cincea Reuniune a Grupului pentru acțiunea europeană a RM, co-prezidată de 
România și Franța. Convocările acestui grup de prieteni ai Moldovei demonstrează 
irevocabil că cooperarea RM-UE a atins un nivel calitativ nou, bazat pe încredere, 
interes reciproc și înțelegere că avem de construit un viitor comun. Dl CARAS a 
opinat că acțiunile enumerate mai sus care pe departe nu reprezintă un tablou 
exhaustiv al agendei RM-UE oferă încrederea că există o cooperare 
multidimensională cu UE foarte bună cu perspective promițătoare.

Dl Dirk SCHUEBEL, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a 
prezentat o imagine de ansamblu a evoluției relațiilor dintre UE și Moldova. La fel ca 
și dna MACOVEI, a salutat adoptarea strategiei de reformă judiciară, care a fost o 
condiție prealabilă pentru ca UE să se angajeze să susțină Republica Moldova în 2012 
(oferind 52 de milioane de euro). Vorbitorul a subliniat faptul că dialogul de la nivel 
înalt dintre UE și Republica Moldova s-a intensificat în 2011, după cum se poate 
observa din numărul de reuniuni la nivel prezidențial și ministerial care au avut loc la 
Bruxelles și la Chișinău. Negocierile privind acordul de asociere au progresat foarte 
bine, prin finalizarea celei de-a opta runde, deși, pe termen scurt, discuțiile privind 
perspectivele de aderare a Republicii Moldova la UE sau scutirea de vize nu se vor 
încheia. Dl SCHUEBEL a fost optimist în ceea ce privește deschiderea, înainte de 
sfârșitul anului 2011, a negocierilor pentru acordul de liber schimb, care face parte din 
acordul de asociere. A menționat progresul foarte dinamic înregistrat de Republica 
Moldova în dialogul privind vizele, referindu-se la începerea celei de-a doua etape a 
acestui dialog, la punerea în practică cu succes a acordului de facilitare a vizelor și de 
readmisie, la centrul comun de facilitare și la parteneriatul privind mobilitatea dintre 
UE și Moldova. De asemenea, a făcut referire la acordul din domeniul aviației, care 
va intra în vigoare în mod provizoriu și care ar trebui semnat în martie 2012. Acest 
acord ar trebui să intensifice concurența pe piața din Republica Moldova și ar trebui 
să fie benefic pentru pasagerii care folosesc transportul aerian. O altă realizare a fost 
includerea Republicii Moldova în cel de al șaptelea program-cadru pentru cercetare al 
UE. De asemenea, a fost lăudată participarea Republicii Moldova la Tratatul de 
instituire a Comunității Energiei. Extinderea cu patru ani a mandatului pentru 
Misiunea de asistență la frontieră a UE (EUBAM) a jucat un rol important în 
îmbunătățirea relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina și a fost, de asemenea, 
un demers pozitiv în procesul de soluționare a problemei din Transnistria. Au fost 
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organizate reuniuni la nivel înalt pentru a dezvolta cooperarea în domeniul vamal, iar 
cotele UE pentru produsele din Republica Moldova, inclusiv pentru vinuri, au fost 
majorate. În general, schimbul dintre comunitățile de afaceri din UE și din Republica 
Moldova s-au desfășurat foarte bine și, în același timp, au fost deschise cinci centre 
europene de informare în Republica Moldova, inclusiv unul în Tiraspol. În ceea ce 
privește problema regiunii transnistrene, reluarea discuțiilor 5+2 și a traficului 
feroviar cu regiunea transnistreană a reprezentat o evoluție foarte valoroasă. UE a 
susținut procesul de soluționare a conflictului, iar în acest scop a majorat în mod 
considerabil, până la 41 de milioane de euro, bugetul pentru măsuri de consolidare a 
încrederii. Dl SCHUEBEL și-a exprimat încrederea că Republica Moldova va 
beneficia în mod considerabil de asistența financiară în creștere acordată prin 
Instrumentul de vecinătate al UE până în 2013 și de noua abordare „mai mult pentru 
mai mult”. În încheiere, a menționat eforturile care trebuie depuse pentru a intensifica 
lupta împotriva corupției și pentru a îmbunătății legislația în domeniul comerțului, al 
investițiilor și al antidiscriminării. 

4. Acțiuni subsecvente recomandărilor făcute în cadrul celei de-a 13-a 
reuniuni a CPC UE-Moldova și progresul reformelor din Republica 
Moldova

Dna Corina FUSU a anunțat trecerea la următorul punct de pe agendă despre 
evenimentele politice recente în viziunea fiecărei fracțiuni parlamentare și a oferit 
cuvântul dlui Valeriu STRELEȚ, Președintele Fracțiunii PLDM. Dna Fusu a rugat ca 
discursul să dureze 5-6 minute.

Dl STRELEȚ a menționat că situația politică curentă în Republica Moldova dar și 
sesiunea parlamentară de toamnă-iarnă a anului curent este marcată de necesitatea 
imperioasă de a consolida funcționalitatea și eficiența alianței de guvernare – Alianța 
pentru Integrare Europeană dar și calitatea actului guvernării. Prioritățile care și le-a 
asumat AIE prin programul de guvernare „Integrarea europeană: libertate, democrație, 
bunăstare” rămân constante, iar o bună parte din ele (reintegrarea țării, supremația 
legii, combaterea sărăciei, servicii publice de calitate, creșterea economică durabilă, 
descentralizarea puterii, etc.) solicită o maximă implicare și mobilizare pentru 
atingerea acestora în numele asigurării unui trai decent și încrederii în ziua de mâine 
pentru toți cetățenii țării.
Dl STRELEȚ a evidențiat faptul că eficiența  și responsabilizarea funcționarilor 
publici, fie ei și inamovibili, în exercitarea actului guvernării constituie un obiectiv 
care derivă din o serie de situații recente când mediul de afaceri din Republica 
Moldova a fost bulversat de practici de preluare corporativă ostilă.
Sărăcia, dependența continuă de resursele energetice din afară, incertitudinea piețelor 
de desfacere, decalajul tehnologic, dezechilibrele din sistemul economic, lipsa unei 
creșteri economice calitative, care să nu fie bazată pe consum, sistemul de asigurare 
socială vădit depășit de realități sunt adevăratele provocări cărora RM trebuie să le 
facă față.   
Cetățenii, majoritatea afectați, într-un fel sau altul, de creșterea prețurilor la produsele 
alimentare și resursele energetice, de lipsa locurilor de muncă, așteaptă ca creșterea 
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economică înregistrată în ultimii doi ani să fie convertită în îmbunătățirea reală a 
calității vieții lor.
De asemenea, dumnealui a afirmat că, după cum au demonstrat și ultimele 
evenimente, situația politică din țară riscă să degenereze într-o luptă continuă a 
ambițiilor și intereselor, fie de grup, fie a unor persoane concrete. Încercarea nereușită 
de alegere a Președintelui țării din 18 noiembrie 2011, sau mai bine zis amânarea 
acesteia, a demonstrat atât cetățenilor cât și partenerilor externi, că pentru unii 
reprezentanți ai clasei politice din Republica Moldova una dintre cele mai bune 
caracteristici ar fi „politicianismul”, dar poate chiar și „amatorismul”. Dl STRELEȚ a 
accentuat faptul că, anume de la aceste premise pornește PLDM și fracțiunea sa 
parlamentară atunci când stabilește prioritățile pentru termen scurt: primordială fiind 
atenția care trebuie acordată nevoilor cetățenilor și acordării suportului politic necesar 
echipei guvernamentale în asigurarea calității, consecvenței și continuității actului 
guvernării.
Dl STRELEȚ și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că polemica în jurul alegerilor 
prezidențiale a plasat pe un plan secund agenda social-economică. Astăzi, pe agenda 
parlamentară sunt circa 40 de proiecte solicitate de către Guvern  pentru adoptare în 
regim prioritar. O eventuală tărăgănare a examinării și adoptării acestora pune sub 
semnul îndoielii atât suportul politic pentru echipa guvernamentală, cât și perspectiva 
stabilității social-economice pe termen scurt și mediu. Pentru ca țara să intre în noul 
an cu un buget, pentru ca oamenii să poată primi pensiile și salariile la timp, pentru ca 
să continue reconstrucția și reparația drumurilor, dar și a altor obiecte de 
infrastructură, pentru ca școlile, grădinițele, spitalele să poată funcționa normal, 
trebuie să acordăm prioritate actului legislativ.
Totodată, dl STRELEȚ a subliniat că, dat fiind această situație, PLDM vine cu 
viziunea ca în perioada imediat următoare, să se lucreze intens asupra agendei 
legislative, să se acorde prioritate soluționării problemelor stringente ale țării. Abia 
după ce vor fi votate bugetele și va exista siguranța că cetățenii nu vor avea de suferit 
de pe urma neînțelegerilor dintre partidele politice pe tema alegerii Președintelui, se 
va putea reveni la această temă, cu mai multă seriozitate și responsabilitate. De clasa 
politică depinde cât de repede se va mobiliza pentru a vota aceste legi esențiale pentru 
stabilitatea social-economică a țării și, implicit, cât de repede va putea reveni la 
stabilirea datei alegerii Președintelui.  
Parlamentul are la dispoziție încă 5 săptămâni până la încheierea actualei sesiunii. De 
asemenea, dl STRELEȚ a menționat că urmează a fi consolidate eforturile pentru a fi 
adoptate proiectele de acte legislative care au fost menționate mai sus, inclusiv și în 
primul rând bugetele de stat,  atât cel principal cât și celelalte, politica bugetar-fiscală
și alte documente importante.
Dumnealui a accentuat necesitatea conștientizării faptului că situația politică din țară 
și finalitatea actualelor procese politice vor influența foarte mult atitudinea cetățenilor 
față de clasa politică, dar și relațiile cu Uniunea Europeană și alți parteneri de 
dezvoltare.
Activitatea politică într-un stat modern are nevoie de un climat politic moderat, iar 
capacitatea de soluționare a controverselor politice plasează consensul în rândul 
valorilor fundamentale ale democrației. Viziunile comune asupra principalelor 
obiective de guvernare, responsabilitatea în fața cetățenilor și grija permanentă față de 
nevoile acestora – acestea sunt elementele care trebuie sa ghideze Alianța pentru 
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Integrare Europeană.  Anume aceasta este maniera de administrare a statului spre se 
tinde.
Dl STRELEȚ a mulțumit pentru atenție.

Dna FUSU a mulțumit dlui STRELEȚ pentru discurs și a oferit cuvântul dlui Dumitru 
DIACOV, Președintele Fracțiunii PD.

Dl DIACOV a salutat oaspeții și a mulțumit colegilor pentru discuții. Dumnealui a 
relatat că a avut imprudența, prin 1995, să afirme că Moldova va fi un ucenic foarte 
exemplar în relațiile cu instituțiile europene, atunci când Moldova a aderat la 
Consiliul Europei. Din păcate, Republica Moldova a dat mare bătaie de cap 
structurilor europene în acești ani de zile și din păcate continuă să facă lucrul acesta, 
măcar că ceea ce a spus dl Ambasador SCHUEBEL timp de 20 de minute a enumerat 
o sumedenie de proiecte, de inițiative, de lucruri extraordinar de importante pentru 
RM, pentru cetățenii RM și pentru viitorul acestei țări. Partidele politice toate 
conștientizează și toate sprijină acțiunile respective, integrarea europeană. Este o mică 
problemă că la nivel practic există niște probleme și partidele politice nu în măsura în 
care așteaptă partenerii noștri externi răspund la aceste solicitări. Dl DIACOV a 
menționat că îl bucură faptul că partidele din coaliție și opoziția doresc să existe un 
progres real în relațiile RM cu structurile europene și când este vorba de proiecte tot 
reale, practic în Parlament au existat momente când a fost un sprijin unanim. În anii 
2005-2006, când s-au votat primele documente cu privire la necesitatea urgentării 
procesului de aderare a RM, au fost voturi unanime din partea partidelor democratice 
și a partidului comunist și a celorlalte partide. Rămâne să fie ales președintele, să 
înceteze criza politică, fiindcă câteodată mai mult Ambasadorul SCHUEBEL și 
colegii de la Bruxelles retrăiesc pentru ceea ce se face în RM decât deputații din 
Parlamentul RM. Totodată, Dl DIACOV și-a exprimat speranța că acesta este un 
moment de maturizare și experiența negativă acumulată pe parcursul anilor va ajuta 
clasa politică din RM să depășească acest impas, astfel încât să înceteze criza politică.
Dumnealui a menționat că clasei politice îi lipsește cultura politică europeană, 
tradițiile politice și este de dorit ca aceasta să învețe din greșelile proprii. În ceea ce 
privește agenda de lucru, aceasta este foarte încărcată. Dl DIACOV și-a exprimat 
dorința ca această agendă să fie realizată până la sfârșitul anului, în aceste 5 săptămâni 
care au mai rămas. De asemenea, dumnealui a exprimat doleanța ca țara să intre în 
anul 2012 cu un președinte ales și cu un buget adoptat și cu toate proiectele și 
angajamentele pe care RM și le-a asumat, inclusiv cele mai delicate, care trebuiesc 
adoptate de Parlamentul RM, pentru a avea relații sincere, deschise și o atmosferă de 
încredere reciprocă. Dl DIACOV a menționat că împreună cu colegii dumnealui 
prezenți în sală înțelege sarcina importantă care stă în fața clasei politice și speră 
foarte mult că și prin faptele acesteia va fi creată o premiză pentru o mai bună 
dezvoltare a evenimentelor în RM în așa fel ca la următoarea întâlnire care va avea 
loc la Bruxelles, Comitetul să înregistreze un progres substanțial.
Dl DIACOV a mulțumit pentru atenție și a dorit succes Comitetului, exprimându-și 
speranța existenței multor exemple pozitive în relațiile RM-UE.

Dna FUSU a mulțumit pentru discurs și a oferit cuvântul dlui Ion HADÂRCĂ, 
Președintele Fracțiunii PL.
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Dl HADÂRCĂ a menționat că sinusoidele vieții politice moderne aplicate unui spațiu 
post-totalitar, cum este cel în care abităm,  demonstrează că nu doar somnul 
conștiinței naște monștri, dar și faldurile întunecoase ale constituției sunt capabile să 
nască monștri politici insurmontabili. Astfel, decalajele unei constituții mutilate de 
regimul comunist, pe fundalul instabilității politice, recesiunii economice, polarizării 
sociale, ineficienței instituțiilor statale în combaterea corupției, criminalității și 
instaurării statului de drept – toate acestea în albia unei crizei globale în plină 
desfășurare – descurajează iremediabil, așteptările con-cetățenilor noștri, alimentând 
euroscepticismul și nostalgiile după „zăpezile de altădată”.
După rezultatele celui mai recent Barometru al Opiniei Publice, 83 % de respondenți 
consideră greșită direcția în se îndreaptă RM. Este un semnal extrem de îngrijorător 
pentru întreaga clasă politică moldovenească. Din raportul privind executarea 
Bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2010 rezultă faptul că pensia medie 
constituie 874 lei, adică aproximativ 54 euro, iar pensia minimă 640 lei, or, sub 40 de 
euro.
Recent adoptata lege privind modificarea legii Bugetului de stat pe anul 2011 prevede 
o majorare a pensiilor cu doar 8 %, de fapt, o indexare de 4 % și majorarea reală de 4 
%. Însă, se ia în considerație rata inflației de circa 10 %, atestăm de fapt un regres.
Deși, conform prognozelor macroeconomice PIB – ul va crește cu 6,5 % față de anul 
2010, iar producția industrială va crește cu 10 %, cetățeanul simplu nu simte careva 
îmbunătățiri. De aici provine reacția verde – vânătă a societății față de tabloul în roz, 
prezentat de guvern și în special, de Prim-ministru mai ales instituțiilor externe prin 
celebra sintagma a „poveștii de succes”. Dl HADÂRCĂ și-a exprimat regretul pentru 
faptul că este forțat  să critice guvernarea din care face parte, dar cifrele vorbesc de la 
sine.
Dumnealui a menționat că situația politică din RM este caracterizată printr-o criză 
profundă ce își are originea în imperfecțiunea Constituției Republicii Moldova.
Modificările superficiale ale legii de bază în timpul crizei politice din anul 2000 au 
avut drept efect apariția a peste 60 de lacune constituționale, care la rândul lor au 
generat o nouă criză politică acum, în anii 2009-2011. Legea supremă nu permite 
coborârea pragului de vot în Parlamentul RM care are 101 deputați de la 61 de voturi 
până la pragul de 50+1 aleși ai poporului. Președintele unei Curți Constituționale 
Europene a numit acest lucru „cimitir constituțional”.
Dl HADÂRCĂ a menționat că tocmai acest fapt este speculat de opoziția comunistă, 
care speră, prin alegeri interminabile, să obosească cetățenii și să-i convingă, încă o 
dată, așa cum au procedat în anul 2001, că procesul de democratizare înseamnă criză, 
de această dată însă compromițând definitiv valorile democrației și dorind să schimbe 
la 180 de grade vectorul geo-strategic de dezvoltare a RM. Implicit, chiar debutul 
reuniunii de astăzi demonstrează existența unei opoziții comuniste înverșunate și lipsa 
unității parlamentare în realizarea mesajului major al Alianței pentru Integrare 
Europeană.
Dl HADÂRCĂ și-a exprimat regretul observării unor acțiuni politice conjuncturiste 
nu doar din partea opoziției comuniste, care refuză dialogul, dar și din partea altor 
forțe politice. Dumnealui și-a manifestat convingerea că dialogul ar trebui să 
caracterizeze în primul rând componentele Alianței de guvernare. Astfel, chiar 
Partidul Liberal a cedat de dragul creării AIE 2, funcția de Speaker al Parlamentului.
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Dl HADÂRCĂ a menționat că, din păcate, nu se simte aceeași înțelegere și sinergie 
din partea colegilor. Se constată, cu regret, că au loc discuții și înțelegeri separate cu 
PCRM în afara AIE. Orice dialog care duce la soluționarea unor probleme de stat, 
trebuie  încurajat, câtă vreme este coordonat, dar nu unul care duce la înțelegeri 
separate pe la spatele colegilor de alianță, chiar dacă și prin înalte cancelarii externe.
În altă ordine de idei, electoratul PL nu poate accepta așa-numita soluție propusă de 
către cei 3 transfugi din PCRM pentru deblocarea procesului de alegere a 
Președintelui – cel puțin așa și-a argumentat plecarea sa din PCRM grupul Dodon-
Greceanîi. Dl HADÂRCĂ și-a exprimat regretul că grupul în cauză a demonstrat 
intransigență dură declarînd că scopul lor politic este, mimând intenții nobile, 
dispariția AIE „ca un vis urât”. Insistând asupra candidaturii dnei Greceanîi, un fost 
prim-ministru extrem de controversat în perioada guvernării PCRM, nou emanata 
celulă socialistă a dlui Dodon a admis și acceptarea unei candidaturi apolitice din 
afara AIE ca și cum ar exista un socialism apolitic, ori și mai nou, o democrație 
apolitică.       
Dl HADÂRCĂ a menționat necesitatea unei soluții care ar aranja nu doar clasa 
politică din Republica Moldova, dar și cetățenii noștri, dar și partenerii europeni.
Dumnealui a recunoscut  necesitatea stringentă de depășire a crizei actuale și alegerea 
Președintelui și disponibilitatea de  continuare a negocierilor. Totodată, dl 
HADÂRCĂ și-a exprimat opinia că alegerea Președintelui statului nu trebuie 
condiționată de votarea pachetului de sarcini bugetare.
Partidul Liberal are anumite poziții și propuneri pentru negocieri, dar nu prin 
intermediul presei, cum procedează unii colegi de alianță și nu în scopul spulberării 
Acordului de constituire AIE. În al doilea rând, foarte multe depind și de  colegi de 
Alianță, de poziția lor față de candidatura unică pentru postul de Președinte prin 
restabilirea dialogului acum defectuos și restaurarea încrederii reciproce. Dl 
HADÂRCĂ și-a exprimat convingerea că există un spațiu suficient de mare pentru o 
abordare colegială dintre europarlamentari, grupurile politice europene și partidele 
extraparlamentare din RM. Totodată, dumnealui și-a exprimat temerea, ca nu cumva, 
în ultimă instanță, de la frumoasa lozincă electorală „Moldova fără comuniști” să se 
ajungă la anti-lozinca „Moldova fără Alianță”. În final, dl HADÂRCĂ a concluzionat 
că poveștile de succes apar ca simple povești, iar politica în Republica Moldova pare 
a se dezvolta după niște legități absolut imprevizibile, dacă nu chiar  ilogice. Cu alte 
cuvinte, și pe la noi există viață politică, dar, vorba lui Caragiale, ea este cu 
desăvârșire apolitică.

