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I. ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE 

GUVERN 

1. Evenimente de importanţă deosebită 

Raportul Premierului pe marginea atacurilor la acţionariatele unor bănci 

În discursul prezentat în faţa Parlamentului, Prim-ministrul Vlad Filat a punctat modul cum 
au derulat evenimentele în cazul încercării de sustragere a acţiunilor unor instituţii 
financiare şi a declarat că în procesul respectiv „partenerii de guvernare au făcut opoziţie” 
faţă de Prim-ministru, iar conducătorii unor instituţii de stat „au dat dovadă de 
incompetenţă sau complicitate”. Premierul a considerat că Serviciul de Informaţii şi 
Securitate (SIS), Procuratura Generală şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) 
nu au reacţionat adecvat şi nu au întreprins măsurile necesare, motiv pentru care a 
solicitat demisia conducătorilor celor trei instituţii. În aceeaşi zi, directorul SIS a fost demis, 
prin votul fracţiunii PLDM şi a fracţiunii de opoziţie a PCRM, fiind adoptată şi o hotărîre de 
Parlament care constata drept nesatisfăcătoare activitatea Serviciului de Informaţii şi 
Securitate, a Procuraturii Generale, a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în exercitarea 
atribuţiilor lor legale şi propunea Preşedintelui Parlamentului să iniţieze, în cel mult 7 zile 
calendaristice, procedura de demitere a Procurorului General şi a preşedintelui Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare. Aceeaşi hotărîre stabilea că Prim-ministrul urma să 
informeze Parlamentul, în termen de 14 zile calendaristice, despre acţiunile întreprinse 
privind remanierile de cadre din Guvernul Republicii Moldova. Ulterior, Prim-ministrul a 
mai declarat că dacă Speakerul Parlamentului nu va iniţia demiterile, atunci va fi demis 
preşedintele legislativului. Peste cîteva zile, Preşedintele CNPF şi-a dat demisia, însă 
Procurorul General a rămas în funcţie şi a fost invitat să prezinte Parlamentului raport 
despre activităţile desfăşurate. 

2. Numiri. Demisii. 

 dna Constanţa Popescu-Mereacre este eliberată din funcţia de consilier principal 
de stat al Prim-ministrului;  

 dna Mariana Buruiană este numită în funcţia de consilier al viceprim-ministrului. 

3. Hotărîri 

Hotărîrea cu privire la Inspecţia Socială. Conform regulamentului aprobat, Inspecţia 
Socială are misiunea inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor 
acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada 
rece a anului şi serviciilor sociale. Printre atribuţiile de bază ale inspecţiei vor fi 
constatarea încălcărilor, întocmirea rapoartelor, comunicarea cu autorităţile publice etc.  
 
Hotărîrea pentru aprobarea Programul naţional strategic în domeniul securităţii 
demografice a Republicii Moldova (2011-2025). Programul conţine 12 capitole de 
acţiuni, pentru diverse domenii, iar ministerele urmează să întreprindă măsuri pentru 
implementarea lui. 
  
Hotărîri pentru aprobarea unor proiecte de legi: 

 proiectul legii insolvabilităţii (în redacţie nouă); 
 privind activitatea specială de investigaţii (în redacţie nouă). 
 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 
 proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale; 
 privind importul utilajului şi echipamentului sportiv ş.a. 
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Hotărîri pentru alocarea mijloacelor financiare: 

 Serviciului de Informaţii şi Securitate i se alocă 531 mii lei în scopul organizării 
Şedinţei a X-a Plenare a Conferinţei serviciilor speciale ale ţărilor din Europa de 
Sud-Est (SEEIC); 

 suma de 3 milioane de lei este alocată în scopul realizării Programului naţional de 
adoptare a standardelor europene în calitate de standarde naţionale pentru anul 
2011; 

 suma de 120 mii lei este alocată în scopul desfăşurării lucrărilor de conservare a 
băilor medievale din rezervaţia naturală „Orheiul Vechi"; 

4. Dispoziţii 

Problemele cetăţenilor stabiliţi peste hotare 

Conform indicaţiei Prim-ministrului, Cancelaria de Stat va elabora cadrul normativ necesar 
creării Agenţiei pentru Diasporă, în calitate de autoritate administrativă subordonată direct 
Guvernului şi responsabilă de elaborarea şi promovarea politicilor Republicii Moldova în 
domeniul migraţiei, precum şi de asigurarea legăturii dintre statul Republica Moldova şi 
cetăţenii săi aflaţi pese hotarele ţării. Ministerului Educaţiei i s-a cerut să revizuiască 
unilateral procedura de recunoaştere a diplomelor de absolvire eliberate de alte state, 
pentru toate treptele educaţionale din Republica Moldova şi să iniţieze negocieri privind 
încheierea acordurilor bilaterale privind obţinerea recunoaşterii diplomelor de studii 
eliberate de instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova. Ministerul Educaţiei are şi 
obligaţia să elaboreze şi să implementeze un program special privind educarea copiilor în 
străinătate, să dezvolte, în comun cu alte autorităţi şi instituţii abilitate, programe de 
susţinere a oamenilor de ştiinţă din diasporă, precum şi de colaborare ştiinţifică 
internaţională şi să conlucreze cu instituţiile publice din ţările de destinaţie pentru a face 
posibilă educaţia preşcolară apropiată tradiţiilor din Republica Moldova.  