Dna FUSU a mulțumit pentru discurs și a oferit cuvântul dnei Inna ȘUPAC care a 
vorbit din partea PCRM.

Dna ȘUPAC și-a exprimat speranța că dna MACOVEI va asculta discursul cu mai 
mare atenție decât a făcut-o în cazul colegilor din alte partide. Dna ȘUPAC a relatat 
că astăzi, în cadrul Comitetului Parlamentar pentru Cooperare RM – UE, deputații 
Parlamentului European și Parlamentului Republicii Moldova au nevoie de un dialog 
deschis și sincer. Numai așa, deschis și onest, se va putea da o notă obiectivă situației 
politice ce persistă la moment în Republica Moldova.
În ultimii doi ani, Republica Moldova prin Alianța de guvernare a primit un credit de 
încredere din partea structurilor europene de sută la sută, ba chiar și mai mult. Aceasta 
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se are în vedere prin investirea în activitatea fiecărui minister al guvernului nostru a 
„consultanților de nivel înalt” din partea UE, se are în vedere alocarea creditelor 
enorme, granturilor și diferitor ajutoare financiare Guvernului Republicii Moldova, 
inclusiv în ultimele zile ale campaniei electorale la alegerile anticipate din noiembrie 
2010. Acestea sunt vizitele conducătorilor și funcționarilor europeni, declarațiile 
cărora în mod absolut și fără echivoc chemau și cheamă actuala putere să 
prelungească așa spusele „reforme progresive”. În practica europeană și slang-ul 
politic al alianței de guvernare, foarte bine și-a găsit locul fraza despre Moldova, ca 
„țară de succes”.
Creșterea continuă a susținerii politice a Alianței de guvernare din partea Uniunii 
Europene, este direct proporțională scăderii drastice a încrederii cetățenilor Republicii 
Moldova în ideea integrării europene. Conform ultimului sondaj, numărul cetățenilor 
moldoveni, care cred, că RM se mișcă în  direcție de dezvoltare greșită, a atins cifra 
de 83,5 %, cu 19 % mai mult decât în luna mai anul curent. Iar numărul cetățenilor ce 
susțin perspectivele europene ale țării noastre s-a micșorat în jumătate de an cu 15 % 
și a atins nivelul critic din ultimii ani – 47 %. Dna ȘUPAC a atras atenția asupra 
faptului că acest indicator în ultimii 4 ani a fost la un nivel destul de înalt și stabil. În 
luna noiembrie 2007, ideea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană era 
susținută de 70 % din populație.
Dumneaei a relatat că cineva chiar acum, în grabă, poate să reproșeze că rezultatele 
date sunt legate de criza economică din UE, și nimic mai mult. Anume cei care vor 
aduce doar acest argument de facto vor recunoaște lipsa autorității personale între 
cetățenii țării. Întrucât Uniunea Europeană în discursul politic al liderilor și 
reprezentaților puterii actuale este redată în calitate de bun absolut, la care noi tindem 
în ritmuri așa rapide, că reprezentații alianței organizează competiții – cine va promite 
cele rapide termene de circulație fără vize și de semnare a acordului de asociere.
Promisiunea domnului Leancă referitor la regimul fără vize cu UE până la sfârșitul 
anului 2012 nu va câștiga premiul cel mare în această competiție, fiindcă în 
septembrie 2009 unul din liderii Alianței, pe atunci Președinte interimar, Mihai 
Ghimpu, a promis semnarea Acordului de asociere spre sfârșitul anului 2009.
Răspunsul complex la întrebarea de ce cetățenii Republicii Moldova s-au dezamăgit 
în ideea integrării europene poate fi obținut, dacă se va dori un dialog sincer și deschis 
referitor la situația politică din țară în ultimii doi ani. În Moldova, în ultimii doi ani, 
au fost înmormântate principiile și valorile democratice. Liderii Alianței, oficial, au 
recunoscut repartizarea pe principii politice a funcțiilor de președinte al Curții 
Supreme de Justiție, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Curții de Conturi, 
Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale, 
Centrului pentru Combaterea Corupției și Crimelor Economice.
Prin aceasta, Alianța de guvernare a preluat sub controlul său totul și sistemul 
judecătoresc, și controlul asupra mass-media, și desfășurarea campaniilor electorale 
împreună cu numărarea voturilor, și funcțiile de control asupra lor însuși, chiar și 
controlul asupra organelor de urmărire, inclusiv penală. Semnăturile și înțelegerile 
verbale referitor la repartizarea sferelor de influență în stat au creat Alianța de 
guvernare în Moldova.
Dna ȘUPAC a accentuat că ideea integrării în Uniunea Europeană se realizează în 
Moldova doar în vorbe. Până la momentul actual, timp de doi ani de zile, în Parlament 
RM așa și nu a parvenit pachetul de legi ce țin de integrarea europeană. Când opoziția 
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solicită acest plan de acțiuni – ca toată lumea să știe, când și ce legi vor fi adoptate de 
Parlament în conformitate cu legislația comunitară – se încearcă ducerea în eroare. Se 
spune că planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize acesta de fapt și este 
principalul și unicul plan de acțiuni. Dar planul de liberalizare a regimului de vize nu 
poate înlocui planul de armonizare a legislației moldovenești cu cea a UE. Dna 
ȘUPAC a subliniat că Strategia de reformare a justiției a fost inițiată de către AIE, 
numai după declarația severă a dlui SCHUEBEL că luna de miere între UE și RM s-a 
încheiat.
În Republica Moldova, pe parcursul ultimilor doi ani, au loc schimbări permanente a 
regulilor de joc în timpul jocului. Aceasta se referă la introducerea modificărilor în 
Codul electoral, chiar în ajunul alegerilor parlamentare, și tentative de modificare a 
Legii privind alegerea Președintelui Republicii Moldova, chiar și a celui mai 
important și sensibil document din stat – Constituția Republicii Moldova. Pe 18 
noiembrie curent, în ziua alegerii Președintelui țării, majoritatea parlamentară de fapt 
a votat pentru uzurparea puterii în stat, adoptând decizia de începere din nou a 
procedurii de alegere a șefului statului. Aceste ultime evenimente definitiv au pus 
punctele pe “i”. Nealegerea șefului statului nu este o criză constituțională, cum 
încercă să o prezinte unii factori de decizie, inclusiv și cei din exterior. Nealegerea 
președintelui este o criză politică cu caracter de sistem. Oare Constituția a încurcat 
Alianței să-și înregistreze candidatul la funcția de președinte până la 14 noiembrie,
mai ales, că alianța deja deține 62 de voturi? Partidul Comuniștilor și Președintele 
PCRM, dl Voronin demult vorbesc că sursa crizei de sistem  în stat nu constă în faptul 
nealegerii Președintelui statului, ci invers președintele nu este ales, din cauza aflării la 
guvernare a forțelor politice incapabile din toate punctele de vedere.
Conform art. 3 din Hotărârea Conferinței instituțiilor interne ale Parlamentului 
European din 21 septembrie 2006, unul din scopurile delegațiilor Parlamentului 
European este promovarea în țările-partenere a valorilor de bază ale Uniunii Europene 
și anume – principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și 
libertăților de bază, cât și supremația legii. Dna ȘUPAC a îndemnat, în numele 
fracțiunii PCRM, participanții la prezentul dialog, precum și participanții multor 
discuții de acest gen în diferite structuri ale UE, să atragă în sfârșit atenția la 
fărădelegile și uzurparea puterii în stat ce au loc în Republica Moldova sub sloganul 
integrării europene. Dacă aceasta nu se va întâmpla, există marea probabilitate că 
unicul segment de legătură între UE și RM vor rămâne acțiunile de protest în masă 
întru apărarea drepturilor sociale și adevăratelor principii și valori democratice.

Dna FUSU a mulțumit pentru discurs și a anunțat că până la sosirea dlui Andrei 
POPOV, care va vorbi despre relațiile RM cu vecinii săi, va lua cuvântul dl Victor 
POPA, Președintele Comisiei juridice pentru numiri și imunități care va vorbi la 
capitolul reforme legislative.

Dl Victor POPA a menționat că procesul reformei legislative în ultimă instanță se 
manifestă prin elaborarea și adoptarea proiectelor de acte legislative și este ghidat în 
primul rând de programul de guvernare, care actualmente prevede un complex de 
obiective ce țin de edificarea statului de drept, de politici și strategii economice, 
juridice și financiare, de amplificare a eficienței activității autorităților publice. În 
această activitate, deputații se ghidează de Legea nr. 780 cu privire la actele 
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legislative care prevede că prin elaborarea acestor acte trebuie să se studieze în primul 
rând legislația comunitară, precum și practica Curții Europene de Justiție în vederea 
stabilirii reglementărilor pertinente pentru domeniul raporturilor sociale care urmează 
a fi reglementate. Este o cerință strictă că la fundamentarea actelor trebuie să se țină 
seama de condițiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea 
armonizării actului legislativ cu reglementările legislației comunitare. În afară de 
aceasta, există și obligativitatea ca să participe un cerc cât mai larg, societatea civilă, 
să fie organizate diferite dezbateri publice și avizarea proiectelor de legi, atât în 
instanțele naționale, cât și internaționale. Este evident și faptul că succesul promovării 
reformei legislative depinde de funcționalitatea subiecților implicați în reforma 
legislativă, din care fac parte Parlamentul, Guvernul, subiecții cu drept de inițiativă 
legislativă, autoritățile administrației publice centrale și evident societatea civilă.
Din actele legislative adoptate în ultimii doi ani în baza proiectelor prezentate 
Parlamentului și susținute prin rapoartele comisiilor permanente, dl POPA a 
menționat doar unele, spre exemplu Legea nr. 102 cu privire la modificarea și 
completarea Legii cu privire la avocatură, prin care noile amendamente privind 
reprezentarea juridică corespund unor rațiuni de natură obiectivă, având drept scop de 
a face ordine într-un domeniu de importanță majoră pentru protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului.
Dumnealui a menționat și Legea cadru nr. 113 privind executorii judecătorești prin 
care s-a stabilit că judecătorul judecătoresc este persoană fizică investită de stat cu 
competența de a îndeplini activități de interes public. În exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. O altă lege este 
Legea nr. 163 din 22.07.2011, care prevede lichidarea instanțelor judecătorești 
economice și militare și transmiterea competențelor respective instanțelor 
judecătorești de drept comun. Este o lege care a fost susținută de toate partidele din 
Alianță. Fiecare partid s-a străduit să afirme că această măsură este începutul reformei 
organelor judecătorești și că lichidarea judecătoriilor economice nu este altceva decât 
un semnal foarte clar de început de reformă în justiție, deși accentele au fost, totuși, 
diferite. Această lege pune începutul eliminării corupției din sistemul judecătoresc, 
deoarece concentrarea excesivă a competenței de examinare a unor categorii de cauze 
doar de câteva instanțe judecătorești generează riscuri enorme în comiterea unor 
abuzuri de către judecători.
De asemenea, la 28 iulie curent au fost adoptate două legi de o importanță majoră prin 
care se perfecționează cadrul legal ce ține de declararea veniturilor și de declararea 
conflictelor de interese. Totodată, se instituie Comisia Națională de Integritate care 
are drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare și de control al 
declarațiilor cu privire la veniturile și proprietățile anumitor persoane care dețin 
funcții de demnitate publică. Dl Victor POPA a menționat Hotărârea nr. 154 din 
21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011- 2015.
Necesitatea elaborării unei astfel de Strategii a fost determinată în urma desfășurării 
unei misiuni de evaluare din partea experților europeni și autohtoni. Unele din 
rezultatele scontate ale Strategiei prevăd că colaboratorii Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice și Corupției, procurorii și judecătorii vor deveni independenți de 
influențele politice. Legea nr. 88 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a 
prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabil în procesul de judecare a 
cauzelor sau de executare a hotărârilor instanțelor judecătorești prevede crearea în 
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Republica Moldova a unui remediu intern eficient de apărare a drepturilor la 
judecarea în termeni rezonabili și a dreptului la executare la fel în termeni rezonabili a 
hotărârilor instanțelor judecătorești. Necesitatea Strategiei securității naționale a 
Republicii Moldova aprobată prin  Hotărârea nr. 153 din 15.07.2011 este dictată de 
schimbările care au avut loc în domeniul securității, necesitatea reformării sectorului 
de securitate și apărare și transformarea lui în unul funcțional și eficient, supus 
controlului democratic permanent.   
Mai mult ca atât, Parlamentul a aprobat Strategia de reformă a sectorului justiției 
pentru anii 2011-2016. Obiectivul general al proiectului Strategiei este de a edifica un 
sector al justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesional și 
responsabil față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure 
supremația legii și respectarea drepturilor omului. Dl POPA a menționat doar unele 
din actele legislative, pe agenda Parlamentului sunt și altele de o importanță la fel 
majoră. O reformă legislativă autentică poate fi înfăptuită doar având o activitate 
asiduă a tuturor autorităților statului, organelor de drept, instanțelor judecătorești, 
precum și a societății civile și conștientizată de toți subiecții implicați în procesul 
legislativ.
Dl POPA a accentuat faptul că funcționalitatea Parlamentului a fost afectată de 
specificul relațiilor dintre majoritatea parlamentară și opoziție pe deoparte și 
divergențele din cadrul Alianței pe de altă parte. Impactul negativ asupra  coeziunii 
Alianței se datorează și acțiunilor de boicot al activității legislativului de către 
opoziția parlamentară. Aceste relații s-au suprapus parțial și au afectat activitatea 
legislativă.
Generalizând activitatea Parlamentului privind procesul legislativ, dl POPA a 
remarcat că, în ciuda existenței unor impedimente majore obiective și subiective, 
totuși, s-a reușit să fie adoptate un șir de acte legislative care au un impact important 
asupra societății, asupra implementării exigențelor statului de drept, precum și 
ridicarea nivelului calității vieții cetățenilor RM. Dl POPA a mulțumit pentru atenție.

Dna Corina FUSU a menționat că în continuare se va vorbi despre drepturile omului 
și antidiscriminarea. Cuvânt i s-a oferit dnei Cristina MELNIC, Șefa Direcției 
generale legislație, Ministerul justiției.

Dl Sergiu SÎRBU a menționat că s-a votat pentru ținerea dezbaterilor după fiecare 
subiect.  

Dna FUSU a replicat că din acest motiv roagă ca vorbitorii să vorbească mai puțin, 
pentru a avea dezbateri la urmă așa încât să se respecte programul. Dl Sergiu SÎRBU a 
rugat să se respecte votul colegilor.
Dna FUSU a întrebat dacă dl SÎRBU dorește să adreseze o întrebare dlui POPA.  

Dl SÎRBU a menționat că s-a vorbit foarte frumos despre reformele legislative de care 
s-a bucurat Republica Moldova în această perioadă. Totuși, dl SÎRBU a menționat că 
nu a înțeles despre care reforme a vorbit dl POPA atunci când fiecare al treilea act 
legislativ care a fost contestat și examinat de către Curtea Constituțională a fost 
declarat neconstituțional. Se adoptă modificări legislative foarte importante, precum 
sunt cele din legislația electorală, precum sunt cele cu privire la administrația publică 
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locală, fără consultarea obligatorie a structurilor europene precum este Consiliul 
Europei, Comisia de la Veneția, Consiliul Autorităților Locale Europene. Se modifică 
legislația și se schimbă regulile de joc în timpul jocului așa cum s-a menționat. Dl 
SÎRBU a reamintit momentul demarării campaniei electorale când abia ulterior s-a 
venit cu modificarea legislației electorale pentru a ușura posibilitățile guvernării să 
câștige aceste alegeri locale. Dumnealui a menționat că dl POPA a vorbit foarte 
frumos despre antrenarea pe larg a societății civile și consultarea structurilor 
comunitare atunci când este vorba de armonizarea legislației naționale. Dl SÎRBU a 
menționat că nu prea ține minte să fi avut loc astfel de consultări largi. În ceea ce 
privește reforma avocaturii, dumnealui a evidențiat că imediat după ce a fost votată 
această lege, zeci de mii de cetățeni vor fi lipsiți de dreptul de a alege un apărător, vor 
fi lipsiți de dreptul de acces liber la justiție. Această lege a fost contestată și se va 
examina de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În ceea ce privește reforma 
executorilor judecătorești, dl SÎRBU a menționat că Guvernul a venit cu câteva luni în 
urmă și public a anunțat că reforma executorilor judecătorești a fost un eșec total, 
deoarece au avut loc preluări ostile ale unor companii, ale unor instituții financiare și, 
în regim de urgență, s-a venit cu modificarea urgentă a acelorași legi despre care dl 
POPA a spus că a fost o reformă de succes.

Dna Corina FUSU l-a atenționat pe dl SÎRBU că nu poate vorbi mai mult de 2 minute.

Referitor la instanțele economice, dl SÎRBU a menționat că lichidarea unor instanțe 
specializate nu este o reformă a sistemului judecătoresc. A lua ouăle și a le pune dintr-
un coș în altul nu este o reformă. Dl SÎRBU a accentuat necesitatea unei viziuni de 
sistem și necesitatea de a avea o discuție vie în scopul depistării acelor probleme cu 
care se confruntă RM și depunerii eforturilor pentru eliminarea acestora, dar nu să se 
facă niște declarații populiste.

Dl Victor POPA a revendicat dreptul la replică și a menționat că regretă faptul că dl 
SÎRBU este la o vârstă atât de fragedă, dar memoria îi este foarte slabă. De asemenea, 
dl POPA a menționat că dl SÎRBU nu a memorizat și nu conștientizează lucruri 
elementare pe care dumnealui le-a spus. Dl POPA a reamintit o zicală orientală:
„Câinii latră, caravana avansează.”

Cuvînt i s-a oferit dlui Adrian CANDU.

Dl Adrian CANDU a menționat că scopul acestei reuniuni nu este de a dezbate 
anumite subiecte între partidele de opoziție și cele din Alianță sau chiar între cele din 
Alianță, dar de a vorbi despre comunicarea și despre cooperarea dintre RM și UE, 
căci, sunt destule spectacole și multe altele în ședințele plenare ale Parlamentului.
Dumnealui a rugat colegii să se concentreze pe subiectele pentru care s-au convocat.

Dl Jiri MASTALKA a fost de acord cu dl CANDU, menționând că nu comuniștii au 
inițiat această dezbatere internă. Dl MASTALKA a solicitat problemele interne să fie 
soluționate în interior, în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce ține de reforma 
legislației, dumnealui, în calitate de om politic pe parcursul a 20 de ani după 
evenimentele din Cehoslovacia, a menționat că reformele în sine nu pot soluționa 
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problema corupției. Dl MASTALKA a subliniat că principalele disensiuni sunt în 
cadrul Alianței, care nu este în stare să cadă de acord. Domnia sa a sfătuit deputații să 
nu facă reforme doar pentru a face pe plac UE, ci pentru a răspunde necesităților 
alegătorilor și cetățenilor, aceasta fiind sarcina principală, restul fiind jocuri care nu 
duc nicăieri. Dl MASTALKA și-a exprimat îngrijorarea vizavi de situația din RM și a  
îndemnat colegii să coordoneze corect dezbaterile în vederea cooperării în cadrul 
spațiului european.  
  
Dna FUSU a mulțumit dlui MASTALKA și a amintit că scopul reuniunii este 
dezbaterea, chiar dacă și aprins pe alocuri, dar constructiv și la tematica care este pe 
ordinea de zi. Dna FUSU a oferit cuvântul dlui Găgăuz.

Dl GĂGĂUZ a atras atenția asupra faptului că sarcina opoziției este de a critica 
partidul de guvernământ. Adresându-se reprezentaților UE, structurilor europene, 
dumnealui a menționat că, pentru cetățenii RM regimul de vize s-a transformat într-o 
condiționare. În caz dacă se va adopta o anumită lege, se va oferi regimul liberalizat 
de vize. Dacă se discută că toți sunt egali, că Moldova este o țară europeană, atunci ar 
trebui ca cetățenii RM să poată călători fără vize în UE, fără limitarea dreptului la 
libera circulație. Dl GĂGĂUZ a întrebat oficialii UE de ce creează momente dintre 
cele mai tensionate în societatea moldovenească, din punctul de vedere al păstrării 
statalității. Cetățenii RM, pentru a-și asigura dreptul la libera circulație, încearcă să 
obțină cetățenie, fie română, fie bulgară, fie portugheză, nu pentru că nu-și iubesc 
patria, dar  pentru că doresc să poată circula liber în Europa. Dumnealui a menționat 
că, dacă va fi acordat urgent regim liberalizat de vize, multe probleme în țara noastră 
se vor rezolva mult mai ușor.

Dl PETCOV a confirmat, pentru dl CANDU, că reuniunea are scopul de a furniza 
colegilor europeni o informație cât mai amplă, mai adevărată, pentru că în opinia 
dumnealui ceea ce  prezintă guvernarea este mușamalizat.

În replică, dl CANDU a menționat că nu ar trebui puse sub semnul de îndoială 
capacitățile de înțelegere și de percepție ale colegilor din Parlamentul European, 
probabil dumnealor știu mai bine să înțeleagă ceea ce se întâmplă în Republica 
Moldova. Opinii sunt diferite și dacă este vorba despre reformele justiției, doi, trei 
juriști pot să aibă și cinci opinii, de  aceea dl CANDU a îndemnat colegii să se 
limiteze la colaborarea dintre RM și UE.

Dna FUSU a reiterat tema următoarelor discuții care se vor axa pe drepturile omului 
și anti-discriminarea și a oferit cuvântul dnei Cristina MELNIC, Șefa Direcției 
Generale Legislație, Ministerul Justiției.

Dna MELNIC a salutat prezența înalților demnitari europeni și a celor din RM și a 
anunțat că va prezenta câteva din progresele în domeniul drepturilor omului în 
perioada în derulare. Prin Hotărârea Parlamentului nr. 90 din mai 2011, a fost aprobat 
Planul Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2011-2014 
(PNDDO). Prin această Hotărâre, Parlamentul a împuternicit Guvernul să creeze 
Comisia responsabilă de monitorizarea implementării Planului în cauză. A fost 
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elaborat proiectul Hotărârii Guvernului privind crearea acestei Comisii, iar 
Regulamentul de activitate a fost coordonat cu organele interesate și în cel mai scurt 
timp va fi prezentat Guvernului spre aprobare. Cât despre Planul de acțiuni, prima 
raportare a modului în care au fost implementate acțiunile din plan se va efectua în 
aprilie 2012.

Dna MELNIC a accentuat importanța adoptării, la 8 iulie curent, de către Parlamentul 
RM a Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal în redacție nouă.
Adoptarea unui nou cadrul legislativ privind protecția datelor cu caracter personal este 
dictată de necesitatea armonizării acestuia la legislația comunitară și asigurarea unui 
grad sporit de protecție a datelor personale în procesul de colectare, utilizare, 
transmitere și inclusiv fluxul transfrontalier al acestor date. De asemenea, modul în 
care a fost ajustată sau transpusă Directiva nr. 95-46 care se referă la acest obiect a 
fost salutat pozitiv și expertizată pozitiv de experții Eurojust. De asemenea, la 21 
noiembrie curent, Parlamentul a adoptat și cadrul normativ pentru a asigura 
implementarea legii de bază. A fost introdusă sancționarea contravențională pentru 
cazurile de încălcare a legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar 
organul național de protecție, Consiliul național pentru protecția datelor cu caracter 
personal a fost investit cu mandat de a constata aceste abateri. Conștientizând 
importanța deosebită a dreptului la religie atât pentru indivizi, cât și pentru comunitate 
per ansamblu, a fost inițiată și revizuirea Legii cu privire la cultele religioase și părțile 
lor componente. Drept suport informativ pentru amendarea legii a servit studiul 
intitulat “Libertatea de conștiință, gândire și religie, actualitate și perspective de 
reglementare”, la prezentarea publică a căruia a participat raportorul special al ONU 
pe problemele cultelor dl Heiner Bielefeltd, fiind apreciat un studiu pozitiv. Ca 
urmare, au fost introduse amendamente în Legea cu privire la cultele religioase, s-au 
modificat normele de procedură privind înregistrarea entităților religioase. A fost 
schimbat însuși titlul legii pentru a fi ajustat la obiectul de reglementare, propunându-
se să se numească legea cu privire la libertatea de conștiință, gândire și religie. În 
ultimul moment, a fost introdus un nou mecanism al avertizării cultelor religioase în 
cazul comiterii abaterilor pentru că în prezent avem două posibilități, fie suspendarea 
pe o perioadă de un an, fie încetarea activității cultului care sunt mai drastice. De 
asemenea, au fost excluse normele privind controlul organelor bisericești, or acestea 
trebuie să fie reflectate prin norme canonice. Statul nu tolerează discriminarea între 
cultele religioase, ceea ce este stipulat în art. 15 al Legii. Legea a fost aprobată de 
Guvernul RM și deja este prezentată Parlamentului spre examinare.
Referitor la politicile anti-discriminare, dna MELNIC a menționat noile propuneri 
vizavi de proiectul Legii anti-discriminare care a trezit discuții controversate în 
societate. Suplimentar la cele menționate, s-a propus consolidarea Consiliului pentru 
prevenirea și combaterea discriminării. Sarcina probației pentru cazurile de 
discriminare a fost instituită sau mai bine zis inversarea sarcinii probării a fost 
stabilită atât în fața instanței de judecată, cât și în fața acestui Consiliu care va 
examina plângerile pe cauzele de tortură. Dna MELNIC a informat că Ministerul 
Justiției este la ultima etapă a dezbaterilor publice, consultărilor publice privind 
proiectul legii anti-discriminare și pentru săptămâna viitoare preconizează să prezinte 
acest proiect Guvernului spre aprobare. Domnia sa a subliniat că o provocare pentru 
viitorul apropiat este fortificarea instituției avocaților parlamentari și a mecanismului 
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pentru prevenirea torturii. În acest sens, a fost creat un grup de lucru pentru 
perfecționarea și consolidarea mecanismului național împotriva torturii. Cu această 
ocazie, din reprezentanții autorităților publice, societății civile și nemijlocit ca 
membru onorific a fost inclus dl Manfred NOWAK, fostul Raportor Special al ONU 
privind tortura, tratamentele inumane și degradante. Ședința grupului de lucru este 
preconizată pentru săptămâna viitoare, pentru data de 30.
De asemenea, Guvernul a prezentat în Parlament o nouă Lege privind activitatea 
specială de investigație și alte amendamente la Codul de procedură penală. Dna 
MELNIC a menționat că interceptarea comunicărilor urmează a fi realizată exclusiv 
în cazul urmăririi penale într-un dosar penal și nu ca măsură specială de investigație 
cum se realiza până în prezent.
Referindu-se la drepturile minorilor, dna MELNIC a menționat amendamentele 
Codului de procedură penală care presupun crearea unor spații special amenajate 
pentru minori, pentru a se efectua audierea în condiții prietenoase. Majoritatea acestor 
reforme în domeniul drepturilor omului au format obiectul discuțiilor în dialogul RM-
UE și sunt reflectate nemijlocit în programul RM-UE ce ține de liberalizarea 
regimului de vize.

Dna FUSU a mulțumit dnei MELNIC și a oferit cuvântul dnei Tamara 
PLĂMĂDEALĂ, avocat parlamentar care va vorbi la aceeași temă.

Dna PLĂMADEALĂ a menționat că protecția drepturilor copilului este un domeniu 
foarte important în țara, precum și realizarea reformelor în acest sens. RM a făcut un 
pas corect atunci când a numit un avocat al copilului pentru ca copiii să fie protejați, 
pentru ca avocatul copilului să monitorizeze instituțiile statului în domeniul 
respectării drepturilor copilului. Dna PLĂMĂDEALĂ și-a exprimat regretul vizavi de 
faptul că avocatul copilului nu are suficiente resurse umane și financiare pentru a-și 
îndeplini cu succes mandatul. Există probleme și la capitolul cooperării și comunicării 
între autoritățile publice atât centrale, cât și locale. Dna PLĂMĂDEALĂ a accentuat 
că există o comunicare foarte buna cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene și a felicitat instituția dată pentru faptul că este foarte deschisă la toate 
recomandările și interpelările avocatului parlamentar. În ultima perioadă se atestă o 
îmbunătățire a comunicării în sensul îndeplinirii recomandărilor din partea 
Ministerului Afacerilor Interne. Cea mai proastă cooperare există între Ministerul 
Educației și între unele primării și în special între Primăria capitalei Chișinău care 
absolut nu îndeplinește recomandările avocatului parlamentar. Evaziv sau formal 
răspund la toate avizele care sunt îndreptate către autoritate.
Cele mai frecvent încălcate drepturi ale copilului în RM sunt dreptul copilului la timp 
liber, faptul că copiii din mediul rural nu dispun de cercuri atât artistice, cât și cercuri 
unde să facă sport. Nu au unde își petrece de fapt timpul liber, este o problemă foarte 
mare pentru acești copii. În ceea ce ține de dreptul la opinie, dna PLĂMĂDEALĂ și-a 
exprimat regretul că nu se ascultă opinia copiilor atunci când se fac reforme, atunci 
când se elaborează politici în domeniul protecției copilului. În privința dreptului la 
educație este chiar o problemă foarte gravă pentru copii, program încărcat, obiecte 
obligatorii prea multe, ceea ce de fapt atestă o sporire a numărului copiilor care se 
îmbolnăvesc din aceste considerente. Problema cea mai mare este că statul cumva 
acceptă colectarea fondurilor școlare, nu se întreprinde nici o măsură mai ales din 
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partea autorităților de drept care ar trebui să monitorizeze această situație și să 
oprească acest fenomen prin sancționarea persoanelor vinovate, fiindcă conform 
Constituției învățământul în RM este gratuit. Optimizarea care s-a derulat și care se 
derulează, în opinia părinților, copiilor și avocatului copiilor este în defavoarea și nu 
în interesul copilului, pentru că iarăși nu a fost consultată opinia copiilor. De 
asemenea, a trezit îngrijorare și securitatea copiilor în cazul transportării lor pe 
drumurile foarte proaste, pe timp de iarnă și în rezultat va crește abandonul școlar, 
fiindcă părinții deja menționează că vor refuza ca copii lor să fie transportați pe timp 
de iarnă în altă localitate, la altă școală.
În privința dreptului la familie, dna PLĂMĂDEALĂ a menționat că migrația 
părinților și lăsarea copiilor fără tutelă, fără supravegherea persoanelor responsabile, 
fie a autorității tutelare este o problemă și necesită niște soluții cât mai rapide, pentru 
că sunt copii lăsați fie la rude, fie la prieteni și se atestă cazuri fie de abuz, fie de 
abuzuri sexuale, violență, etc. În domeniul asigurării dreptului la protecție socială, la 
fel se atestă probleme din cauza faptului că alocațiile acordate de stat pentru îngrijirea 
copiilor sunt foarte mizere, practic nici pentru medicamente nu este suficient, 
nemaivorbind pentru hrană, îmbrăcăminte, etc.
În școli se atestă cazuri de discriminare a copiilor bazată pe situația materială sau 
poziția socială a familiilor din care provin. Sunt copii neglijați sau marginalizați de 
către profesori. Dna PLĂMĂDEALĂ a menționat că în Parlament au fost înaintate 
unele propuneri de armonizare a legislației în domeniul protecției drepturilor 
copilului, dar nu se observă aceste propuneri să fie puse în discuție și să fie aprobate.
Dumneaei și-a exprimat speranța că interesul copilului va fi prioritate atât pe agenda 
Guvernului, cât și pe agenda Parlamentului.

Dna FUSU a mulțumit dnei PLĂMĂDEALĂ pentru grija manifestată față de 
drepturile copilului și a accentuat că în Strategia de reformare a sectorului justiției 
este un capitol dedicat protecției copilului și că trebuie să acordăm o mai mare atenție 
și să existe o viziune într-adevăr europeană la acest capitol.
Dna FUSU a propus dezbateri la tema care a fost audiată și a acordat cuvântul dlui 
Zurab TODUA.  

Dl TODUA a menționat că, ascultând unele rapoarte, în special din partea 
reprezentanților guvernării și din partea reprezentanților UE, s-a creat impresia că 
succesele în domeniul reformelor în diferite sfere ale politicii interne și în ceea 
privește succesele cooperării UE cu RM se referă la alt stat, dar nu la Republica 
Moldova. Realitatea nu e așa roz cum se prezintă. Dl TODUA a menționat că așa-
zisele reforme ale Ministerului Afacerilor Interne au dus la aceea că pe parcursul 
anului curent criminalitatea în RM a crescut de două ori, în unele direcții 
criminalitatea a crescut de mai multe ori. Reforma în domeniul procuraturii, 
combaterii corupției a dus la sporirea cazurilor de corupție de mai multe ori. Referitor 
la drepturile omului și drepturile minorităților naționale, situația este nefavorabilă. Pe 
parcursul ultimilor doi ani, timp în care se spune că a fost democrație, iar înainte a 
fost regim totalitar, reprezentanții minorităților naționale (ceea ce reprezintă 27 %-30 
% din populația țării) sunt destul de alarmați. Acțiunile  întreprinse în ultimii doi ani 
în mare măsură sunt îndreptate împotriva intereselor minorităților naționale. Dl 
TUDOA a adus exemplul înaintării unui proiect de lege care prevede lipsirea de 
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dreptul la vot a cetățenilor care dețin pașapoarte sovietice, aproximativ 300 000 de 
persoane. Dumnealui a accentuat că nu cunoaște țări europene în care există prevederi 
de lipsire a cetățenilor de dreptul fundamental prevăzut de Constituție de a alege și a 
fi ales. De asemenea, a fost propusă lipsirea de dreptul la vot a persoanelor care nu 
posedă limba de stat. Nu este vorba că cineva nu dorește să învețe limba, majoritatea 
minorităților naționale posedă limba, dar este vorba ca ei să treacă un examen și e clar 
că acei care îi vor examina vor cere așa un nivel de cunoaștere care nu există nici în 
institutul de lingvistică. AIE a înaintat un proiect de modificare a Constituției care 
presupune limitări ale drepturilor minorităților naționale, ale funcționării limbii ruse 
în Moldova și limitarea drepturilor autonomiei Găgăuziei, nefiind clar care este baza 
acestui proiect. Există încă multe exemple care demonstrează că politica în domeniul 
minorităților naționale nu este corectă și nu corespunde standardelor europene.
Referitor la libertatea cuvântului și libertatea mass-media, dl TODUA a reamintit că, 
în timpul așa-zisului „totalitarism” care ar fi fost în perioada 2001-2009, partidul de 
guvernare PCRM a predat benevol opoziției controlul asupra unor asemenea structuri 
ca Comisia Electorală Centrală, Curtea de Conturi, etc. În această perioadă, sub 
controlul puterii erau unu, două canale tv, iar opoziția deținea mai multe canale tv, și 
publicații mai multe decât în prezent. Actualmente, PCRM deține controlul asupra 
unui singur canal de televiziune asupra căruia se exercită presiuni, este amenințat că 
va fi închis, este amendat și este învinuit că democrația nu se dezvoltă anume din 
cauza acestui canal tv. Există și alte date conform cărora rezultă că în sfera mass-
media situația este nefavorabilă. Dl TODUA și-a exprimat regretul că în ultimii doi 
ani se observă tendința de reabilitare a criminalilor naziști, îndreptățirea crimelor 
nazismului în timpul războiului. Se pot citi o mulțime de articole și se pot viziona 
emisiuni tv în care se spune că naziștii nu întotdeauna nu au avut motive să săvîșească 
ceea ce au săvârșit. Și există o mulțime de dovezi în acest sens. Sunt lucruri alarmante 
și mult mai puțini oameni în RM cred în prezent în valorile integrării europene. Dl 
TODUA a atenționat că dacă lucrurile vor continua în același mod, atunci sondajele 
vor arăta că în valorile europene și perspectivele integrării europene vor crede un 
număr minim de cetățeni din RM și nu crede că acesta este scopul Comitetului de 
cooperare parlamentară RM-UE.

Dna Corina FUSU a menționat că este foarte mult de lucru și trebuie de explicat ce 
înseamnă valori europene, reforme în stil european și beneficiu de pe urma aderării la 
UE, ceea ce reprezintă o muncă enormă.

Dna Tatjana ZDANOKA a făcut apel la deputații din RM să nu facă aceleași greșeli 
ca și deputații din Letonia care au fost nevoiți să anuleze din lege cerința cunoașterii 
limbii de stat de către candidații la funcția de deputat după ce au fost câștigate două 
dosare: unul în Comitetul ONU pentru drepturile omului și al doilea în Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului.

Referitor la învinuirile de tendințe fasciste, dl Ghenadie CIOBANU a menționat că 
poziția statală este euroconformă și trebuie de făcut diferența între încercările unor 
forțe extremiste, posibil provocatoare, și poziția oficială a statului. În privința 
problemei limbii, dumnealui a subliniat că sunt fobii și sunt presupuneri care trebuiesc 
abandonate, pentru că statul face tot pentru a nu dezbina cetățenii și a nu repeta 
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greșelile anterioare. Referitor la libertatea presei și cantitatea de ziare și mijloace 
mass-media, dl CIOBANU a accentuat necesitatea menționării unor date concrete, 
deoarece conform datelor de care dispune dumnealui, numărul acestora a crescut nu 
de două ori, ci de mai multe ori.