Consolidarea terenurilor 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va crea un Grup de lucru pentru examinarea 
problemei consolidării terenurilor şi care să propună soluţionarea acesteia la nivel 
legislativ. 
 

5. Şedinţe. Decizii.  

Întrevedere cu producătorii agricoli 

În cadrul întrevederii a fost efectuat un schimb de opinii vizavi de situaţia în agricultură, 
problemele cu care se confruntă producătorii agricoli şi căile de depăşire a lor. Ministrul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare a informat despre recoltare şi despre promovarea 
producţiei autohtone pe pieţe străine. Agricultorii au fost critici la adresa guvernului şi au 
abordat probleme privind:  

 logistica şi infrastructura; 
 accesul la finanţare; 
 protejarea pieţei interne; 
 subvenţionarea în agricultură. 

Şedinţă de lucru cu participarea vinificatorilor şi viticultorilor  

Participanţii la şedinţa convocată de Prim-ministru au discutat despre situaţia în domeniu 
şi măsurile de reformare a sectorului. Ministrul agriculturii a anunţat că sectorul viti-vinicol 
va fi supus unor măsuri de reformă, propunerile în acest sens fiind publicate pe site-ul 
instituţiei şi a solicitat producătorilor să-şi expună opinia vizavi de reorganizarea 
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sectorului. În particular, autorităţile propun crearea Agenţiei Viei şi a Vinului, precum şi 
crearea Fondului Viei şi Vinului. Prim-ministrul a mulţumit producătorilor din domeniul 
vitivinicol şi a spus că este necesară o viziune de perspectivă în domeniul dat, să fie 
stabilite priorităţile şi acţiunile ce trebuiesc a fi realizate. 

Comisia paritară pentru descentralizare 

În cadrul şedinţei a fost examinat şi aprobat de principiu proiectul Strategiei Naţionale de 
Descentralizare, care urmează a fi implementată din surse bugetare şi cu asistenţă oferită 
 din partea organismelor internaţionale şi a partenerilor de dezvoltare. În opinia Prim-
ministrului, urmează să se delimiteze clar competenţele privind administrarea unor astfel 
de domenii strategice precum: învăţămîntul, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială, ordine 
publică şi altele. În context, Premierul a menţionat necesitatea unui echilibru dintre 
autorităţile publice centrale şi cele locale şi a unei mai bune comunicări dintre autorităţile 
respective. Reprezentanţii autorităţilor publice locale au solicitat acordarea mai multor 
prerogative în plan decizional şi consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local. 

Comisia guvernamentală pentru reintegrarea ţării 

Agenda şedinţei a cuprins chestiuni ce vizează relansarea negocierilor oficiale în formatul 
5+2, promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în contextul reglementării 
conflictului transnistrean, precum şi îndeplinirea deciziilor Comisiei guvernamentale pentru 
reintegrarea ţării aprobate anterior. Prim-ministrul a adresat mulţumiri tuturor persoanelor 
responsabile pentru munca depusă care a făcut posibilă adoptarea deciziei din 22 
septembrie 2011 privind reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 privind 
reglementarea conflictului transnistrean. Conform oficialilor, procesul de reglementare a 
intrat într-o fază calitativ nouă, iar Guvernul este axat pe identificarea unei soluţii 
comprehensive, viabile şi definitive prin elaborarea şi adoptarea unui statut juridic special 
al regiunii transnistrene, ca partea componentă a Republicii Moldova. 
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PARLAMENT 

1. Evenimente de importanţă deosebită 

Demararea procedurii de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova 

La 20 octombrie Parlamentul a stabilit data de 18 noiembrie 2011 pentru alegerea 
Preşedintelui Republicii Moldova şi a instituit Comisia specială de desfăşurare a alegerilor 
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Pentru stabilirea datei alegerilor au 
votat deputaţii fracţiunii PLDM, PDM şi PCRM, fracţiunea PL s-a  abţinut de la votare, 
deoarece problema respectivă nu fost discutată în Consiliul Alianţei pentru Integrare 
Europeană. 

2. Numiri. Demisii 

 Parlamentul a constatat încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale 
Centrale a domnului Igor Vremea, în legătură cu demisia. 

 Domnul Gheorghe Mihai este eliberat din funcţia de director al Serviciului de 
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; 

 Domnul Mihail Cibotaru a fost eliberat din funcţia de preşedinte al Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare, la cerere, cu păstrarea calităţii de membru al 
comisiei.  

3. Control parlamentar 

Comisii de anchetă 

Parlamentul a luat act de raportul Comisiei de anchetă a Parlamentului privind elucidarea 
circumstanţelor votării şi semnării Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (licenţierea cazinourilor).. – 
Raportul şi materialele respective ale Comisiei de anchetă a Parlamentului au fost remise 
Procuraturii Generale în vederea stabilirii componentei de infracţiune, cu informarea 
ulterioară a Parlamentului, în termen de 3 luni. Biroul permanent al Parlamentului urmează 
să asigure elaborarea şi adoptarea Regulamentului Secretariatului Parlamentului şi 
instrucţiunii cu privire la circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament. Secretarul 
general al Parlamentului urmează să asigure perfecţionarea fişelor de post ale 
funcţionarilor Secretariatului, cu specificarea precisă a atribuţiilor de serviciu şi 
responsabilităţilor acestora şi cu respectarea strictă a procedurii de lucru cu documentele. 
 

3. Transparenţa activităţii parlamentare 

Parlamentul a încetat publicarea stenogramelor şedinţelor sale plenare, ultimul document 
de acest tip, plasat pe pagina web oficială www.parlament.md datînd cu 30 septembrie 
2011. De remarcat în context faptul că recent, cîteva organizaţii neguvernamentale au 
publicat rapoarte privind activitatea Parlamentului şi a deputaţilor în parte, aceste rapoarte 
fiind bazate în cea mai mare parte pe conţinutul stenogramelor şedinţelor Parlamentului.   
 
 
 

http://www.parlament.md/
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II. POLITICI ECONOMICE 

1. Macroeconomie 

Economia este pe „valul creşterii”… 

1. Preţurile şi inflaţia  

Inflaţia pare să intre în prognoze, însă nu pentru mult timp... 

Potrivit datelor BNS indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie faţă de august 2011 
a constituit 100,4%, iar faţă de  septembrie 2010 – 108,8% (informativ: în septembrie 2010 
faţă de august 2010 IPC a marcat 100,8% şi faţă de septembrie 2009 – 108,0%). Astfel 
putem spune că în septembrie curent am avut o inflație de 0,4%, iar pentru perioada 
ianuarie-septembrie 2011, adică pentru primele 3 trimestre rata inflației a constituit 5,2%. 
Un nivel relativ acceptabil, reieșind din prognozele guvernului pentru acest an de 7,5%. 
Totuși așteptările ar putea fi „date peste cap”, ținîd cont de recenta majorare a tarifelor 
pentru gazele naturale consumate precum și a prețurilor la mai multe produse alimentare.  

Astfel că creşterea preţurilor medii de consum în septembrie faţă de august a.c. a fost 
determinată anume de creşterea preţurilor la produsele nealimentare cu 0,8% şi a tarifelor 
pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,3%. Ori adevăratele creșteri de prețuri și tarife 
abia urmează. Totuși în septembrie în legătură cu asigurarea pieţei de consum din 
abundenţă cu legume şi fructe de sezon preţurile la acestea au scăzut ceva mai mult, fapt 
care a făcut o creştere relativă a prețurilor pe întreg setul de produse alimentare. În 
special înregistrîndu-se reduceri de prețuri la cartofi, struguri, mere, roșii, ceapă etc. 
cuprinse între 5,5% și 12%.  

Totodată, în perioada vizată la majoritatea produselor nealimentare şi servicii prestate 
populaţiei preţurile au fost constante. Au crescut totuși preţurile la: combustibili – cu 2,5% 
(inclusiv gazul lichefiat ambalat în butelii – cu peste 7%), materiale pentru construcţie – cu 
1,5% etc. În septembrie curent în legătură cu oscilaţia cursului de schimb al euro-lui faţă 
de leu s-au micşorat tarifele pentru transportul feroviar interstatal cu 12,6% şi respectiv cel 
aerian – cu 3,2%.   

2. Venituri şi cheltuieli  

Moldovenii dau peste 70% din veniturile lunare pentru mîncare şi întreţinerea 
locuinţei... 

Ultimele statistici arată că trei pătrimi, sau 75 la sută din cheltuielile moldovenilor se fac 
anume pentru mâncare, transport, electricitate şi gaze, adică pe cheltuieli de întreţinere. 
De fapt ponderea cheltuielilor moldovenilor cu întreţinerea şi mâncarea este departe cea 
mai mare din Europa, în condiţiile în care acestea spre exemplu în Lituania nu depăşesc 
40 la sută sau Bulgaria cu 38 la sută, nemaivorbind de ţări ca Austria sau Marea Britanie, 
în care aceste cheltuieli sînt de 16 şi 12 la sută, respectiv. Moldovenii cheltuie lunar peste 
40% pentru alimente. Pentru întreţinerea locuinţei, spre exemplu, o persoană în medie a 
alocat în sezonul 2010-2011 (perioada rece) peste 25% din cheltuielile totale de consum, 
un indice destul de mare.  

Bine, asta în cazul unei familii de două persoane, a cărei salariu mediu este de 3.000 lei 
fiecare, ţinând cont că doar pentru ultimul sezon de încălzire în cazul unei locuinţe cu 
două camere s-a plătit în jur de 1 500 lei chiar. Practic, este imposibil ca populaţia, în 
particular pensionarii să facă faţă noilor scumpiri, mergând pe un simplu raţionament. 
Absolut imposibil pentru doi bătrânei pensionari, care să presupunem au o pensie de 1 
000 de lei fiecare (și aceasta în cele mai bune cazuri), peste media de 850 lei care există.  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3551&parent=0
http://www.bns.md/
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Probabil că nici compensaţia aia de la stat de 130 sau 200 lei lunar chiar nu-i mai poate 
salva. Iar ultimele scumpiri anunţate la gaze şi căldură vor agrava situaţia și mai mult. 

3. Comerţul extern 

Exporturile dau tonul creşterii, însă aceasta nu este de durată... 

Aceleași date statistice arată că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2011 s-au 
cifrat la 186 milioane USD, cu aproape 3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu cca 
55% - comparativ cu luna august 2010. În ianuarie-august 2011 exporturile au totalizat 
cca 1,37 miliarde USD, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 
2010 cu 62%. 