Dl GĂGĂUZ a menționat că astfel de discuții trebuiesc abordate cu mare atenție, 
deoarece sunt subiecte sensibile. Teritoriul din estul țării nu este sub conducerea 
autorităților RM din cauza greșelilor guvernărilor anterioare anume în aceste domenii 
ale cunoașterii limbii și oferirii posibilității de a accede la conducere. Dl GĂGĂUZ a 
afirmat că manifestând atitudini radicale în aceste domenii, pur și simplu “se dă apă la 
moară” regimului lui Smirnov și cu așa abordare niciodată nu va fi posibilă 
reintegrarea țării. Atunci când se spune că deputații care nu cunosc limba de stat nu 
pot fi deputați, de aici rezulta că 28 de deputați deja nu vor mai fi deputați, reieșind 
din numărul alegătorilor. Dacă se dorește reintegrarea țării, aceste subiecte trebuiesc  
abordate în mod delicat și civilizat.

Dna Corina FUSU a mulțumit pentru opinie și a propus trecerea la următoarea temă 
de discuții: relațiile RM cu vecinii săi, oferindu-i cuvântul dlui Andrei POPOV, 
Viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Dl POPOV a menționat că edificarea unor relații de bună vecinătate este o normă 
fundamentală a conviețuirii europene. Pentru un stat precum este RM o asemenea 
normă este și mai importantă, având în vedere acea importanță strategică pe care 
vecinătatea Moldovei o are pentru capacitatea noastră de a asigura succesul 
proiectului RM. Probabil nu există o altă țară pe continentul european, atât membru 
UE cât și în vecinătatea european a UE, care fără a avea un acces la marea deschisă în 
afara portului Giurgiulești, să fi avut doar doi vecini. Pentru RM asigurarea unor 
relații cât mai bune cu singurii să doi vecini - România la vest și Ucraina la est 
reprezintă o prioritate strategică. Anume acesta fost spiritul în care a fost elaborat 
programul Guvernului în septembrie 2009, confirmat în ianuarie 2010, care plasează 
relațiile cu vecinii, România și Ucraina, la nivel de parteneriat strategic alături de alte 
parteneriate cu UE, cu SUA și cu Federația Rusă. Pe parcursul acestei perioade, s-a 
reușit realmente deblocarea relațiilor, atât în vecinătatea estică, cât și în vecinătatea 
vestică. Importanța relației RM cu Ucraina s-ar părea că este evidentă. Este țara prin 
are vin în RM suta de procente de gaze pe care le consumă, este țara care se 
învecinează cu regiunea transnistreană, deci are un rol-cheie de jucat în reglementarea 
conflictului transnistrean. Este țara cu care RM împărtășește același deziderat de 
integrare europeană în cadrul Parteneriatului Estic, aceleași interese în cadrul 
cooperării regionale, unor proiecte de infrastructură. Raporturile RM cu Ucraina timp 
de mai mulți ani de zile au fost realmente suspendate, luate între paranteze și erau 
ostatice a unui singur bloc de subiecte nefinalizate, unui singur aspect al acestei relații 
foarte complexe și anume raporturi de finalizare a clarificării raporturilor de 
proprietate și finalizarea procesului de demarcare a frontierei în baza Tratatului de 
frontieră semnat între cele două state în 1999 și ratificat în iulie 2001. Din această 
cauză, principalul mecanism de asigurare a unei fluide cooperări, anume Comisia 
mixtă de cooperare comercial-economică dintre cele două guverne a fost inactivă, a 
fost o pauză de peste 5 ani de zile, din mai 2006 până în noiembrie 2011. De 
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asemenea, nu au fost timp de ani de zile efectuate consultări și negocieri în domeniul 
raporturilor de proprietate. Asumând toată voința politică și în pofida unor critici și 
speculații, împreună cu partenerii de la Kiev s-a reușit identificarea unor soluții în
spirit european pe marginea unor subiecte foarte sensibile și delicate cum ar fi cele 
legate de demarcarea frontierei și realmente a fost deblocată și resetată întreaga relație 
Chișinău-Kiev. Dl POPOV a subliniat că s-a reușit reluarea comunicării aeriene
Moldova - Ucraina, două state cu atâta fond comun care nu aveau comunicare aeriană, 
nu mergea trenul Chișinău-Odessa. Acest lucru s-a reluat în 2010, iar pe parcursul 
anului 2011, a fost continuat procesul de demarcare a sectorului transnistrean al 
frontierei. Din cele 450 de km, 200 km au fost demarcate preliminar. A fost reluată 
activitatea Comisiei mixte guvernamentale moldo-ucrainene în cadrul căreia au fost 
soluționate câteva chestiuni care erau în discordie. A fost convenit ca accizele 
discriminatorii care erau aplicate împotriva divinurilor moldovenești timp de ani de 
zile să fie eliminate și exportul divinurilor să aibă un regim de facilitare în Ucraina.
De asemenea, a fost convenit ca, în viitorul apropiat, să fie finalizate negocierile și să 
fie semnat Acordul-cheie în domeniul ecologiei, în special în domeniul asigurării 
ecologiei în bazinul râului Nistru. După ani de zile în care nu au avut loc schimb de 
vizite bilaterale, doar din luna mai până în noiembrie au avut loc 4 întâlniri la nivel de 
șef de stat. Au avut loc întâlnirile primului-ministru cu conducerea Ucrainei, câteva 
întâlniri ale miniștrilor de externe și vizita ministrului ucrainean de externe la 
Chișinău și multe alte acțiuni. După ce timp de 5 ani de zile singurul subiect în 
discuții era blocat la demarcarea într-un singur punct restant Palanca, s-a reușit 
închiderea acestui subiect în interesul ambelor state și în deplină conformitate cu 
prevederile Tratatului de frontieră ratificat în iulie 2001. Dialogul RM-Ucraina este 
concentrat pe construcția unei agende pozitive axată pe multiple proiecte strategice 
comune.  
Cu România este un caz unic pentru vecinătatea europeană ca un stat vecin al UE să 
vorbească o limbă oficială a UE, unii o numesc la Chișinău limbă moldovenească, 
alții limbă română, adevărul este că e aceeași limbă. E un caz unic, niciuna dintre cele 
16 state vecine ale UE nu beneficiază de acest avantaj, să vorbească într-o limbă în 
care sunt traduse toate documentele europene. Acest fapt facilitează procesul preluării 
experienței și expertizei valoroase acumulate de România în perioada de pre-aderare, 
aderare și post-aderare, experiență pe care România o împărtășește cu RM. România 
este singura interfață geografică a RM cu UE, singurul vecin care este acces în spațiul 
european din punct de vedere geografic. Relația cu România a fost relansată după ce 
în toamna 2009 cele două țări erau în prag de rupere a raporturilor diplomatice, după 
ce ambasadorul unei țări vecine, membru UE a fost expulzat în 24 ore, iar împotriva 
cetățenilor acestei țări-membre UE a fost introdus regim de vize discriminatoriu, 
iarăși în mai puțin de 24 ore. UE, în virtutea principiului de solidaritate, nu putea 
rămâne impasibilă și a adoptat o serie de condiționări, blocând avansarea raporturilor 
pe agenda dialogului european. Deblocarea mandatului pentru începerea negocierilor 
asupra Acordului de asociere a fost condiționată de ridicarea acestei măsuri 
discriminatorii, lucru care a și fost făcut după schimbarea guvernării în septembrie 
2009. Dl POPOV a accentuat că niciodată, în perioada modernă, RM nu a avut relații 
la fel de bune și avansate cu ambii și singurii săi vecini - România la vest și Ucraina la 
est.
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Dna Corina FUSU a mulțumit pentru discurs și a afirmat că RM acum se împacă 
foarte bine cu ambii vecini ceea ce este în stil european.

Dl TODUA a afirmat că este bine că relațiile cu vecinii se dezvoltă de o manieră 
pozitivă și se atestă progrese, dar este regretabil faptul că cu România, până în 
prezent, nu a fost semnat tratatul de bază, precum și tratatul cu privire al frontieră. E 
straniu că UE timp îndelungat nu acordă atenție acestor aspecte, precum nu acordă 
atenție faptului că dl Președinte al României Băsescu în declarațiile sale oficiale și 
neoficiale a pus la îndoială suveranitatea și independența RM. Este interesantă poziția 
UE, deoarece aceste declarații ale dlui Băsescu sunt alarmante nu doar în Moldova dar 
și pentru Ucraina, deoarece este vorba despre tematica sensibilă legată de lichidarea 
consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov și este interesantă poziția UE referitor la 
aceste subiecte. Dl TODUA a întrebat dacă se poate spera că tratatul de bază și 
tratatul de frontieră cu România vor fi semnate mai devreme sau mai târziu.
Dumnealui a menționat că România este unica țară din Europa care de facto nu-și 
recunoaște frontiera sa estică, ceea ce nu este normal.

Referitor la Acordul privind regimul de frontieră, dl Andrei POPOV a menționat că 
este vorba despre o neînțelegere a termenilor. Conform regulilor dreptului 
internațional, când între două țări se stabilesc frontiere noi după cum a fost cazul RM 
și Ucrainei, trebuie să fie încheiat un acord cu privire la frontiera de stat. Acest fapt nu 
este necesar dacă frontiera doar se confirmă și există dreptul de succesiune. RM și-a 
asumat obligațiile URSS în ceea ce privește acordurile cu România din 1948 și apoi 
acordul cu privire la regimul de frontieră. România nu a semnat cu nici o țară vecină 
un acord care să se numească tratat de frontieră, însă sunt acorduri sau tratate cu 
privire la regimul de frontieră: cu Bulgaria semnat în 1992, cu Ungaria semnat în 
1996 și cu Ucraina a fost semnat tratatul cu privire la regimul de frontieră. După titlu 
și conținut, tratatul semnat la 8 noiembrie 2010 în București, între Moldova și 
România, este identic cu cel încheiat între România și Ucraina în 2003. Conținutul 
acordului nu a suferit practic nici o modificare după elaborarea versiunii de 
compromis în anul 2008 când s-a făcut un compromis. Dl PETKOV personal, în 
calitate de consilier al președintelui în iulie 2003 a fost în București unde a revocat 
semnătura de pe acordul parafat la 28 aprilie 2000. Tratatul de bază dintre RM și 
România a fost parafat, dar din inițiativa RM, această semnătură a fost dezavuată, RM 
insistând asupra unei noi versiuni a unui nou acord.

Dna ŽDANOKA a afirmat că RM nu este un campion deoarece Elveția, care nu este o 
țară membră UE, are 3 limbi oficiale care sunt și limbi oficiale ale UE.  

Dl GĂGĂUZ a afirmat că nu a existat presă liberă nici atunci, nici acum. Referitor la 
raporturile de proprietate cu Ucraina, dumnealui a menționat, contrar spuselor dlui 
POPOV, că fosta guvernare s-a ocupat de acest aspect. La fel și demarcarea frontierei 
a avut loc, posibil câteodată acest fapt a fost realizat mai rapid de actuala guvernare, 
dar orice guvernare a acționat în interesul propriei țări.
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Dna FUSU l-a salutat pe dl Pawel Robert KOWAL, europarlamentar ce reprezintă 
Partidul Conservator în Parlamentul European. Dna Monica MACOVEI a adăugat că 
dl KOWAL conduce delegația interparlamentară cu Ucraina.

Dl PETCOV a relatat că nu cunoaște să fi dezavuat vreo semnătură în 2003, în sală 
fiind prezentă și dna IONESII care a fost atunci în componența delegației condusă de 
dl Marian LUPU. De asemenea, dl PETCOV a subliniat că există într-adevăr 
probleme cu vecinul RM de la vest, care la prima vedere sunt neesențiale, într-adevăr 
textele sunt aproape identice și definițiile și denumirile. Dumnealui a rugat să nu fie 
indusă în eroare opinia publică internațională și a menționat că textele sunt identice, 
însă procedurile prin care au trecut aceste documente nu sunt deloc normale pentru 
relații bilaterale între statele vecine. Dl PETCOV a remarcat că avem la moment mai 
multe exemple când zeci de hectare a teritoriului suveran moldovenesc, în urma unor 
incidente sau pur și simplu din cauza schimbării cursului râului Prut, rămân pe partea 
dreaptă a Prutului și organele de stat din RM nu întreprind nimic chiar dacă sunt 
atenționați și sunt sesizați. Referindu-se la problematica relațiilor moldo-ucrainene și 
la documentul care i-a fost prezentat spre examinare, dumnealui a accentuat că ar dori 
să știe ce negocieri poată RM cu Ucraina referitor la obiectul denumit „Днестровская 
ГЭС”.

Dna GUȚU s-a adresat dnei ZDANOKA referitor la ceea ce a relatat dl POPOV și 
anume că RM beneficiază de patrimoniul lingvistic partajat. Dna GUȚU a menționat 
că în RM se vorbește limba română care este o limbă oficială a UE, indiferent de 
faptul cum o numesc unii în RM limbă moldovenească sau limba română, este aceeași 
limbă. Nu există un caz similar în țările Europei de est vecine cu țările membre UE. În 
ceea ce privește așa-zisul “rai lingvistic din Elveția”, cele trei limbi oficiale –
germana, franceza și italiana sunt într-adevăr vorbite de parlamentarii elvețieni, numai 
că parlamentarii germanofoni nu cunosc limba franceză, parlamentarii francofoni nu 
cunosc limba germană, iar parlamentarii italieni nu cunosc nici germana, nici 
franceza, nemaivorbind de retoromani care nu beneficiază de legislația țării în limba 
retoromană fiindcă sunt foarte puțini - 60 000.

Dna Corina FUSU a oferit cuvântul dlui MASTALKA.

În ceea ce privește frontierele și garanțiile, Dl MASTALKA a amintit experiența 
Cehiei si faptul că dl Președinte al Cehiei întotdeauna accentuează subiectul păstrării 
granițelor.

Dl POPOV a menționat că Republica Cehă și Slovacă au trebuit să stabilească o nouă 
graniță. Aceste două țări în stil foarte european au reușit să finiseze schimbul de 
proprietăți foarte rapid, în 6 ani, conform principiului doi la unu. În cazul RM și al 
Ucrainei, două foste republici sovietice care au foarte puține proprietăți comune, sunt 
de o mie de ori mai puține proprietăți comune între RM și Ucraina decât erau între 
Republica Slovacă și Republica Cehă și încă nu a fost finisat acest proces. Dl 
POPOV, adresându-se dlui GĂGĂUZ, a menționat că în perioada guvernării 
comuniste la fel au avut loc progrese, doar că între ședința Fondului Proprietății de 
Stat a Ucrainei și Agenției Proprietății Publice a RM din mai 2006 și următoarea 
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ședință din mai 2011 a avut loc o pauză de 5 ani. De asemenea dl POPOV l-a întrebat 
pe dl PETCOV dacă acesta din urmă va fi gata să-și ceară scuze în cazul în care, în 20 
de minute, îi va fi prezentat documentul din 6 iunie 2008, constând din 6 puncte 
semnate de președintele VORONIN și IUȘCENKO, în care este menționat chiar în 
punctul 1 denumirea „Днестровская ГЭС”.

Dl SÎRBU, adresându-se dnei GUȚU, a reamintit că denumirea limbii este prevăzută 
de Constituția RM și a menționat că în Croația, Bosnia și Herțegovina la fel este 
aceeași limbă denumită diferit.

Dl GĂGĂUZ, referindu-se la cele spuse de dl POPOV, a relatat că, începând din 
2006, în virtutea proceselor politice, în Ucraina lipseau negociatorii.

Dna Monica MACOVEI a menționat că nu au fost propuse măsuri concrete cu privire 
la executorii judecătorești sau în orice alt domeniu și a rugat să se discute pe 
substanță. Rolul opoziției nu e numai să critice, dar să și voteze legi sau măsuri care
sunt în interesul național. Dumneaei a accentuat că aceasta este regula într-o țară 
democratică.

Dna FUSU a anunțat continuarea discuțiilor la tema reformelor administrației 
publice, justiției, luptei împotriva corupției și crimei organizate și a oferit cuvântul 
dlui Iurie CHEPTĂNARU, Viceministru al Afacerilor Interne.

Dl CHEPTĂNARU s-a referit la implementarea reformelor în domeniul combaterii 
crimei organizate în RM. Situația creată în anii 90 a generat, în RM, apariția unui 
număr mare de grupări criminale organizate cu legături internaționale și regionale.
Evoluția fenomenului criminalității organizate a generat necesitatea unei cercetări 
temeinice a tuturor aspectelor fenomenului precum și consacrării legislative și 
normative a priorităților statului de combatere a acestui flagel. Drept urmare, a fost 
inițiată procedura de elaborare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea 
criminalității organizate și strategiei ce vizează acest aspect. În activitatea de cercetare 
și documentare, la elaborarea proiectelor au fost implicați activ experții europeni, 
ținându-se cont de practica și doctrina juridică în materie de crimă organizată a mai 
multor state din comunitatea europeană: Austria, Franța, Belgia, Italia, Elveția, 
România, Lituania. O mare atenție este acordată cooperării internaționale în domeniu, 
fortificării cooperării deja existente cu statele UE în legătură cu amplificarea 
criminalității transfrontaliere, în special a infracțiunilor comise de cetățenii RM și în 
privința acestora peste hotarele țării, subiect care este tot mai frecvent abordat în 
cadrul întrunirilor internaționale. În acest sens, în vederea racordării legislative, s-a 
purces la elaborarea unei strategii naționale în domeniu. În procesul elaborării, au fost 
implicați experții europeni și consultate actele normative, programele și 
recomandările Consiliului Europei și ale ONU, strategiile elaborate de țările din 
spațiul Comunității Europene. Strategia națională pentru anii 2011-2016 determină 
factorii de risc, principiile care stau la baza prevenirii și combaterii fenomenului de 
crimă organizată, stabilește obiectivele generale și specifice, precum și modalitățile de 
realizare ale acestora, responsabilitățile fiecărei instituții cu atribuții de combatere a 
fenomenului în raport cu prioritățile și resursele destinate acestui domeniu. Strategia 
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servește drept cadru instituțional, adecvat ce permite autorităților statului să 
reacționeze prompt la riscurile și vulnerabilitățile principale cu care  se confruntă 
societatea, creând totodată condiții necesare pentru planificarea pe termen scurt și 
mediu a acțiunilor coordonate ale autorităților responsabile, consacră angajamentul 
guvernării în combaterea acestui flagel atât în plan intern, cât și în plan extern. În 
scopul implementării dispozițiilor strategiei și prevederilor legii, a fost elaborat și 
aprobat prin hotărâre de guvern Planul de implementare a Strategiei cu privire la 
prevenirea și combaterea criminalității organizate pe anii 2011-2016. Planul stabilește 
acțiuni concrete și responsabilii de realizarea acestora, fiind structurat pe 6 domenii 
principale de implementare. O latură –cheie a acestui plan este înființarea Centrului 
național de coordonare a activităților de combatere a criminalității organizate și 
crearea unui grup de lucru consultativ interdepartamental și intersectorial. O atenție 
deosebită se atrage prevederilor Convenției ONU împotriva criminalității 
transnaționale organizate. Guvernul a aprobat Legea cu privire la activitățile speciale 
care urmărește reglementarea strictă a procedurilor și tacticilor organelor operative în 
vederea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, completează 
cadrul național cu metode și tehnologii moderne de investigație raliate la standardele 
UE.
De asemenea, în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate cu privire la combaterea 
narcomaniei și narco-businessului, a fost elaborată și aprobată Strategia națională 
antidrog pe anii 2011-2018.  Pentru monitorizarea modului de implementare a 
prevederilor Strategiei, la 4 iulie 2011, a fost creată Comisia națională antidrog.
Totodată, s-a demonstrat eficiența Comitetului Național pentru Combaterea Traficului 
de Ființe Umane care monitorizează și elaborează planuri bianuale de acțiune, 
coordonând activitatea tuturor actorilor responsabili la nivel național. Sporirea 
eforturilor de prevenire și combatere a factorilor criminogeni, inclusiv lichidarea 
grupărilor criminale organizate ce activează atât pe teritoriul RM, cât și pe teritoriul 
altor țări, distrugerea bazei tehnico-materiale a acestora este identificată drept obiectiv 
prioritar al statului în Strategia securității naționale a RM și respectiv ca prioritate de 
politici a MAI pentru următorii 3 ani.

Dna FUSU i-a acordat cuvântul dlui Gheorghe RUSU, Vice-directorul Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCEC).

Dl RUSU a salutat asistența și a menționat că în perioada care s-a scurs de la 
precedenta reuniune, au fost întreprinși pași de consolidare a eforturilor în domeniul 
luptei cu corupția. În acest sens, a fost îmbunătățit cadrul legislativ anticorupție, au 
fost inițiate reforme instituționale, a fost intensificată cooperarea cu instituțiile 
internaționale de profil. Un rezultat pozitiv în domeniul legislativ este adoptarea noi 
Strategii naționale anticorupție pentru anii 2011-2015. Prima Strategie anticorupție a 
RM cu perioada de implementare 2005-2010 a reprezentat un pas important în lupta 
cu corupția, înregistrând un șir de progrese. Strategia nou elaborată corespunde 
standardelor în domeniu, recomandărilor experților europeni și necesităților statului.
Prin Strategia menționată este extinsă aria de reglementare a eforturilor anticorupție în 
așa sectoare vulnerabile ca cel al administrației publice locale și justiției. A fost 
modificat mecanismul de realizare a Strategiei fiind prevăzut un sistem de control prin 
intermediul indicatorilor de performanță și de progres. A fost asigurat la cel mai înalt 
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nivel controlul implementării strategiei, astfel Comisia parlamentară securitate 
națională, apărare și ordine publică va coordona la nivel general procesul de 
implementare a Strategiei. Actualmente, se elaborează Planul de acțiuni de 
implementare a Strategiei pentru anul 2012, care urmează să fie prezentat Guvernului, 
apoi urmează să fie adoptat de Parlament. Prin semnarea instrumentelor internaționale 
privind lupta cu corupția cum ar fi Convenția ONU împotriva corupției, Convențiile 
penală și civilă împotriva corupției, aderarea la grupul de state împotriva corupției 
GRECO, RM și-a asumat un șir de angajamente. Un pas important în acest sens a fost 
implementarea recomandărilor GRECO înaintate Moldovei în cadrul rundei a doua de 
evaluare, aportul nemijlocit al CCEC la acest capitol constă în faptul că au fost 
elaborate 6 proiecte de acte legislative și normative care operează modificări în 
legislația națională. Dintre acestea, două proiecte au devenit legi, două proiecte au 
fost adoptate în prima lectură și două proiecte se examinează în comisiile 
parlamentare. Una din recomandările stipulate în declarația finală emisă pe marginea 
precedentei reuniuni a Comitetului de cooperare vizează angajamentul Guvernului 
RM de a participa pe deplin în cadrul Parteneriatului Estic și a de a folosi toate 
oportunitățile oferite de acesta. În acest context, în iulie 2011, a avut loc lansarea 
Proiectului Parteneriatului Estic privind buna guvernare și lupta împotriva corupției.
Pentru RM a fost acceptată finanțarea a două activități pilot care constau în elaborarea 
de strategii anticorupție pentru comunitățile locale și îmbunătățirea legislației cu 
privire la finanțarea partidelor politice. Un alt suport din partea donatorilor europeni 
are scopul de a ne asista în implementarea reformelor instituției. Reforma în domeniul 
combaterii corupției nu poate fi efectuată fără a reforma întregul sistem al justiției. În 
scopul reformării CCEC, a fost creată Strategia de reformare a CCEC, care  se 
bazează pe 3 elemente fundamentale: independență, capacitate și sprijin public. CCEC 
își consolidează eforturile de contracarare a corupției, aprofundînd procesul de 
cooperare regională și internațională în domeniu. Aceasta se manifestă prin 
participarea activă la întrunirile Consiliului de Coordonare a Inițiativei Regionale 
Anticorupție, Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, Grupului de State 
Contra Corupției, în cadrul cărora sunt discutate aspecte privind prevenirea și 
combaterea corupției, inițiate proiecte asupra cooperării regionale și internaționale în 
acest domeniu. Dl RUSU a menționat că, pentru prevenirea și reprimarea cu succes a 
corupției, este necesară voința politică clară și demonstrarea acesteia în practică. Iată 
de ce implementarea eficientă a reformelor în domeniul combaterii corupției rămâne a 
fi o prioritate în activitatea CCEC și pentru viitor.

Dna FUSU a mulțumit dlui Gheorghe RUSU pentru informație și i-a oferit cuvântul 
dlui Ruslan POPOV, procuror, Șef al Direcției control al urmăririi penale și asistență 
metodică, Procuratura Generală a RM.

Dl POPOV a subliniat faptul că procesul de reformă ca tendință și necesitate internă 
nu este ceva nou pentru țara noastră. Intervenții bune și unele eforturi în acest sens au 
fost manifestate chiar de la obținerea statalității RM și s-au pronunțat în evoluție din 
anii 90 până în prezent. Totodată, politicul și-a orientat atenția în cel mai serios mod 
asupra acestui segment în ultimii doi ani, acoperind declarațiile politice prin 
documente politico-juridice strategice, planuri de acțiuni și programe de cheltuieli 
financiare substanțiale. Dl POPOV a accentuat că este apreciabilă, în acest context, 
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activitatea Ministerului Justiției sub autoritatea căruia în ultima perioadă, în termeni 
foarte restrânși, au fost constituite grupuri de lucru și elaborate ultimele două 
documente strategice de bază care urmează să ghideze pe parcursul următorilor ani 
reforma justiției: Strategia recent adoptată în Parlament și Planul de acțiuni.
Procuratura, avizând aceste documente strategice, deja și-a asumat angajamentul de a 
participa activ, de rând cu sistemul judecătoresc, organele de urmărire penală și 
celelalte instituții vizate la realizarea și implementarea Strategiei și Planului de 
acțiuni. În Procuratura Generală deja sunt formate grupuri de lucru, în special pe 
segmentul penal și instituțional. În comun cu alte instituții vizate, deja a fost 
identificată problematica ce mai stringentă și a fost propuse unele soluții. Totodată, 
unele aspecte problematice pe care Procuratura și organele de urmărire penală le 
consideră principiale nu se regăsesc în proiectul Planului de acțiuni. Dl POPOV și-a 
exprimat speranța că, după studierea avizului Procuraturii Generale, aceste propuneri 
se vor regăsi sub anumită formulă în direcțiile strategice, domeniile specifice de 
intervenție și măsurile ce urmează a fi întreprinse conform Planului. În ceea ce 
privește segmentul penal al reformei justiției unde Procuratura își are cele mai 
pronunțate atribuții, faza prejudiciară a procesului penal este cea mai problematică 
componentă a procesului penal moldovenesc. Dl POPOV și-a exprimat convingerea 
că realizarea acestor și altor obiective propuse spre soluționare în cadrul reformei vor 
duce la asigurarea unor mecanisme legale eficiente de combatere a fenomenului 
infracțional, inclusiv și în special corupția și crima organizată. În ceea ce privește 
reforma instituțională vizavi de instituția Procuraturii, cele mai principale segmente 
vizate sunt independența instituțională, externă și internă, modificarea procedurii de 
alegere a Procurorului General, consolidarea capacităților organelor consultative și de 
autoadministrare ale Procuraturii. Realizarea obiectivelor instituționale, material și 
procesual penale, pentru care Procuratura are proiecte concrete de legi pentru 
modificarea cadrului legislativ existent vor duce la sporirea calității justiției ca 
serviciu public și vor spori nivelul încrederii justițiabilului în stat în general, și în 
organele justiției în special.

Dna FUSU i-a oferit cuvântul dlui Ion GUMENE, Șeful Secției Coordonare Politici, 
Cancelaria de Stat a RM.

Referindu-se la reforma administrației publice centrale, dl GUMENE a accentuat 
faptul că aceasta a continuat în conformitate cu Programul de activitate a Guvernului 
și s-a axat pe 3 dimensiuni: restructurarea profundă a administrației publice centrale, 
asigurarea unui proces decizional transparent și eficient și dezvoltarea unui serviciu 
public meritocratic cu funcționari publici profesioniști. În ceea ce ține de 
restructurarea instituțională, s-a reușit delimitarea funcțiilor ce țin de elaborarea de 
politici care sunt funcții tipice pentru ministere, de funcțiile de implementare a 
politicilor care sunt funcții de autorități subordonate ministerelor. Totodată, s-a 
aprobat în ședință de Guvern proiectul Legii privind administrația publică centrală de 
specialitate care a fost coordonat și cu UE. Este în proces de elaborare Codul privind 
procedurile administrative care va fi finalizat până la sfârșitul acestui an.
În ceea ce privește reformarea procesului decizional, toate ministerele elaborează 
programele de dezvoltare strategică. Documentul național de planificare strategică –
Strategia Națională de Dezvoltare 2020, către finele anului, va fi aprobat de Guvern și 
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transmis Parlamentului. Continuă îmbunătățire cadrului secundar privind 
implementarea legii cu privire la transparența în procesul decizional. Pe parcursul 
anului 2011 până în prezent, 89 % din actele normative au fost consultate în 
conformitate cu această lege, în 2010 această cifră a constituit doar 83 %, în 2009 -38 
%. A fost îmbunătățită comunicarea cu societatea civilă, a fost lansat portalul 
particip.md și date.gov.md. În scopul asigurării unei transparențe a procesului de 
raportare și de reducere a poverii de raportare a supra ministerelor, a fost elaborat, 
pentru prima dată, un singur plan de acțiuni al Guvernului. A fost lansat portalul 
raportare.gov.md și în regim online ministerele trebuie să raporteze fiecare acțiune 
realizată. În ceea ce privește crearea unui serviciu public meritocratic, a fost adoptată 
Legea pentru aprobarea clasificatorului unic al funcției publice, aprobarea de Guvern 
a proiectului legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, a fost 
elaborat Conceptul privind introducerea  poziției de secretar de stat. Pentru prima dată 
a fost pusă în practică procedura de evaluare a performanțelor profesionale a 
funcționarilor publici.

Dna FUSU a oferit cuvântul dlui Igor CORMAN, Președintele Comisiei politică 
externă și integrare europeană, Șef al delegației RM la Parlamentul EURONEST, 
pentru a vorbi pe marginea tematicii: Cooperarea regională: RM și Parteneriatul 
Estic

Dl CORMAN a pornit de la o constatare generală a rolului Parteneriatului Estic (PE), 
în special pe dimensiune parlamentară. PE este un cadru pe care îl oferă UE, pe care 
RM este bine să-l utilizeze la maxim. PE este o strategie a UE, este un pas înainte în 
dezvoltarea politicii de vecinătate. Europenii au nevoie de o astfel de strategie pentru 
toată vecinătatea estică. Dumnealui a menționat că există o problemă și anume faptul 
că toți partenerii estici sunt diferiți: Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia. EURONEST a fost constituită cu mari dificultăți, un an întreg au avut loc 
discuții referitor la participarea Republicii  Belarus. La 3 mai 2011 a fost lansată 
această inițiativă pe dimensiunea parlamentară. Dl CORMAN a relatat că, în perioada 
14-15 septembrie 2011, dumnealui a participat la reuniunea de la Strasbourg, o 
reuniune importantă în ajunul Summit-ului PE din Varșovia. A existat dorința 
adoptării unei  rezoluții puternice din partea EURONEST pentru acest Summit, dar 
caracterul foarte diferit al participanților, interesele diferite nu au permis adoptarea 
unei asemenea rezoluții. S-a văzut că Moldova și Ucraina sunt mai orientate spre 
agenda europeană. În cazul partenerilor din Caucaz, s-a observat blocajul între 
Azerbaidjan și Armenia, dar și Georgia privind formulările ce țin de conflictele locale.
Dl CORMAN a accentuat faptul că această organizație poate avea viitor doar dacă se 
va renunța la învinuirile reciproce, se va renunța la ideea că această platformă poate 
contribui la soluționarea conflictelor locale și va fi concepută ca o platformă care este 
menită să  apropie țările participante de UE. Cu toate că a fost precedată de rezoluții 
importante ale Parlamentului European în care se vorbea despre importanța referinței 
la art. 49, adică acordarea perspectivei europene acelor țări care merită acest lucru, 
declarația Summit-ului de la Varșovia  doar scoate în evidență recunoașterea 
aspirațiilor europene a unor parteneri care participă la această inițiativă. Evoluția 
politicii de vecinătate și faptul că are loc o revizuire a acestei politici este un lucru 
pozitiv și mai ales principiul de diferențiere care este unul corect care trebuie să-i 
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avantajeze pe acei care într-adevăr doresc să meargă pe această cale.  La 14 
decembrie curent va fi adoptat de Parlamentul European raportul privind revizuirea 
politicii de vecinătate a UE. Dl CORMAN a accentuat că Chișinăul face corect 
axându-se mai mult pe relația bilaterală cu Bruxelles și pe implementarea agendei pe 
care o are. De asemenea, dumnealui a exprimat dorința avansării cât mai rapide în 
procesul negocierilor privind crearea zonei de comerț liber (care este o fază mai 
dificilă) și liberalizării regimului de vize. Luând în considerație faptul că legislația 
RM permite deținerea mai multor cetățenii, deja mulți cetățeni moldoveni lucrează 
peste hotare, nu mai este un risc pentru UE acordarea regimului liberalizat de vize. Ar 
fi și un semnal de încurajare din partea UE.
Dl CORMAN a menționat că, pe lângă EURONEST, s-ar putea de utilizat la justa 
valoare și alte posibilități. Pe parcursul acestui an, a fost creată Adunarea 
Parlamentară RM-Polonia. În februarie 2012 urmează să aibă loc o reuniune la 
Varșovia. A fost convenit cu partenerii polonezi să fie o agendă cât mai concretă 
pentru a utiliza la maxim experiența activității legislative în implementarea 
standardelor europene și adoptării cadrului legislativ necesar. Mai există și Adunarea 
Parlamentară trilaterală: Polonia, Lituania, Ucraina. Dl CORMAN a subliniat 
necesitatea depunerii eforturilor în vederea aderării RM la această Adunare 
Parlamentară. De asemenea, dumnealui a menționat că în curând va fi creată Comisia 
comună pentru integrare europeană RM-România, la Chișinău fiind deja adoptată o 
decizie privind desemnarea părții moldovenești în această Comisie. Astfel de 
platforme pot fi utilizate de RM în mod pragmatic realist și să se avanseze cu mai 
puține declarații și cu rezultate concrete. Dl CORMAN a accentuat importanța 
asigurării stabilității politice în RM.

Dna FUSU a mulțumit dlui CORMAN și i-a oferit cuvântul dnei Inga IONESI, Șefa 
Direcției Generale Politici Comerciale, Ministerul Economiei pentru a vorbi la 
subiectul: Pregătirea pentru inițierea negocierilor privind Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător

Dna IONESI a salutat audiența și a menționat că, luând în considerație că UE în 
ultimii 3 ani este un partener principal în relațiile comerciale ale RM, devine tot mai 
importantă lansarea cât mai curând a negocierilor asupra unui Acord de comerț liber, 
numit DCFTA. Anul trecut, urmare a misiunii de evaluare din partea Comisiei 
Europene, au fost elaborate recomandări în baza cărora Guvernul a aprobat un Plan de 
acțiuni privind implementarea acestor recomandări care vin întru pregătirea RM 
pentru aceste negocieri. Hotărârea respectivă a Guvernului prevede raportarea 
trimestrială atât din partea Comisiei Europene, cât și a Guvernului. Au fost prezentate 
3 rapoarte de progres, ultimul fiind prezentat Comisie Europene pe 30 octombrie și a 
cuprins toate acțiunile îndeplinite de RM. Principalele realizări se referă la adoptarea 
unui Plan de acțiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului, 
adoptarea Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru 2011-2015 și un șir de 
proiecte de legi care au fost aprobate de Guvern și prezentate în Parlament: proiectul 
de modificare a 53 acte legislative în domeniul bancar, proiectul de lege privind 
protecția concurenței, proiectul de lege privind ajutorul de stat, proiectul de lege cu 
privire la standardizare, proiectul de lege privind activitățile de acreditare și evaluare 
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a conformității (care stabilește cerințele în conformitate cu Reglementarea Comisiei 
Europene nr. 765) și proiectul de modificare a Legii nr. 647 privind metrologia.
Dna IONESI a menționat că aceste proiecte de acte legislative sunt foarte importante 
în vederea realizării recomandărilor Comisiei Europene și când vor fi aprobate aceste 
legi, vor începe negocierile asupra Acordului de Comerț Liber. Ieri și astăzi a avut loc 
Subcomitetul RM-UE privind comerțul și investițiile. Mesajul din partea Comisiei 
Europene a fost foarte pozitiv în privința lansării acestor negocieri, dar recomandarea 
este ca până la sfârșitul anului să fie adoptat acest pachet de acte legislative.

Dna FUSU propus fie domnii Eugen CARAS și Dirk SCHUEBEL să vorbească pe 
marginea tematicii propuse, fie să răspundă la întrebările adresate. S-a decis acordarea 
de întrebări-răspunsuri.

Dl PETCOV a accentuat că Moldova are simpatii deosebite față de UE, față de 
civilizația europeană în general și acest sentiment este de sute de ani. Dumnealui a 
reamintit meritele domnitorilor moldoveni în ocrotirea nu doar a ortodoxiei, ci și a 
civilizației europene în general. Tocmai din acest considerent, dl PETCOV a declarat 
că are un sentiment neplăcut când pe parcursul ultimilor 2 ani a observat scăderea 
drastică a opțiunilor pro-europene ale populației din Moldova. Cel puțin asta arată 
sondajele de opinie: de la 70 % în 2008 până la 47 % în prezent. În opinia dumnealui, 
la baza acestui rezultat stă minciuna care domină astăzi în Moldova. Dumnealui a 
menționat că regretă greșeala partenerilor europeni atunci când au mizat pe un discurs 
victorios al guvernanților și nu pe capacitatea acestora. Pe fundalul unor rapoarte 
pompoase, se atestă reducerea nivelului de trai al populației. Doar pe parcursul 
ultimilor ani numărul populației active s-a redus cu 108 mii persoane. Anume pe acest 
fundal, guvernarea își prezintă realitatea în culorile roz. Tocmai din acest considerent, 
dl PETCOV și-a exprimat opinia că optimismul dlui SCHUEBEL are la bază careva 
substanță deocamdată mai puțin cunoscută. Astăzi are loc închiderea școlilor fără 
consultarea autorităților locale.

Dna FUSU l-a atenționat pe dl PETCOV să adreseze întrebări și nu să țină discurs.