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat aproape 687 
milioane USD (cu peste 67% mai mult faţă de ianuarie-august 2010), deţinînd o cotă de 
ceva mai mult de 50% în total exporturi (48,6% în ianuarie-august 2010). Ţările CSI au 
fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de cca 40% (în ianuarie-august 2010 – 
39%), ce corespunde unei valori de cca 545 milioane USD. Exporturile de mărfuri către 
aceste ţări s-au majorat cu 65,5%, comparativ cu ianuarie-august 2010. 

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 
peste 24% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au 
deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (peste 58% din total secţiune şi peste 14% 
din total exporturi), mobilă şi părţile ei (peste 15% din total secţiune şi cca 4% din total 
exporturi), încălţăminte (cca 10% din total secţiune şi peste 2% din total exporturi). 
Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 
peste 17% în totalul valoric al exporturilor.  

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2011 au însumat peste 420 milioane 
USD, cu 1,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 39,5% - comparativ cu luna august 
2010. În ianuarie-august 2011 importurile au totalizat cca 3,21 miliarde USD, volum 
superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu peste 40%. 
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la peste 1,43 miliarde (cu 39% 
mai mult decît în ianuarie-august 2010), deţinînd o pondere de cca 45% în total importuri 
(nivel similar și pentru ianuarie-august 2010). Importurile de mărfuri provenite din ţările 
CSI au avut o valoare de cca 1,036 miliarde USD (cu peste 43% mai mare decît în 
ianuarie-august 2010), care echivalează cu o cotă de peste 32% în total importuri (31,5% 
în ianuarie-august 2010). 

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de peste 22% în total 
importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de 
maşini şi aparate electrice (27,7% din total secţiune şi 6,2% din total importuri), vehicule 
rutiere (24,0% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), maşini şi aparate specializate 
pentru industriile specifice (15,6% din total secţiune şi 3,5% din total importuri) etc. 
Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 21,5% în 
total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri petrolul şi produsele petroliere 
reprezintă peste 56% din total secţiune şi 12% din total importuri, iar gazul şi produsele 
industriale obţinute din gaz, respectiv peste 38% şi peste 8%. 

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în 
ianuarie-august 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de peste 1,842 
miliarde USD, cu peste 395 milioane USD (+27,3%) mai mare faţă de cel înregistrat în 
 ianuarie-august 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat 
cu un deficit de cca 748 milioane (în  ianuarie-august 2010 – 618 mil. dolari SUA), iar cu 
ţările CSI – de peste 491milioane USD (în ianuarie-august 2010 – peste 393 mil. USD). 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3553&parent=0
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4. Politica fiscală 

Metodele indirecte de impozitare oficial puse în aplicare... 

Chiar dacă părerile referitoare la aplicarea în Republica Moldova a metodelor indirecte de 
impozitare au fost contradictorii, autorităţile au lucrat în acest sens, metodele urmând să 
fie aplicate începând de anul viitor. Guvernul a aprobat proiectul de modificare şi 
completare a Codului Fiscal, care include prevederi referitoare la introducerea metodelor 
indirecte de impozitare şi aplicarea acestora de la 1 ianuarie 2012. 

Astfel, potrivit proiectului aprobat, metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al 
persoanelor fizice sunt “metode de determinare a venitului impozabil estimat prin 
intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice utilizând informaţii dintr-o gama 
largă de surse mai mult decât dările de seamă fiscale ale persoanei respective”. Subiecţii 
estimării sunt persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova ce nu desfăşoară 
activitate de întreprinzător şi care: 

- în perioada unui an fiscal obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de 
transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 milion de lei, cu excepţia 
persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia până la 1 
ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată; 
- efectuează pe parcursul unui an fiscal cheltuieli individuale, altele decât cele specificate 
mai sus, ce depăşesc suma de 300 mii lei. 

Potrivit ministrului Finanţelor Veaceslav Negruţa, scopul introducerii metodelor indirecte 
de impozitare este de a-i face pe toţi egali în faţa legii. “Toţi cetăţenii care obţin un venit în 
Republica Molodova trebuie să-şi onoreze obligaţiile fiscale. Din păcate, în prezent, 
această povară fiscală este pusă doar pe umerii celor care sunt salariaţi, iar cei care au şi 
alte venituri decât cele salariale nu sunt în vizorul fiscalităţii”, a explicat acesta.  

http://unimedia.md/?mod=news&id=40150
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III. TRANSNISTRIA 

Chişinăul pregăteşte o „foaie de parcurs” pentru reglementarea transnistreană   

După întrunirea din 22 septembrie, de la Moscova, în cadrul căreia a fost adoptată decizia 
de reluarea a negocierilor oficiale în format „5+2” a urmat o perioadă de reconsiderare a 
situaţiei nou create. La 10 octombrie Premierul Vlad Filat a avut o întrevedere cu Şeful 
Misiunii OSCE în Moldova, Philip Remler, care a subliniat că Misiunea OSCE va continua 
să depună toate eforturile în vederea soluţionării conflictului transnistrean şi mizează pe 
reluarea propriu-zisă, cît mai curînd, a negocierilor oficiale în format “5+2”. La întrevedere 
a participat şi Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, care a informat despre 
paşii care urmează a fi întreprinşi în viitorul imediat pentru identificarea soluţiilor 
referitoare la reglementarea transnistreană. Vicepremierul Eugen Carpov a subliniat că 
după întîlnirea de la Moscova procesul de reglementare a intrat într-o fază calitativ nouă, 
care implică mult mai multă concentrare, eforturi şi responsabilitate din partea celor care 
sînt implicaţi în procesul de negocieri. De fapt, decizia de la Moscova este un semnal că 
toţi participanţii sînt dispuşi să identifice cea mai bună soluţie pentru problema 
transnistreană. În acest sens, autorităţile moldovene lucrează asupra unei strategii de 
reintegrare a ţării, care să servească la elaborarea unei foi de parcurs în acest sens. 