Dl PETCOV a menționat că sunt modificări ale Codului electoral, legislației în 
domeniul audiovizualului, în alte domenii sensibile fără nici o expertiză a acestora de 
instituțiile europene și aceste lucruri se întâmplă în condițiile în care țara noastră se
află sub monitorizarea Consiliului Europei. Ministrul apărării își permite public să 
amenințe jurnaliștii care încearcă să aducă lumină în procesul vânzării armamentului 
ofensiv în zona de conflict. Persoanele din prezidiul Parlamentului controlează piața
audiovizualului, iar în fruntea Comisiei parlamentare pentru mass-media se află 
persoana care are interese directe în domeniu. Conducerea organelor puterii judiciare 
este partajată pe criteriu exclusiv politic.

Dna FUSU a menționat că dl PETCOV nu are dreptul să monopolizeze timpul.

Dl PETCOV a menționat că atât guvernarea, cât și opoziția ar trebui să-și unească 
eforturile în favoarea interesului național.
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Dl Ghenadie CIOBANU a menționat că colegii din Europa au confirmat de mai multe 
ori despre spiritul RM absolut european. De asemenea, dumnealui a accentuat că 
colegii din partea PCRM în acest Comitet care este unul pentru integrare europeană 
au cu totul alt scop și a menționat despre necesitatea de a vorbi despre integrarea 
europeană, nu despre dezintegrarea europeană.

Dna FUSU i-a oferit cuvântul dlui Dirk SCHUEBEL. Dumnealui a menționat că, 
referitor la Acordul de Liber Schimb, au fost trase concluzii pozitive după ședința 
Subcomitetului de ieri, măsurile sanitare fiind corespunzătoare. Pachetul de legi, 
inclusiv legea cu privire la concurență trebuie să fi aprobată. Dl SCHUEBEL și-a 
exprimat speranța că negocierile în privința DCFTA pot fi inițiate anul curent.
Dumnealui și-a cerut scuze dacă a creat impresia că situația este perfectă și a 
menționat că încă mai este mult de lucru. În acest context, dl SCHUEBEL a accentuat 
că tot ceea ce realizează RM nu este pentru a mulțumi UE, ci pentru o viață mai bună 
pentru cetățenii RM. În cea ce privește sondajele de opinie, dl SCHUEBEL și-a 
exprimat neîncrederea, deoarece dumnealui a văzut un sondaj 4 săptămâni în urmă și 
era mult mai favorabil integrării europene. La fel, în cazul alegerilor parlamentare din 
28 noiembrie 2010, exit poll-urile au greșit în privința rezultatelor. De asemenea, 
dumnealui a menționat că, în urma călătoriilor sale în RM, și-a creat impresia unei 
atitudini pozitive a populației vizavi de integrarea europeană. Domnia Sa a accentuat 
că nu a afirmat că Moldova sau Guvernul este perfect, ci faptul că Moldova este o 
democrație tânără în dezvoltare. Dl SCHUEBEL a menționat că rolul dumnealui este 
să se asigure că toate părerile sunt auzite și cunoaște că colegii de la Bruxelles au 
ascultat și părerea PCRM în calitate de opoziție, în special în ceea ce privește 
domeniul audiovizualului. De asemenea, dumnealui a sugerat colegilor din PCRM să 
participe la procesul de europenizare a RM, deoarece PCRM a inițiat acest proces, 
poate nu atât de intens pe cât ar fi putut să fie și acum acest proces e continuat de 
noua guvernare. Dacă în politica internă mai sunt multe probleme de soluționat, în 
aspect bilateral s-a lucrat de o manieră constructivă și pozitivă. Dl SCHUEBEL și-a 
exprimat speranța că PCRM este într-adevăr un partid pro-european, dar unele 
comentarii pe care le-a auzit în ultimele săptămâni îl fac să creadă că nu este chiar 
așa. Dumnealui consideră benefică unirea în jurul a două subiecte: integrarea 
europeană și transnistria și a îndemnat opoziția să se implice în aceste procese, iar UE 
și dumnealui personal va contribui la aceasta, astfel încât fiecare parte să aibă de 
câștigat în urma acestor progrese.  

Dna FUSU a mulțumit dlui SCHUEBEL pentru prezență și pentru sfaturile dumnealui 
care sunt extrem de prețioase și juste. Dumneaei a subliniat faptul că doar atunci când 
partidele politice din RM se vor consolida în jurul interesului național pe care dl 
SCHUEBEL l-a identificat că ar fi integrarea în UE și rezolvarea conflictului 
transnistrean, atunci opoziția și puterea și-ar face activitatea în comun pentru a atinge 
scopul comun - interesul național. Dna FUSU a menționat că este de acord cu dna 
MACOVEI că opoziția nu există doar ca să critice de dragul criticei, ci este  să critice 
atunci când puterea greșește și să propună soluții mai bune. Dna FUSU a oferit 
cuvântul dlui Eugen CARAS, Șef adjunct al Departamentului Integrare Europeană, 
MAEIE.
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Dl CARAS a menționat că există un efort instituțional remarcabil în negocierea 
Acordului de asociere, fapt care se recunoaște într-o serie de documente ale UE:
comunicarea Comisiei și a Înaltului Reprezentant din luna mai curent, Declarația 
finală a Summit-ului PE de la Varșovia și Rezoluția Parlamentului European foarte 
importantă pentru Moldova. Această conexiune cu perspectiva europeană pentru RM 
și referința directă la Art. 49 al Tratatului de la Lisabona este o noutate și o știre foarte 
bună. În perioada din ianuarie 2010, când au fost lansate negocierile pe marginea 
Acordului de asociere, până în prezent, au avut loc 8 runde plenare și peste 130 de 
video conferințe între experții RM și cei ai UE. Au fost închise provizoriu toate 
capitolele ce țin de dialog politic, reforme, cooperare în domeniul politicii externe și 
de securitate. Au fost închise practic toate capitolele în grupul Justiție, Libertate și 
Securitate. Unica prevedere ce urmează a fi finalizată ține de mobilitate în funcție de 
liberalizarea regimului de vize. La grupul Contacte interumane, la fel au fost toate 
capitolele închise. În domeniul cooperării economice și sectoriale, din 25 domenii 
deschise, 21 au fost provizoriu închise. În opinia experților moldoveni și europeni, 
aceasta este o dinamică foarte bună. Dl CARAS și-a exprimat speranța că până la 
sfârșitul anului să fie lansate negocierile în domeniul zonei de liber schimb (DCFTA).
Angajamentul RM este pe potriva angajamentului UE și viceversa.
Dl CARAS a menționat că Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu 
UE este realizabil și se poate produce în termeni foarte previzibili. După lansarea 
dialogului în iunie 2010, în ianuarie 2011 a fost adoptat Planul de acțiuni privind 
liberalizarea regimului de vize cu UE, imediat au demarat acțiunile ce se impun 
pentru ajustarea legislației. Din 41 acte legislative și normative, 24 au fost adoptate, 
fie de Parlament, fie de Guvern. Se constată o dinamică și un parcurs bun, inclusiv în 
domeniul liberalizării regimului de vize. Ambiția este să fie finalizată prima etapă 
anul curent, pentru a putea trece la etapa a doua de implementare în 2012, urmând a fi 
realizată evaluarea din partea Comisiei Europene și a statelor membre. Dl CARAS și-
a exprimat convingerea că RM este cel mai dinamic stat din cadrul Parteneriatului 
Estic. Atât angajamentul pe plan național, cât și sprijinul constant și foarte susținut 
din partea UE, nu pot fi negate și banalizare, sunt niște realități, aprecieri oficiale atât 
la Chișinău, cât și la Bruxelles.

În încheiere, dna FUSU i-a oferit cuvântul dlui Vlad LUPAN, deputat în Parlamentul 
RM.

Dl LUPAN s-a referit la două subiecte: comunicarea și Acordul de Liber Schimb 
Comprehensiv și Aprofundat. Dumnealui și-a exprimat regretul unei comunicări 
deficitare între AIE și opoziție. Dl LUPAN a menționat că colegii din PCRM au avut 
o ședință plenară în cadrul căreia au cerut ca AIE să părăsească puterea și să o predea 
PCRM fără alegeri. În această perioadă dificilă, dl LUPAN a rugat colegii din PCRM 
să schimbe comportamentul de „show must go on” și să nu facă declarații care ar avea 
impact negativ asupra procesului de integrare europeană a RM. De asemenea, colegii 
din PCRM examinează posibilitatea de a merge spre o integrare în Uniunea euro-
asiatică și nu integrarea europeană.
În ceea ce privește DCFTA, este necesară adoptarea unor legi, unele dintre ele deja 
sunt pe ordinea de zi pentru a fi examinate în Parlament. Dumnealui a solicitat părerea 
colegilor din UE referitor la elaborarea unei strategii de comunicare comune UE-RM.
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De asemenea, dl LUPAN a  solicitat opinia referitor la cât de mult va afecta semnarea 
Acordului privind zona liberă de comerț în spațiul CSI mersul negocierilor Acordului 
de liber schimb cu UE.

Dl SCHUEBEL l-a felicitat pe dl LUPAN cu ocazia numirii sale în funcția de Șef al 
Reprezentanței permanente a RM pe lângă ONU. Dl SCHUEBEL a salutat ideea unei 
strategii de comunicare comune, ceea ce a fost realizat anterior în domenii mai 
restrânse și a relatat că va discuta propunerea dată cu colegii de la Bruxelles. În ceea 
ce privește Acordul privind zona liberă de comerț în spațiul CSI, dl SCHUEBEL a 
menționat că nu există nici o incompatibilitate între acesta și Acordul de Liber 
Schimb Comprehensiv și Aprofundat.

Referitor la Acordul privind zona liberă de comerț în spațiul CSI, dna Inga IONESI a 
precizat că a participat la negocierile acestuia și a relatat că prevederile corespund 
regulilor OMC. Textul Acordului dat urmează a fi prezentat Comisiei Europene și 
Secretariatului OMC pentru coordonare. După obținerea unui răspuns din partea 
OMC asupra textului acestui Acord, va fi demarată procedura de ratificare, fapt ce a 
fost discutat în cadrul negocierilor cu toate țările membre CSI. Ucraina și Federația 
Rusă urmează să coordoneze acest Acord cu OMC. RM are încheiate acorduri de 
comerț liber cu țările CSI, noul acord semnat prevede reguli noi de joc care se bazează 
pe regulile OMC. Atâta timp cât RM nu aderă la Uniunea Vamală, semnarea unui 
asemenea acord nu poate afecta relațiile țării noastre cu UE. Conform normelor de 
drept internațional, Moldova are dreptul să încheie un acord de comerț liber cu altă 
țară.

Dna Ina ȘUPAC a mulțumit partenerilor europeni pentru sfaturi și a comunicat că 
opoziția se va implica în procesul de informare a cetățenilor RM referitor la ceea ce 
reprezintă UE, precum și referitor la faptul că unele acțiuni ale actualei guvernări nu 
sunt conforme standardelor UE. Spre exemplu, acordul secret al membrilor AIE 
prevede repartizarea celor mai importante instituții de stat: Curtea Supremă de 
Justiție, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Procuratura Generală, CCEC, SIS, 
etc.

Dna FUSU a mulțumit colegilor pentru participare și a anunțat că continuarea ședinței 
va avea loc a doua zi de la orele 09.30.

Sfârșitul primei sesiuni de lucru

Sesiunea a fost închisă la 25 noiembrie 2011, ora 19.10

******
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A doua sesiune de lucru

Dna MACOVEI a deschis cea de-a doua sesiune de lucru a reuniunii la ora 9.30. 
Următorii membri ai CPC au participat la această sesiune:

 Delegația parlamentară a Republicii Moldova: dna Corina FUSU, președintă; dl 
Ghenadie CIOBANU, vicepreședinte; dna Ina ȘUPAC, vicepreședintă; dna Raisa 
APOLSCHI; dl Andrian CANDU; dna Oxana DOMENTI; dl Simion GRIȘCIUC; 
dl Zurab TODUA; dl Boris VIERU; dl Miron GAGAUZ; dna Ana GUȚU; dl 
Alexandr PETCOV; dl Nae-Simion PLEȘCA și dl Andrei VACARCIUC;

 Delegația PE: dna Monica MACOVEI, dna Tatjana ŽDANOKA, dna Elena 
BĂSESCU, dl Paweł KOWAL. 

5. Perspectiva unor progrese decisive în conflictul din Transnistria

Dna Monica MACOVEI a anunțat continuarea reuniunii a paisprezecea a Comitetului 
de cooperare parlamentară UE-RM. Totodată, dumneaei a reamintit că Parlamentul 
European a adoptat în septembrie curent o rezoluție pozitivă cu privire la RM și care 
face referire la art. 49 din Tratat care se referă la perspectiva europeană. În această 
perioadă de criză financiară, RM este singurul stat la care s-a făcut referire la acest 
articol din Tratat. Principiul mai mult pentru mai mult care înseamnă practic mai 
mulți bani pentru RM a fost lansat tot în Parlamentul European. Proiectul de 
recomandări care au fost pregătite pentru prezenta reuniune sunt pozitive și subliniază 
meritele autorităților din RM, cerând de asemenea ca reformele să continue. Dna 
MACOVEI a menționat că Rezoluția Parlamentului European din septembrie 2011 
este de folos RM și cetățenilor ei. Dna MACOVEI a oferit cuvântul dlui Gheorghe 
BĂLAN, Șeful Biroului pentru Reintegrare.

Dl Gheorghe BĂLAN s-a referit la perspectiva soluționării conflictului transnistrean 
și ceea ce s-a făcut până în prezent în domeniul reintegrării. Obiectivele cheie în acest 
proces sunt reluarea negocierilor oficiale în format 5+2 și identificarea unei soluții 
viabile a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale 
a RM în cadrul frontierelor internațional recunoscute. Procesul reintegrării continuă să 
fie o acțiune prioritară, reintegrarea teritorială, politică, economică, socială a RM este 
promovată de toate instituțiile. Se fac eforturi în vederea asigurării respectării 
drepturilor și libertăților omului în regiune. Democratizarea și demilitarizarea regiunii 
transnistrene continuă să fie o prioritate. Se promovează măsurile de consolidare a 
încrederii și de sprijinire a populației pentru a crea o atmosferă pozitivă  pentru 
procesul de negocieri. Se promovează grupurile de lucru privind consolidarea 
încrederii și activitatea lor, precum și consolidarea controlului pe segmentul 
transnistrean al frontierei de stat   moldo-ucrainene. În perioada de referință de la 
ședința a 13-a a Comitetului de cooperare, au avut loc 2 consultări în formatul 5+2 
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privind soluționarea conflictului transnistrean pe 21 iunie și 22 septembrie în or. 
Moscova.
Cu sprijinul partenerilor externi, s-a reușit adoptarea unei Declarații cu privire la 
reluarea oficială a activității Conferinței permanente privind chestiunile politice în 
procesul de reglementare, adică trecerea la negocieri oficiale care urmează să aibă loc 
curând. A fost întreprinsă o vizită comună a observatorilor și mediatorilor la Chișinău 
și Tiraspol în luna noiembrie curent. A continuat dialogul între Chișinău și Tiraspol la 
nivelul reprezentanților politici și contactele cu reprezentanții regiunii. În ceea ce ține 
de măsurile de consolidare a încrederii, au avut loc 5 ședințe ale grupurilor de lucru de 
consolidare a încrederii. Continuă înregistrarea agenților economici din regiunea 
transnistreană la Camera Înregistrării de Stat a RM. În prezent, sunt circa 750 de 
agenți economici transnistreni care sunt înregistrați și efectuează export import în 
conformitate cu legislația în vigoare a RM. În perioada 8-9 septembrie, în RM, a avut 
loc Conferința cu privire la consolidarea măsurilor de încredere în procesul de 
reglementare unde a fost aprobat și regulamentul comun al grupurilor de lucru pentru 
consolidarea măsurilor de încredere. În baza acestui regulament, grupurile de lucru își 
continuă activitatea în prezent.
A fost aprobat Programul activităților de integrare a țării pentru anul 2011, a fost 
aprobat Regulamentul cu privire al activitatea delegației moldovenești în Comisia 
unificată de control. În proces de definitivare se află Concepția de reintegrare a țării și 
Strategia dezvoltării localităților din zona de securitate. Din acțiuni relevante care 
urmează a fi întreprinse, dl BĂLAN a menționat că în perioada 30 noiembrie-1 
decembrie e preconizată prima rundă oficială de negocieri la Vilnius, Lituania.
Continuă activitățile în ceea ce privește înlăturarea barierelor în calea liberei circulații 
a oamenilor, intensificarea dialogului cu partenerii internaționali implicați în procesul 
de reglementare. Dl BĂLAN și-a exprimat speranța ca la începutul anului viitor să fie 
prezentate opiniei publice Strategia și Concepția menționate mai sus. Autoritățile 
administrației publice centrale vor fi implicate în procesul de elaborare a unor politici 
sectoriale eficiente. Un factor important a fost și reușita în eliberarea deținuților Ilie 
Cazac și Ernest Vardanean. Dl BĂLAN a mulțumit Parlamentului European și tuturor 
partenerilor internaționali care s-au implicat activ și au adus un suport relevant pentru 
eliberarea acestor deținuți. Va continua cooperarea cu misiunea EUBAM în ceea ce 
ține de relansarea circulației depline a trenurilor pe tronsonul transnistrean a căilor 
ferate moldovenești. De asemenea, va fi promovată implementarea, consolidarea și 
extinderea diferitor mecanisme de protecție a drepturilor omului și libertăților 
fundamentale în regiunea transnistreană.

Dl Pawel Robert KOWAL a menționat că Moldova este considerată o campioană în 
procesul de integrare europeană din cadrul Parteneriatului Estic. În scurt timp e 
preconizată lansarea negocierilor pe marginea DCFTA și încheierea negocierilor 
Acordului de asociere. Incapacitatea de soluționare a conflictelor înghețate este 
deseori invocată în cadrul Parteneriatului Estic. Inițiativa polonezo-suedeză nu a fost 
concepută să soluționeze aceste conflicte, ci mai degrabă să unifice regiunea Europei 
de Est în virtutea intereselor și valorilor lor comune. Pentru conflictele înghețate 
există alte instrumente internaționale. Formatul 5+2 a fost creat special pentru 
Moldova, dar nu a avut succes din cauza lipsei voinței pozitive a statelor implicate.
Nu este deloc ceva nou faptul că Rusia nu poate renunța la trecutul său sovietic. Un 
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element important în soluționarea conflictului transnistrean este situația internă din 
RM. Criza actuală din interiorul țării nu facilitează acest proces, iar Moldova are 
nevoie de reforme. În vederea progresului pe calea integrării europene, Președintele 
RM trebuie ales cât mai curând posibil. Regiunea transnistreană nu trebuie exclusă 
din procesul integrării europene. Acestei regiuni trebuie să-i fie acordată șansa de a se 
apropia de UE, dar în condiții strict specificate cu luarea în considerație a integrității 
teritoriale a RM. Trebuie oferită o perspectivă reală de integrare europeană pentru 
toată țara. Dl KOWAL și-a exprimat convingerea că UE are misiunea de a-și extinde 
pe viitor spațiul de valori și bunăstare. Dumnealui a salutat reluarea discuțiilor între 
Moldova și transnistria, fiind în așteptarea viitoarelor așa-zise alegeri ale liderului 
regiunii. Fiind și Președinte al delegației parlamentare a UE în Comitetul de cooperare 
parlamentară UE – Ucraina, dl KOWAL a salutat relansarea cooperării dintre 
Chișinău și Kiev în domeniul managementului frontierei, considerând-o unul dintre 
cele mai importante exemple de cooperare a Parteneriatului Estic. Dl KOWAL a 
menționat că Moldova ar trebui să coopereze mai strâns cu Ucraina, schimbul de 
experiență fiind esența Parteneriatului Estic.