Documentarea Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei 

Pe 20 octombrie Viceprim-ministrul Eugen Carpov a avut o întrevedere cu Thomas 
Hammarberg, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, aflat în Republica 
Moldova intr-o vizita de lucru, informîndu-l despre evoluţiile în procesul reglementării 
transnistrene. Potrivit lui Eugen Carpov, parametrii unei soluţii viabile pentru 
reglementarea transnistreană sînt: continuarea dialogului politic cu toţi partenerii implicaţi 
în formatul "5+2"; reintegrarea ţării în frontierele recunoscute la nivel internaţional; 
respectarea principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova; 
respectarea drepturilor omului. În acest context, s-a constatat că actualmente în regiunea 
transnistreană se încalcă drepturile omului, avînd loc reţinerea şi deţinerea ilegală a 
cetăţenilor, ignorarea drepturilor copiilor de a studia în limba maternă, împiedicarea 
circulaţiei libere a cetăţenilor.   

Ilie Cazac a fost eliberat din detenţie  

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, la 31 octombrie a fost eliberat din detenţie 
cetăţeanul Republicii Moldova, Ilie Cazac. Formal, eliberarea lui Ilie Cazac a survenit ca 
urmare a graţieri din partea liderului transnistrean, Igor Smirnov. Însă Guvernul Republicii 
Moldova a exprimat mulţumiri tuturor partenerilor implicaţi formatul de negocieri „5+2", 
reprezentanţilor altor state şi organizaţii internaţionale, pentru suportul acordat în procesul 
de eliberare a lui Ilie Cazac. Fiind locuitor al municipiului Bender, aflat în jurisdicţia 
regimului transnistrean, Ilie Cazac a fost arestat în martie 2010 şi condamnat în februarie 
2011 la 14 ani de închisoare pentru spionaj. Anterior, un alt cetăţean moldovean stabilit în 
Transnistria, jurnalistul Ernest Vardanean, fusese arestat sub aceeaşi acuzaţie de spionaj 
şi condamnat la 15 ani de detenţie. Ernest Vardanean a fost graţiat şi eliberat din detenţie 
pe 5 mai 2011 după pledoaria Bisericii Ortodoxe Ruse.  

Suport internaţional în reglementarea transnistreană  

La 21 octombrie Viceprim-ministrul Eugen Carpov a avut o întrevedere cu Birgitta 
Ohlsson,  ministru pentru Afaceri Europene al Regatului Suediei, în cadrul căreia au fost 
subiecte privind reintegrarea ţării. Subliniind importanţa deciziei reuniunii de la Moscova 
din 22 septembrie 2011 privind reluarea negocierilor oficiale in formatul "5+2", Viceprim-
ministrul Carpov a menţionat că autorităţile moldovene consideră că obiectivul principal al 
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negocierilor oficiale urmează să fie elaborarea unui statut juridic special al regiunii 
transnistrene, ca parte integranta a Republicii Moldova, cu respectarea principiilor de 
suveranitate si integritate teritoriala. Birgitta Ohlsson a exprimat disponibilitatea Suediei de 
a contribui la reglementarea transnistreană prin acordarea  asistentei pentru organizarea 
activităţii grupurilor de lucru sectoriale, respectarea drepturilor omului etc. La 24 octombrie 
Eugen Carpov a avut o întrevedere cu ambasadorul Patricia Flor, director general adjunct, 
reprezentant special pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrala în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe german. Înaltul oficial a reconfirmat faptul că şi Germania va acorda în 
continuare Republicii Moldova sprijinul necesar pentru asigurarea progresului în 
reglementarea transnistreană.  

Decizia de reluare a negocierilor în format „5+2” nu a schimbat atitudinea 
Tiraspolului  

Pe de altă parte, autorităţile de la Tiraspol şi-au afişat scepticismul vis-a-vis de aşteptările 
Chişinăului, subliniind că pentru ele problema reîntregirii teritoriale a Republicii Moldova 
nu e pe agendă. Mai mult, şeful diplomaţiei transnistrene a declarat că decizia Consiliul 
Miniştrilor de Externe al UE de a prelungi interdicţia pentru intrarea în UE a liderilor 
Transnistriei pînă la 30 septembrie 2012 (valabilitatea deciziei este suspendată pentru o 
jumătate de an, pînă la sfîrşitul lunii martie 2012 şi poate fi prelungită sau înlăturată în 
dependenţă de progresele în reglementarea conflictului) “reduce la zero pretenţiile UE de 
mediator în reglementarea moldo-transnistreană... lucru care nu poate să nu se reflecte 
asupra modului în care diplomaţii europeni vor circula în continuare pe teritoriul 
Transnistriei, care va recurge la măsuri asimetrice, dar adecvate”. La fel ca şi pînă la 
adoptarea deciziei de reluare a negocierilor în format „5+2”, conducerea Transnistriei a 
recurs la acţiuni menite să tensioneze situaţia din regiune. Astfel, la 7 octombrie delegaţia 
Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) s-a văzut nevoită să pună în 
discuţie instalarea ilegal de către autorităţilor transnistrene a unui post nou de grăniceri la 
intersecţia drumurilor Tiraspol-Dubăsari-Pohrebea. Drept motiv pentru instalarea postului 
a fost invocat faptul că drumul reparat de către administraţia satului Pohrebea din mijloace 
locale „ar putea fi utilizabil de camioane care ar putea transporta mărfuri de contrabandă, 
armament şi groguri... ”.  Potrivit reprezentantului Transnistriei în CUC pe drumul 
reconstruit „circulă transportul care anterior se deplasa prin Coşniţa şi Doroţcaia. Nu am 
putut lăsa acest proces fără control şi nici nu am putut să nu reacţionăm, căci acesta este 
un drum suplimentar pentru transportarea cetăţenilor Transnistriei de către colaboratorii 
poliţiei RM”.   

Pregătirile pentru alegerile prezidenţiale din Transnistria şi legislative din Rusia   

Potenţialii concurenţi electorali pentru funcţia prezidenţială din 11 decembrie din 
Transnistria îşi manifestă nemulţumirea faţă de tratamentul discriminatoriu al autorităţilor 
transnistrene. Acest gen de tratament  fost adus la cunoştinţă Consiliului Camerei Publice 
a Federaţiei Ruse, care a hotărît să se implice prin exprimarea îngrijorării “în legătură cu 
situaţia politică dificilă din Transnistria, care s-a creat în ajunul alegerilor prezidenţiale din 
11 decembrie 2011... Adresările venite la Camera Publică din partea concetăţenilor ruşi 
din Transnistria arată un eşec serios în politica socială şi economică. Se atestă o creştere 
a nemulţumirilor cetăţenilor de condiţiile de trai, scăderea salariilor, cetăţenii apţi de 
muncă pleacă în continuare peste hotare în căutarea de cîştiguri. Din republică pleacă mai 
ales tineretul, care nu-şi vede viitorul în această ţară... Încălcările libertăţilor şi drepturilor 
fundamentale ale cetăţenilor, presiunea puternică în cadrul campaniei electorale din 
partea preşedintelui actual al republicii şi echipei sale nu doar asupra subiecţilor 
procesului politic, ci şi asupra reprezentanţilor mediului de afaceri, asupra liderilor 
organizaţiilor obşteşti... Considerăm că o asemenea practică este inacceptabilă. Alegerile 
prezidenţiale în Transnistria trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă de democraţie 
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adevărată, să fie deschise, corecte şi cu adevărat reprezentative. Sîntem dispuşi să 
monitorizăm alegerile”.  

În acelaşi context, este importantă vizita la Chişinău a viceministrul Afacerilor Externe al 
Rusiei, Grigori Karasin, pentru a discuta problema dezvoltării relaţiilor bilaterale, dar şi 
problema deschiderii în Transnistria a secţiilor de votare pentru alegerile în Duma de Stat 
a Rusiei. Autorităţile ruse intenţionează să deschidă pe teritoriul Transnistriei 25 de secţii 
de votare pentru alegerile parlamentare ruse, iar cele moldovene se opun acestei intenţii. 
Acum patru ani autorităţile ruse au ignorat protestele autorităţilor moldovene şi au deschis 
secţii de votare cîte au dorit, ca pe propriul teritoriu suveran. De această dată, diplomatul 
rus este mai precaut, afirmînd că înţelege prevederile legislaţiei moldoveneşti, dar “trebuie 
să ţinem cont şi de dorinţa cetăţenilor ruşi de a participa la alegeri. Iată că vom trebui să 
găsim o soluţie rezonabilă pentru această problemă”.  

Alegerile prezidenţiale din Transnistria  

Pentru participarea la alegerile prezidenţiale din 11 decembrie 2011 şi-au înaintat 
candidaturile 5 persoane: Evghenii Şevciuk – candidat independent, deputat în Sovietul 
suprem; Oleg Horjan – candidat independent, deputat în Sovietul suprem,, lider al 
Partidului Comunist din Transnistria; Andrei Safonov – candidat independent, redactor al 
ziarului “Novai gazeta”; Anatolii Kaminskii – preşedinte al Sovietului supreme, lider al 
partidului “Obnovlenie”; Igor Smirnov – candidat din partea colectivului de muncă a 
centralei termo-electrice de la Kuciurgan. Pentru înaintarea candidaturii lui Igor Smirnov la 
cel de al cincilea mandat prezidenţial a fost constituită mişcarea obştească „Uniunea 
Populară”, care întrunită într-un congres cu participare a aproximativ 600 de delegaţi a 
decis “susţinerea necondiţionată a lui Igor Smirnov şi a politicii de dezvoltare a 
Transnistriei, îndreptată spre consolidarea tuturor forţelor social-politice din republică... 
Eliminarea pericolului în lupta pentru funcţia de preşedinte, cînd tot mai mulţi au început 
să se manifeste ca nişte provocatori politici, care tind să-i discrediteze pe promotorii 
statalităţii transnistrene, pe adevăraţii patrioţi”.  