Dl GĂGĂUZ a menționat că tendința spre integrare a țării are un caracter 
predominant unilateral. Pentru a putea progresa în acest proces, ar fi oportună 
clarificarea cauzelor conflictului. Țara se poate reintegra doar atunci când nivelul de 
trai în Moldova va fi mai bun decât în transnistria, când va fi stabilitatea politică și 
vor fi respectate drepturile omului în toate domeniile. Există și factorul rusesc, dar nu
acesta hotărăște tot, ci oamenii care locuiesc acolo. Dacă oamenii din regiunea 
transnistreană nu vor dori să se reintegreze, nu vor fi progrese în acest sens.

Dl PETCOV a atras atenția supra unui singur moment important. În ultimii ani, 
satelor care sunt sub jurisdicția RM de pe malul stâng al Nistrului le-a fost micșorat 
substanțial bugetul alocat din bugetul RM. Pentru cele 5 sate au fost alocați doar 400 
000 lei pentru investiții capitale, ceea ce este considerabil mai puțin decât sumele 
acordate acum 3 sau 5 ani de zile când a fost construită infrastructură în unele cazuri 
nemaivăzută pe malul drept al Nistrului. Micșorarea substanțială a subvențiilor pentru 
acele localități duce în mod logic la trecerea masivă sub jurisdicția statului 
nerecunoscut rmn a locuitorilor acestor sate. Sute chiar mii de persoane, mai ales în 
ultimele luni, acceptă cetățenia transnistreană ceea ce este un pericol pentru 
integritatea RM. Dacă se va menține acest lucru în continuare, Moldova riscă să 
piardă acești cetățeni locuitori ai acestor sate.

Dl BĂLAN a confirmat faptul că investițiile capitale s-au redus considerabil în ultimii 
câțiva ani, în special în raionul Dubăsari. Aceasta nu se datorează politicii promovate 
de Guvern în adresa acestor localități, ci crizei economice globale. A fost necesară 
reducerea cheltuielilor substanțial la toate capitolele, inclusiv la capitolul investiții 
capitale. În schimb, anul acesta, pentru prima dată, cele 10 milioane din bugetul de 
stat care erau alocate reintegrării țării au fost repartizate localităților din zona de 
securitate pentru dezvoltarea lor, inclusiv pentru dezvoltarea   infrastructurii. Acest 
fond de reintegrare a fost instituit de mai demult, dar pentru prima dată s-a reușit 
elaborarea unui plan de acțiuni de dezvoltare a localităților, acțiuni ce vor continua și 
pe viitor. Odată cu relansarea economiei și creșterea economică, mai mult ca sigur 
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aceste localități din zona de securitate prezintă o prioritate și se va investi în 
infrastructura lor. Referitor la trecerea la așa-numita cetățenie transnistreană, este 
vorba despre perfectarea actelor, deoarece așa-numitele autorități transnistrene au 
început să solicite prezentarea anumitor documente de la oamenii care deja dețineau 
așa-numita cetățenie. Nu este o situație atât de critică cu trecerea la “cetățenia 
transnistreană”, dar se atrage atenția acestui fenomen. Dl BĂLAN a fost de acord că 
creșterea atractivității malului drept al Nistrului, investițiile în această zonă de 
securitate vor contribui la îmbunătățirea imaginii și vieții populației. Din acest motiv, 
se elaborează Strategia dezvoltării localităților din zona de securitate cu un plan 
concret de acțiuni. La elaborarea acestei strategii au fost consultați toți primarii și 
consilierii locali din zona de securitate.

Dna FUSU l-a întrebat pe dl KOWAL la ce etapă este negocierea Acordului pentru 
crearea zonei de liber schimb cu Ucraina și cât de aproape este Ucraina de a semna 
Acordul de Asociere cu UE.

Dl KOWAL a răspuns că Ucraina trebuie să parafeze Acordul de Asociere cu UE și 
Acordul privind crearea zonei de liber schimb pe parcursul următorului Summit 
Ucraina-UE care se va desfășura în Kiev în luna decembrie. Din punct de vedere 
tehnic, după 21 de întâlniri ale negociatorilor, în principiu, totul este deja concretizat 
și pregătit pentru parafare, apoi urmează să înceapă procesul de pregătire pentru 
semnare, care poate dura câteva luni. Dar e posibil să nu aibă loc parafarea în cadrul 
Summit-ului deoarece există unele contradicții legate de cazul Iuliei Timoșenco care 
este deținută. Pentru semnarea Acordului, din punct de vedere tehnic, procesul s-a 
încheiat, dar, în contextul politic al acestui eveniment, nu va fi posibilă parafarea 
Acordului.
Dl KOWAL a menționat că partea ucraineană, în ultimul moment, a subliniat 
problema perspectivei europene și dorința de includere a acestui aspect în Acord în 
mod direct. Până în prezent, nici un acord de asociere nu a inclus direct clauza 
perspectivei de a deveni membru al UE. Dl KOWAL a menționat că proiectul 
Acordului de asociere cu Ucraina este cel mai bun din câte au fost până acum, chiar și 
în comparație cu cel semnat de Polonia în anii 90. Pe parcursul Summitu-lui care se 
va desfășura în decembrie, părțile ar putea semna o declarație comună în care să fie 
specificat că negocierile din punct de vedere tehnic s-au încheiat. Posibil va urma o 
etapă a parafării la un nivel mai jos, și va urma procesul de pregătire a semnării.
Necătînd la ceea ce se va întâmpla cu parafarea, aspectul politic, situația internă din 
Ucraina, relațiile dintre opoziție și putere vor juca un rol important în momentul 
semnării. Dl KOWAL a menționat că situația este complicată în acest caz și din punct 
de vedere tehnic negocierile au fost deja încheiate.

Dna FUSU l-a întrebat pe dl BĂLAN cum decurge procesul de demarcare a frontierei 
RM cu Ucraina pe segmentul transnistrean, care este viziunea oficială a RM referitor 
la includerea regiunii transnistrene în crearea zonei de liber schimb aprofundat și 
cuprinzător.

Dl BĂLAN informat că a fost o perioadă când demarcarea frontierei nu a avut loc, 
însă de un an de zile a reînceput acest proces, s-a găsit o soluție, dar spre regret, se 
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lucrează mai mult pe partea ucraineană a frontierei. Se pun borne, s-a găsit o soluție 
anumită și acest proces continuă, însă destul de încet din cauza lipsei de cooperare a 
părții transnistrene care au o poziție mai defectuoasă. Referitor la includerea regiunii 
transnistrene în procesul de liber schimb, RM susține această idee, inclusiv dl 
Viceminstru Calmîc care este și șeful grupului de lucru în domeniul economiei din 
partea RM a remis șefului grupului de lucru din regiunea transnistreană toate 
documentele relevante și inclusiv li s-a propus să participe în cadrul delegației 
moldovenești în acest proces de pregătire la aderare.

6. Politicile în domeniul protecției sociale ale Guvernului Republicii Moldova

Dna MACOVEI i-a oferit cuvântul dlui Vadim PISTINCIUC, Viceministru al Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei care va vorbi la tema: Politicile Guvernului RM în 
domeniul protecției sociale.
Dl PISTINCIUC a menționat că domeniul protecției sociale în RM reprezintă un 
obiectiv prioritar, fapt ce se observă și în principalele documente de planificare ale 
guvernării și din Programul de guvernare, ori majoritatea acțiunilor au impact direct 
asupra acestui sistem. În mod evident, sistemul de protecție socială în RM nu este 
unul ideal. Toate reformele care urmează să fie implementate sunt efectuate într-un 
context de provocări semnificative. Este vorba despre îmbătrânirea populației din care 
rezultă o problemă ce ține de durabilitatea financiară a sistemului de asigurări sociale, 
dar și necesitatea direcționării mai eficiente a prestațiilor sociale. Migrația de 
asemenea contribuie la crearea unei presiuni ce ține de durabilitatea financiară a 
sistemului de asigurări sociale, dar care generează și alte fenomene cum ar fi copiii 
rămași fără îngrijire părintească, necesitatea dezvoltării unor servicii de repatriere a 
cetățenilor și copiilor RM de peste hotare. Un alt context important ține de asigurarea 
unor măsuri de protecție specială prin intermediul serviciilor sociale pentru unele 
categorii distincte de populație cum ar fi persoanele cu dizabilități, victimele sau 
potențialele victime ale violenței în familie, copiii rămași fără îngrijire părintească, 
persoanele afectate de HIV/SIDA și alte categorii. Programul de guvernare presupune 
câteva obiective foarte clare care deja sunt implementate. Începând cu anul 2009, 
pentru a asigura o mai bună direcționare în sistemul de asistență socială, a beneficiilor 
non-contributive, a fost dezvoltat în continuare sistemul de ajutor social, o prestație 
socială care se oferă în baza testării veniturilor și nu în baza principiului de 
apartenență categorială, așa cum este efectuat în majoritatea statelor care doresc un 
sistem de protecție socială performant. După al treilea an de implementare a acestui 
sistem, bugetul în 2011 este de 3,4 ori mai mare pentru acest tip de prestații de ajutor 
social, s-a observat că și eficiența sa este mai mare. În cazul acestui sistem, circa 68 % 
din resurse sunt direcționate către cele mai sărace pături ale populației în comparație 
cu 17 % atunci când exista doar sistemul de compensații nominative.
În ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale, există o Strategie de creare a unui 
sistem integrat de servicii sociale. În perioada 2010-2011, accentul se pune pe 
dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și aceasta se face pentru 
dezinstituționalizarea acestor persoane și în conformitate cu Planul de acțiuni în 
domeniul drepturilor omului. Această strategie presupune crearea unui sistem 
consolidat de circa 100 servicii pe întreg teritoriul RM.
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Au fost efectuate un șir de reforme în domeniul sistemului de pensionare,  în special 
egalarea condițiilor de pensionare pentru un șir de pensionari privilegiați anterior, o 
reforma dureroasă care a stârnit foarte multe discuții aprinse. Pe viitor se impun niște 
reforme și mai importante, reforme de sistem care presupun schimbarea integrală a 
sistemului de pensionare din RM, astfel încât să fie îmbunătățiți indicatorii ratei de 
înlocuire sau chiar de durabilitate financiară a sistemului de pensii și în măsura 
posibilității să fie posibil să fie balansată această compensare a lacunei în sistemul de 
asigurări sociale prin transferuri de la bugetul de stat. În ultimul an, a fost acordată o 
atenție sporită unor categorii de risc în RM. Au fost intensificate măsurile privind 
prevenirea traficului de ființe umane și al migrației ilegale. În acest sens a fost 
elaborată o nouă strategie națională de referire, în rezultatul acestor măsuri 
intensificate și al acțiunilor de protecție socială efectuate, pentru prima dată RM a fost 
avansată într-un rating internațional privind țările de origine în traficul de ființe 
umane.
Dl PISTINCIUC a menționat că persoanele cu dizabilități sunt un obiectiv pentru 
modificarea poticilor sociale în timpul apropiat. Un an în urmă a fost ratificată 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Este o listă cu acțiuni 
care trebuiesc îndeplinite pentru ca RM să se alinieze într-o fază incipientă la această 
Convenție. Se lucrează asupra modificării mecanismului de stabilire a dizabilității și 
se creează servicii sociale. Pentru anul viitor, RM și-a exprimat dorința de a raporta în 
mod voluntar în comitetele ONU de profil cu referință la implementarea acestei 
Convenții. În prezent, la Guvern se află spre examinare o lege nouă privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
Se acordă o atenție sporită și combaterii unor fenomene negative cum ar fi violența în 
familie, în 2010 fiind propuse un șir de amendamente în legislația RM care presupun 
agravarea pedepselor pentru violența în familie, dar și introducerea unui mecanism de 
protecție a victimelor. Acestea sunt prioritățile pentru termen mediu. Cele mai 
importante sunt eficientizarea sistemului de prestații sociale non-contributive și 
reformarea sistemului de pensii care a fost amânată foarte mult timp, mai mult de 8 
ani.

Dl PETCOV a confirmat pentru dna MACOVEI denumirea partidului din care face 
parte și l-a rugat pe dl PISTINCIUC să se refere la datele statistice oficiale care spun 
că în ultimul timp, numărul populației atrase în economie s-a micșorat cu 108 mii 
persoane. Dl PETCOV l-a întrebat care ar putea fi problemele care ar putea surveni ca 
urmare a acestui proces.

Dl PISTINCIUC a răspuns că provocări pe piața muncii există, însă dumnealui nu 
crede că aceste date trebuiesc scoase din context. Piața forței de muncă în perioada 
2005-2010 a fost redusă cu 413 mii locuri de muncă, ceea ce presupune ambele 
perioade de guvernare. Acest lucru nu înseamnă că într-un an de zile structural au 
putut fi scoase o sută și ceva de mii din economie. Sunt anumiți factori acre ar putea 
să genereze o migrație a forței de muncă dintr-un domeniu sau altul. Dl PISTINCIUC 
a subliniat că datele statistice oficiale trebuiesc explicate în contextul în care au fost 
scrise. Sunt migrări în cadrul pieței forței de muncă de la un tip de activitate la altul.
Crește vertiginos și numărul pensionarilor, RM are un sistem de protecție socială care 
oferă multe posibilități modeste ca plată, dar foarte variate. Există, actualmente, în 
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RM, circa 1 milion 100 mii persoane care se regăsesc în sistemul de protecție socială, 
circa 770 mii pensionari, 175 mii persoane cu dizabilități. Pe piața forței de muncă, 
conform datelor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, se atestă o 
descreștere ușoară a șomerilor în ultimele luni, circa 7 % și o creștere ușoară a 
ofertelor locurilor de muncă, chiar dacă acestea sunt în sectorul public mai mult.

Dna ȘUPAC a menționat că dacă anul trecut cheltuielile din bugetul de stat pentru 
compensațiile destinate categoriilor social-vulnerabile ale populației au constituit 137 
milioane lei, atunci în prezent această sumă s-a micșorat până la 3 milioane lei. Din 
cauza modificării Regulamentului compensațiilor sociale, s-a redus numărul 
persoanelor care primeau ajutoare de la 580 mii anul trecut la 27 mii persoane. Dna 
ȘUPAC și-a exprimat îndoiala că timp de un an 553 mii persoane au început să 
trăiască mai bine și nu mai au nevoie de ajutorul statului. În domeniul învățământului, 
timp de trei ani, Guvernul va reduce, optimiza și restructura 370 școli în satele din 
RM, în condițiile în care, conform datelor UNICEF, în prezent, fiecare al 10-lea copil 
din Moldova nu frecventează școala, ceea ce constituie 38 mii copii de vârstă școlară.
Pentru copiii care trebuie să frecventeze școala în alte localități decât acelea unde 
locuiesc, autoritățile nu au prevăzut surse destinate transportării acestora, fiind bine 
cunoscute cazurile când copiii parcurg câțiva kilometri pentru a frecventa școala.
Reducerea numărului de bugetari, înghețarea majorării salariilor în sectorul bugetar, 
majorarea vârstei de pensionare, anularea unor privilegii pentru colaboratorii 
organelor afacerilor interne, toate acestea duc la concluzia că nu este o politică a 
protecției sociale, ci a degradării sociale.

Dna GUȚU a menționat că acele reforme care au loc în domeniul social  sunt 
corelaționate și cu schimbarea de optică în ceea ce privește asigurarea socială a 
cetățenilor. Având un milion de cetățeni care sunt incluși în programele de asistență 
socială la 3,5 milioane populație, în condițiile crizei globale, este imposibil de 
proliferat fenomenul parazitismului social. În ceea ce privește reforma instituțională 
în domeniul învățământului, pe parcursul a 11 ani, RM a căzut într-o groapă 
demografică și nu putea fi tolerată situația în care să fie păstrate școlile în care sunt 
mai mulți profesori decât elevi. Este o reformă care trebuia începută încă pe timpul 
guvernării comuniste și, de fapt, toate aceste incongruențe din prezent sunt rezultatul 
nimic-facerii guvernării comuniste pe parcursul a 8 ani. În ceea ce privește mărirea 
perioadei de contribuție la fondul social a tuturor cetățenilor din RM, inclusiv a 
polițiștilor, dna GUȚU a menționat că acesta este foarte binevenită, fiindcă sunt cazuri 
când polițiștii se pensionează la 36, 38 ani și sunt sănătoși și continuă să paraziteze pe 
spatele statului primind pensii mult mai mari decât salariile unor funcționari publici.

Dl CIOBANU a menționat că, actualmente, se dorește plecarea de la un sistem 
rudimentar, un sistem de stagnare care a încurajat acest parazitism social la alt sistem 
economic eficient de model european care încurajează inițiativa. Este foarte important 
ca RM să aibă în acest sens sprijinul UE. Dl CIOBANU a remarcat faptul că nu 
trebuie de încurajat electoratul care s-a deprins cu acest sistem rudimentar și parazitar.
Doar având sprijinul și modelul unui alt sistem economic, problemele cu care se 
confruntă RM în acest domeniu ar putea fi depășite.
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Dl VACARCIUC a subliniat că optimizarea cheltuielilor s-a început în 2008 în plină 
guvernare comunistă fără nici o pregătire a societății și a organelor publice locale, 
când au fost reduse cu 20 % defalcările de la bugetul de stat, când recesiunea 
financiară era în plină putere. Pe parcursul ultimilor doi ani, nici pensiile, nici salariile 
nu au fost micșorate ca în țările vecine RM, dimpotrivă, au fost ușor majorate.

La întrebarea când ar putea RM să treacă la fondurile nestatale de pensii și sistemele 
alternative de pensionare și asigurare în medicină, cum stau lucrurile din punct de 
vedere al strategiilor și a implementării în timp, dl PISTINCIUC a răspuns că, din 
punct de vedere tehnic, RM este pregătită. Au fost efectuate toate studiile de 
fezabilitate împreună cu partenerii de dezvoltare, echipa de experți a Băncii Mondiale 
și UE. Din punct de vedere al timpului, perioada de tranziție în sistemul de pensii 
durează 4-5 ani. Dacă se doresc mai multe acumulări și posibilitatea unor majorări 
semnificative în sistemul de pensii, acest proces durează nu mai mult de 5 ani, dar 
depinde foarte mult de stabilitatea politică. Pachetul de legi referitor la sistemul de 
pensii nu poate fi discutat și votat în perioade preelectorale, ceea ce are loc în RM în 
ultimii doi ani. Dl PISTINCIUC a accentuat că este o perioadă de tranziție, va fi 
necesară și restructurarea sistemului pensiilor de stat, ceea ce presupune necesitatea 
unor fonduri de asigurare suplimentare. Sunt acțiuni care necesită, pentru prim fază de 
implementare tehnică, 2 ani și ulterior, încă 4 ani. Referitor la buget, dl PISTINCIUC 
a menționat că există mai multe tipuri de prestații sociale. În 2010, în comparație cu 
2009, au fost cu circa 300 milioane lei mai mulți în sistemul de protecție socială, ceea 
ce nu este neapărat bine. În 2011, sistemul de compensații nu mai este indexat, 
bugetul anual este de 290 milioane lei. Bugetul pentru ajutorul social este de circa 400 
milioane lei în comparație cu 117 milioane lei în 2009. S-au făcut micșorări pe 
categorii mai mici de prestații sociale, în schimb s-au făcut investiții mai mari la alte 
tipuri de prestații sociale.