Congresul a adoptat o adresare către liderul Frontului Popular al Rusiei, Prim-ministrul, 
Vladimir Putin, în care se afirmă conducerea Rusiei ar avea o imagine distorsionată 
despre situaţia din Transnistria, imagine pe care o creează mesagerii partidului 
„Obnovlenie”, a cărui lider, Anatolii Kaminskii, nu reprezintă nici pe departe interesele 
poporului transnistrean.  Kaminskii a şi resimţit imediat efectele apelului părtaşilor lui Igor 
Smirnov. El a primit o scrisoare din partea  preşedintelui Comisiei Electorale Centrale 
(CEC) din Transnistria, Piotr Denisenco, în care i s-a solicitat să  prezinte procesul-verbal 
al congresului partidului, lista delegaţilor, procesele-verbale ale comisiei de revizie. A 
urmat reacţia indignată a lui Anatolii Kaminski, care în calitatea sa de lider al partidului 
majoritar din Sovietul suprem a menţionat că „lista documentelor necesare pentru 
prezentarea la CEC este stabilită de legislaţie, de aceea CEC nu este în drept să solicite 
de la candidat alte documente prevăzute în lege”. În plus, solicitarea preşedintelui CEC 
este una personală şi nu una bazată pe decizia instituţiei pe care o conduce, de aceea, 
Kaminskii a solicitat să-i fie explicat temeiul cererii.  

Totuşi, cine are un spate mai tare – Kaminskii sau Smirnov, se va decide la Moscova. 
Astfel, la 13 octombrie Şeful Administraţiei Preşedintelui Rusiei, Serghei Narîşkin, a făcut 
o declaraţie potrivită căreia şi-a exprimat dezacordul faţă de înaintarea candidaturii lui Igor 
Smirnov pentru al cincilea mandat de preşedinte al Transnistria, considerînd decizia 
respectivă drept una greşită. Narîşkin a mai declarat că autorităţile ruse urmăresc cu 
atenţie cum evoluează situaţia politică din regiunea pentru care „Rusia este un garant al 
stabilităţii şi securităţii”. Potrivit lui, „Igor Smirnov a făcut multe pentru republică în 
perioada de început, el însă conduce regiunea deja de 20 de ani şi îşi înaintează 
candidatura pentru a cincea oară... Îi recomandăm lui Smirnov să lase loc pentru forţe 
politice noi, care să scoată regiunea din criza socială şi să renunţe în a face eforturi 
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enorme pentru a-şi înlătura concurenţii... Candidatul din partea partidul "Obnovlenie", 
Anatolii Kaminski, ar putea fi un preşedinte bun, pe potriva problemelor ce urmează a fi 
soluţionate”. Evident, părtaşii lui Smirnov sînt în aşteptarea unui mesaj pe potrivă din 
partea Premierului Vladimir Putin.    

Avertizarea şefului Administraţiei de la Kremlin privind inoportunitatea candidării lui Igor 
Smirnov pentru al cincilea mandat prezidenţial a fost ignorată. În consecinţă, au fost, se 
pare, puse în aplicaţie alte metode de persuasiune. Astfel, la 28 octombrie a fost dată 
publicităţii informaţia privind instrumentarea de către Comitetul de Ancheta (CA) din 
Moscova a unei cauze penale împotriva lui Oleg Smirnov, fiul liderului transnistrean. 
Potrivit comunicatului CA, Oleg Smirnov este reprezentantul special al preşedintelui 
Transnistriei pentru cooperarea în domeniul social-economic cu Rusia, deţine cetăţenia 
Federaţiei Ruse şi are domiciliul în Moscova. El este bănuit că a delapidat 160 milioane de 
ruble (~$5 milioane), resurse alocate în 2008 de către Federaţia Rusă Transnistriei în 
calitate de ajutor financiar. CA consideră că Oleg Smirnov în complicitate cu 
vicepreşedintele băncii republicane din Transnistria, Oleg Briziţki, au deturnat resursele 
financiare prevăzute pentru suplimentarea cu $15 a pensiilor locuitorilor din Transnistria 
din contul ajutorului Federaţiei Ruse. Potrivit CA, pe banii furaţi Oleg Smirnov şi-a procurat 
cîteva apartamente în Moscova şi un imobil luxos în suburbia prestigioasă a Moscovei – 
Odinţovo. De asemenea, Oleg Smirnov şi-a lansat cîteva afaceri în Moscova, care 
urmează a fi verificate de către organele fiscale în privinţa respectării legislaţiei. Cauza 
penală a fost deschisă în baza aliniatului 4 al articolului 160 al Codului Penal (furt în 
proporţii deosebit de mari). 

Tensiuni în Zona de Securitate  

În ultima perioadă a apărut un nou focar de tensiune în Zona de Securitate (ZS). Cu 
această ocazie delegaţia moldoveneasca din Comisia Unificata de Control (CUC) a făcut 
o declaraţie în care se exprimă îngrijorarea faţă “de acţiuni întreprinse contrar adresării 
reprezentanţilor OSCE, Federaţiei Ruse şi Ucrainei în CUC, din 20 octombrie curent, prin 
care mediatorii au adresat un apel către părţi să se abţină de la orice acţiuni unilaterale, 
care pot conduce la deteriorarea situaţiei în regiune”. Este vorba despre faptul că la 24 
octombrie, fără acordul organelor de conducere ale operaţiunii de pacificare şi încălcînd 
hotărîrile CUC, precum şi prevederile Acordului de încetare a focului din 1992, “structurile 
de forţă transnistrene au instalat ilegal doua noi aşa-numite posturi de grăniceri-vama-
migrationale în apropierea satului Pohrebea şi a digului hidrocentralei de la Dubăsari. 
Delegaţia moldoveneasca din CUC a cerut “înlăturarea imediata şi necondiţionata a 
posturilor ilegal instalate şi lichidarea obstacolelor existente în calea liberei circulaţii a 
oamenilor”. Pe de altă parte, liderul transnistrean Igor Smirnov afirmă că posturile vamale 
au sarcina să verifice traficul de mărfuri pentru a nu admite contrabanda drogurilor, 
armelor şi deplasarea criminalilor. Potrivit lui Transnistria nu va admite crearea unei zone 
off-shore în ZS, iar controlul efectuat nu presupune şi taxarea mărfurilor.   