Dna MACOVEI a anunțat o pauză de 30 minute pentru negocierea amendamentelor în 
cele două delegații separat, după care să va trece la procedura de vot.  

Ședința a fost întreruptă la 26 noiembrie, ora 10.30

******

Membrii delegațiilor au analizat recomandările și amendamentele la acestea.

******

Ședința a fost reluată la 26 noiembrie, ora 11.00
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7. Dezbaterea și adoptarea recomandărilor

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 CPC, Republica Moldova și 
Parlamentul European. Atât Delegația Republicii Moldova (DRM), cât și Delegația 
PE, alcătuite din 12 și, respectiv, 4 membri, au fost de acord cu această procedură.  

Dna MACOVEI a dat citire punctului 3, care conține amendamentul depus de dna 
ŽDANOKA, după cum urmează:

3. solicită Comisiei Europene și autorităților din Republica Moldova să se asigure că 
negocierile privind zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC) încep 
înainte de sfârșitul anului 2011, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European 
din 15 septembrie 2011 și cu recomandările anterioare; afirmă că negocierile 
anticipate privind ZLSAC, ca parte componentă a acordului de asociere, promovează 
integrarea economică a Republicii Moldova în UE și atrag investiții străine, cresc 
productivitatea, reduc dependența față de transferurile de fonduri străine și ajută la 
crearea unei economii de piață competitive și bazate pe exporturi; reamintește că 
ZLSAC acoperă, de asemenea, regiunea transnistreană, ca parte integrantă a 
Republicii Moldova.

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi pentru, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Amendamentul de la punctul 5, propus de dna ȘUPAC, a fost adoptat în unanimitate, 
după cum urmează:

5. salută eforturile depuse și susținerea puternică acordată Republicii Moldova de 
către Parlamentul European și salută adoptarea, la 15 septembrie 2011, a 
Rezoluției conținând recomandările adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă privind negocierile dintre Uniunea Europeană și 
Republica Moldova în vederea încheierii unui Acord de asociere;

Amendamentul de la punctul 7, depus împreună de dna MACOVEI și de dna 
ŽDANOKA, a fost adoptat în unanimitate, după cum urmează:

7. este de acord cu necesitatea unei revizuiri strategice a Politicii europene de 
vecinătate, exprimată în Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului 
Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate intitulată „Un
răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” din 25 mai 2011; salută 
nivelul mult mai ridicat de diferențiere între partenerii estici și consideră că Republica 
Moldova ar trebui să beneficieze de pe urma nivelului mult mai ridicat de 
diferențiere între partenerii estici și de pe urma acestei noi abordări, având în 
vedere hotărârea sa fermă de a pune în aplicare reformele și angajamentul față de 
valorile europene;
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Amendamentul de la punctul 8, propus de dna ȘUPAC, a fost adoptat în unanimitate, 
după cum urmează:

8. consideră că alocarea de fonduri statelor incluse în Politica europeană de vecinătate 
ar trebui să fie efectuată în conformitate cu o abordare bazată pe merite, urmărind 
rezultatele concrete obținute în cadrul punerii în aplicare a reformelor; consideră că 
principiul UE „mai mult pentru mai mult”, mai multe fonduri pentru mai multe 
reforme, ar trebui să permită Republicii Moldova să își consolideze poziția ca 
exemplu de succes pentru Parteneriatul estic al UE și ar trebui să stimuleze 
autoritățile din Republica Moldova să accelereze procesul de punere în aplicare 
a reformelor necesare;

Amendamentul de la punctul 9, depus împreună de dna MACOVEI și de dna 
ŽDANOKA, a fost adoptat în unanimitate, după cum urmează:

9. salută faptul că Parteneriatul estic a creat un cadru politic semnificativ pentru 
aprofundarea relațiilor multilaterale, în același timp accelerând procesul de asociere 
politică; salută reiterează rolul pozitiv jucat de Republica Moldova în Parteneriatul 
estic, în cadrul căruia partenerii est-europeni sunt conectați prin reamintește
legături geografice, istorice și culturale puternice cu UE dintre Republica Moldova și 
UE;

Dna MACOVEI a dat citire punctului 12, care conține amendamentul depus de dna 
ȘUPAC, după cum urmează:

12. îndeamnă autoritățile din Republica Moldova să finalizeze până la sfârșitul anului 
2012 punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în planul de acțiune Republica 
Moldova-UE privind domeniul regimului de liberalizare a vizelor, care a fost 
prezentat oficial la 24 ianuarie 2011; îndeamnă autoritățile din Republica Moldova să 
continue aplicarea de reforme durabile în domeniile subliniate în primul raport 
intermediar al Comisiei, din septembrie 2011, în special în domeniul luptei împotriva 
corupției, al combaterii crimei organizate și al protecției datelor; salută progresul 
înregistrat de Republica Moldova în modificarea și adaptarea cadrului juridic național 
la normele și la standardele UE din domeniul justiției și afacerilor interne; insistă 
asupra nevoii de a modifica și de a adapta cadrul juridic național la normele și la 
standardele UE din domeniul justiției și afacerilor interne;

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dna ȘUPAC, prin care se 
propune eliminarea punctului 16. Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi 
împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă).

Dna MACOVEI a dat citire punctului 22, care conține amendamentul depus de dna 
ȘUPAC, după cum urmează:
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22. salută angajamentul ferm proeuropean și programul de reformă cuprinzător al 
Guvernului Republicii Moldova și subliniază importanța remarcă programul de 
reformă al Guvernului Republicii Moldova și subliniază importanța punerii în 
aplicare și a consolidării reformelor inițiate; salută adoptarea de către Comisie, în 
iulie 2011, a Programului de acțiune anual pentru Republica Moldova și amintește că 
anumite părți din pachetul de 78,6 milioane de euro trebuie să fie direcționate către 
accelerarea reformei durabile a sectorului justiției și către eficientizare; solicită acțiuni 
coordonate în numele UE și al altor parteneri pentru dezvoltare în vederea susținerii 
respectivelor reforme;

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a dat citire punctului 23, care conține amendamentul depus de dna 
ȘUPAC, după cum urmează:

23. solicită tuturor partidelor politice să consolideze dialogul actual, având în vedere 
că stabilitatea politică din țară este esențială pentru continuarea procesului de reformă
punerea în aplicare a reformelor; solicită conducerii politice din Republica 
Moldova să găsească o soluție pentru a depăși impasul constituțional actual și pentru a 
evita alegeri parlamentare anticipate; solicită tuturor partidelor politice să 
consolideze dialogul actual, având în vedere că stabilitatea politică din țară este 
esențială pentru continuarea aplicării reformelor.

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna FUSU și-a retras propunerea de amendament pentru punctul 24, luând în 
considerare amendamentul depus de dna MACOVEI. Aceasta din urmă a propus 
introducerea și citirea următorului text, ca noul punct 25:

25. solicită autorităților din Republica Moldova să continue ancheta completă, 
transparentă și imparțială a evenimentelor din aprilie 2009; recomandă ca rezultatele 
ulterioare ale anchetei să fie publicate și solicită instituțiilor naționale competente să-i 
aducă în fața justiției pe autorii infracțiunilor și ai încălcărilor grave ale drepturilor 
omului din timpul tulburărilor și al protestelor de stradă care au urmat alegerilor din 
5 aprilie 2009;

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a propus să se supună votului un amendament de compromis în ceea 
ce privește punctul 24, care introduce sintagma „să pună în aplicare” în următorul 
text, astfel cum a propus dna ȘUPAC, dar fără a elimina sintagma „să continue”:

24. solicită autorităților din Republica Moldova să continue să pună în aplicare
reformele interne, astfel îmbunătățind mediul de afaceri și de investiții, care este 
important pentru o creștere economică durabilă; constată importanța concentrării 
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eforturilor din domeniul consolidării statului de drept și a bunei guvernanțe, al 
reformei justiției, al parchetului și poliției, al luptei împotriva corupției; 

Amendamentul de compromis a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dl SERGIU, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

atrage atenția autorităților din Republica Moldova asupra necesității de a respecta 
Constituția și asupra inadmisibilității întârzierii procedurii de alegere a președintelui 
Republicii Moldova, pentru a nu exista acuzația de încercare de uzurpare a puterii de 
stat.

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dl TODUA a retras amendamentul prin care se propunea eliminarea punctului 26.

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dl SERGIU, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

este îngrijorat de încercarea de a politiza Curtea Constituțională.

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a propus divizarea amendamentului referitor la punctul 27, depus de 
dna FUSU. Ea a dat citire primei părți din amendamentul adus punctului, după cum 
urmează:

27. salută progresul înregistrat în ceea ce privește libertatea de exprimare și libertatea 
mass-mediei și insistă asupra faptului că independența acesteia este o prioritate; 
încurajează autoritățile din Republica Moldova să consolideze și să susțină o mass-
media pluralistă, să asigure independența radiodifuzorilor publici din Republica 
Moldova, ceea ce va îmbunătăți transparența procesului de decizie politică; subliniază 
importanța armonizării cu standardele UE privind libertatea mass-mediei și 
pluralismul;

Amendamentul privind această primă parte a fost adoptat în unanimitate. Dna 
MACOVEI a dat citire celei de a doua părți din amendamentul adus punctului, după 
cum urmează:

evitarea concentrării mass-mediei în proprietatea anumitor grupuri de interes 
economic sau politic și asigurarea transparenței acestui proces; încurajează Comisia 
Europeană să contribuie la dezvoltarea televiziunii digitale și să pregătească asistența 
tehnică pentru finalizarea cu succes a digitizării televiziunii în 2015.
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Amendamentul privind această a doua parte a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, 
DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă).

Dna ȘUPAC și-a retras propunerea de amendament adus punctului 27.

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dl SERGIU, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

este îngrijorat de acțiunile autorităților de a intimida opoziția prin ignorarea 
drepturilor acesteia și prin inițierea mai multor cauze politice etc.

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a dat citire punctului 28, care conține amendamentul depus de dl 
CIOBANU, după cum urmează:

28. subliniază necesitatea ca solicită Guvernului Republicii Moldova să acorde o 
atenție sporită situației categoriilor sociale defavorizate și să adopte măsuri urgente 
pentru a combate sărăcia și excluziunea socială;

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Amendamentul depus de dl SERGIU, care face referire la elucidarea evenimentelor 
din 7 aprilie 2009, a fost retras.

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dl PETCOV, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

solicită autorităților din Republica Moldova să nu admită sub nicio formă 

discriminarea cetățenilor Republicii Moldova deținători de documente de identitate 

sovietice; își exprimă îngrijorarea cu privire la eventuala privare de dreptul de a vota a 

acestui segment de populație – aproximativ 330 de mii de persoane.

Dna ŽDANOKA și-a exprimat susținerea pentru acest amendament. Amendamentul a 
fost respins (PE: 1 vot pentru, 3 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a prezentat amendamentele depuse de dl PETCOV, prin care se 
propune introducerea a trei alte puncte suplimentare, după cum urmează:

salută angajamentul autorităților din Republica Moldova de a moderniza legislația 
privind radiodifuziunea, insistă asupra inadmisibilității influenței politice și a 
controlului exercitat de majoritatea parlamentară în acest domeniu. În acest context, 
insistă asupra reinstituirii procedurii de numire a membrilor Consiliului Coordonator 
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al Audiovizualului, precum și a membrilor Consiliului de supraveghere a 
radiodifuzorului public național Moldova-1, astfel încât aceștia să fie numiți pe baza 
unui larg consens al reprezentanților parlamentului.

Își exprimă îngrijorarea cu privire la multiplele cazuri documentate de acces 
neautorizat la date cu caracter personal, aceste cazuri fiind încadrate ca încălcări 
flagrante ale drepturilor omului.

Își exprimă îngrijorarea cu privire la declarațiile oficiale privind împărțirea 
organismelor judiciare pe criterii politice și le consideră ca fiind antidemocratice și 
subminând principiile statului de drept.

Prezentele amendamente au fost respinse (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi 
pentru, 8 voturi împotrivă).

Dna MACOVEI a propus divizarea amendamentului depus de dl PETCOV, prin care 
se propune introducerea unui punct suplimentar. Ea a dat citire primei părți din noul 
punct, după cum urmează:

consideră intolerabile practicile de încălcare a drepturilor copilului, inclusiv drepturile 
copilului la educație; 

Amendamentul privind această primă parte a fost respins (PE: 4 voturi împotrivă, 
DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă). Dna MACOVEI a dat citire celei de a 
doua părți din noul punct, după cum urmează:

solicită autorităților din Republica Moldova să ia în considerare în mod strict 
concluziile Ombudsmanului privind drepturile copilului.

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi pentru, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a prezentat amendamentele depuse de dl PETCOV, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

este preocupat de vânzările de arme provenite din Republica Moldova în zone de 
conflict; salută decizia unanimă a Parlamentului Republicii Moldova privind 
înființarea unei comisii de anchetă privind cele mai recente tranzacții cu arme; 
consideră că vânzările de armament pot fi efectuate numai cu respectarea strictă a 
normelor juridice, precum și că trebuie permise inspecțiile internaționale, astfel încât 
să nu fie admisă nicio posibilitate de trafic ilegal cu arme.

Amendamentul a fost respins (PE: 1 vot pentru, 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi 
pentru, 8 voturi împotrivă).
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Dna MACOVEI a propus să se supună votului un amendament de compromis în ceea 
ce privește introducerea unui nou punct propus de dl TODUA, în același timp având 
în vedere eliminările:

solicită să nu se adopte legi care direct sau indirect discriminează reprezentanții 
comunităților naționale (minorităților naționale) care alcătuiesc nu mai puțin de 
27 % din Republica Moldova, în funcție de principii naționale, lingvistice sau de 
alte principii 

Amendamentul a fost respins (PE: 4 voturi pentru, DRM: 4 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă).

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dl TODUA, prin care se propune 
introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

solicită să nu se admită limitarea funcționării limbii ruse, care are funcția de limbă 
pentru comunicarea interetnică;

Amendamentul a fost respins (PE: 3 voturi împotrivă, 1 abținere, DRM: 4 voturi 
pentru, 8 voturi împotrivă).

Dna FUSU și-a retras propunerea de amendament adus punctului 31.

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dl KOWAL, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

salută reînnoirea cooperării transfrontaliere dintre Moldova și Ucraina, care servește 
ca un bun exemplu pentru alte țări membre ale Parteneriatului estic.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a prezentat amendamentele depuse de dl TODUA, prin care se 
propune introducerea a două puncte suplimentare, după cum urmează:

își exprimă îngrijorarea cu privire la declarația președintelui României care, direct sau 
indirect, plasează într-o stare de incertitudine dreptul la existență al statului 
independent și suveran Republica Moldova;

solicită autorităților române să inițieze, într-un termen rezonabil, procedura de 
pregătire și de semnare a Tratatului de bază și a Tratatului privind frontierele cu 
Republica Moldova;  

Amendamentele au fost respinse (PE: 4 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi pentru, 8 
voturi împotrivă).

Dna ŽDANOKA și-a retras propunerea de amendament adus punctului 34.
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Dna MACOVEI a propus să se supună votului un amendament de compromis în ceea 
ce privește introducerea unui nou punct propus de dl SERBIU, în același timp având 
în vedere modificări în text:

avertizează încurajează autoritățile în ceea ce privește nevoia de a furniza asistență 
logistică și financiară localităților de pe malul stâng al Râului Nistru, aflate sub 
jurisdicția Republicii Moldova, pentru a nu admite o situație tensionată a evita 
tensiunile și pentru a nu încuraja cetățenii să solicite așa-numita cetățenie 
transnistreană.

Amendamentul de compromis a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a dat citire punctului 36, care conține amendamentul depus de dna 
BĂSESCU, după cum urmează:

36. salută angajamentul neîntrerupt al autorităților din Republica Moldova de a găsi o 
soluție la situația din regiunea transnistreană prin mijloace pașnice, în formatul 5+2, 
în conformitate cu principiul de respectare a integrității teritoriale, a independenței și 
a suveranității Republicii Moldova; ia notă de consultările neoficiale în formatul 5+2 
din 21 iunie și din 22 septembrie 2011 de la Moscova; constată semnarea declarației 
comune din 21 noiembrie de către oficialii de la Chișinău și de la Tiraspol, care 
conferă un caracter permanent negocierilor oficiale în formatul 5+2; se așteaptă ca 
prima rundă a negocierilor oficiale în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului 
transnistrean, programată în perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2011 în Vilnius, să 
reprezinte un pas semnificativ către soluționare; salută susținerea oferită de Uniunea 
Europeană rezolvării pașnice a acestui conflict.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a dat citire punctului 37, care conține amendamentul depus de dânsa 
și dna ŽDANOKA, după cum urmează:

37. solicită Comisiei Europene, statelor membre ale UE și Înaltului Reprezentant 
pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și tuturor celorlalte părți 
implicate să intensifice eforturile diplomatice care au ca scop retragerea de 
retragere a trupelor militare rusești de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, în 
conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Federația Rusă în cadrul 
Summitului OSCE de la Istanbul, din 1999, ceea ce va deschide perspective clare 
asupra soluționării problemei transnistrene;

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a dat citire punctului 3, care conține amendamentul depus de dna 
ŽDANOKA, după cum urmează:

Dna MACOVEI a dat citire punctului 3, care conține amendamentul depus de dna 
ŽDANOKA, după cum urmează:
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38. solicită adoptarea unor măsuri de consolidare a încrederii, inclusiv adoptarea unei 
definiții comune a programelor de reabilitare și promovarea contactelor directe între 
persoane, în vederea consolidării societății civile și a schimburilor culturale, având în 
vedere faptul că nu există un conflict efectiv pe teritoriul regiunii transnistrene;

Amendamentul a fost respins (PE: 1 vot pentru, 3 voturi împotrivă, DRM: 4 voturi 
pentru, 8 voturi împotrivă).

Dna MACOVEI a prezentat amendamentul depus de dna BĂSESCU, prin care se 
propune introducerea unui punct suplimentar, după cum urmează:

salută decizia de a crea un grup de lucru pentru a supraveghea activitatea de aplicare a 
legii, precum și intenția de a organiza dezbateri oficiale între experții de la Chișinău și 
de la Tiraspol în vederea soluționării problemei legate de legăturile telefonice și 
poștale, precum și de utilizarea undelor radio.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a propus să se supună votului un amendament de compromis în ceea 
ce privește introducerea unui nou punct propus de dl PETCOV, în același timp având
în vedere modificările în text:

salută progresul înregistrat în ceea ce privește disponibilitatea tuturor părților de a 
relua negocierile în formatul 5+2, amintește că unul dintre principiile de bază ale 
Uniunii Europene este dreptul la liberă circulație. În acest context, solicită tuturor 
participanților la procesul de negociere, în special UE și OSCE, să depună eforturi 
susținute pentru a nu permite încălcarea dreptului la liberă circulație al cetățenilor pe 
întregul teritoriu al Republicii Moldova, să depună eforturi susținute și să elimine 
toate barierele impuse cetățenilor care doresc să circule liber și fără controale și să 
permită libera circulație pe ambele maluri ale râului Nistru.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dna MACOVEI a propus votarea finală asupra întregii rezoluții.

Rezoluția a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 4 împotrivă în cadrul Delegației 
Republicii Moldova și cu 4 voturi pentru în cadrul Delegației PE.

8. Data și locul următoarei reuniuni

Dna FUSU a comunicat că următoarea reuniune a Comisiei parlamentare de 
cooperare UE-Moldova va avea loc în prima jumătate a anului 2012, la o dată care 
urmează să fie stabilită, la Bruxelles.