Tensiunile în ZS a fost subiectul de discuţiei lui Igor Smirnov cu Patricia Flor, director 
general adjunct, reprezentant special pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe german, şi cu directorul pentru Europa şi Asia 
Centrală al Serviciului European pentru Acţiune Externă, Miroslaw Lajcak. Smirnov a 
insistat că în ultima perioadă în ZS ar fi fost înregistrate 28 incidente îndreptate împotriva 
Transnistriei. Potrivit lui, şeful securităţii transnistrene, Vladimir Antiufeev, a fost însărcinat 
cu coordonarea acţiunilor structurilor de forţă pentru a nu admite provocările Moldovei în 
ZS. La rîndul lor, diplomaţii europeni au insistat că procesul de consolidare a încrederii 
între cele două maluri ale Nistrului va fi unul îndelungat şi dificil, necesitînd bunăvoinţă 
reciprocă pentru a soluţiona problemele presante.  
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IV. RELAŢII EXTERNE 

1. Integrarea europeană 

Dialogul RM-UE în domeniul vizelor la a treia reuniune 

Pe 7 octombrie, la Bruxelles s-a desfăşurat cea de-a treia reuniune a Dialogului RM-UE în 
cadrul vizelor. Conform comunicatului MAEIE, în timpul reuniunii, părţile au discutat 
despre rezultatele Summit-ului Parteneriatului Estic de la Varşovia şi progresul realizat de 
Republica Moldova în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea vizelor 
(PALV). Partea moldovenească a prezentat informaţii adiţionale privind cadrul legislativ 
adoptat în ultima perioadă şi obiectivele rămase pentru finalizarea primei etape a Planului 
de Acţiuni privind liberalizarea vizelor pînă la sfîrşitul anului 2011. Părţile au convenit şi 
asupra agendei de lucru pentru următoarele 3 luni. Republica Moldova va trebui să 
prezinte cel de-al doilea Raport de evaluare a implementării primei faze a Planului de 
Acţiuni RM - UE în domeniul vizelor pînă la data de 14 noiembrie 2011. 

Moldova a devenit stat asociat la Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene 

Pe 11 octombrie, după doi ani de negocieri, Republica Moldova a semnat, la Bruxelles, 
Memorandumul de Înţelegere între R. Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea la 
cel de-al şaptelea Program Cadru (PC 7) al Comunităţii Europene pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013), devenind a 14-ea ţară 
asociată la PC 7. Asocierea la Spaţiul European de Cercetare le va oferi cercetătorilor, 
instituţiilor de cercetare, universităţilor şi întreprinderilor din Moldova posibilitatea să 
coopereze şi să concureze în calitate de partener egal pentru obţinerea finanţării UE 
pentru cercetare, începînd cu 1 ianuarie 2012. Bugetul PC 7 pentru perioada 2007-2013 a 
fost de peste 53 miliarde euro. Republica Moldova va trebui să contribuie la bugetul global 
al PC 7, calculat în baza PIB-ului naţional. 

Colaborarea UE-Moldova în domeniul energetic  

În perioada 4-6 octombrie la Chişinău au fost organizate mai multe evenimente dedicate 
cooperării energetice dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi dintre 
UE şi ţările din regiunea estică. Printre acestea s-au numărat: a 9-a reuniune a Consiliului 
Ministerial a Comunităţii Energetice, şedinţa informativă comună a INOGATE şi 
Comunităţii Energetice, Masa rotundă privind Eficienţa Energetică şi Resursele 
Regenerabile în Moldova, Forumul social al Comunităţii Energetice, şedinţa Platformei 3 a 
Parteneriatului Estic. 

În timpul şedinţei informative comune, participanţi au fost anunţaţi că pentru următorii trei 
ani, programul INOGATE (program pentru reabilitatea insfrastructurii de gaz şi petroliere 
din ţările CSI) va avea un buget de 17 milioane de euro, care vor fi administraţi de un 
Secretariat consolidat. 

Principul rezultat al celei de-a 9-a reuniuni a Consiliului Ministerial al Comunităţii 
Energetice, preşedinţia căruia este deţinută în prezent de Republica Moldova, a fost 
adoptarea Regulilor Uniunii Europene privind piaţa internă de electricitate şi gaz, cunoscut 
drept “Pachetul energetic III”, pe care statele semnatare s-au obligat să le implementeze 
pînă în ianuarie 2015. Documentul include termene de implementare a prevederilor 
actelor care formează acquis-ul comunitar în domeniul energiei. Secretariatul Comunităţii 
Energetice va monitoriza implementarea acestei decizii de către părţile contractante şi va 
prezenta un prim raport de progres pe 30 iunie 2012.  

Participanţii au creat un grup de lucru pentru elaborarea Strategiei Energetice Regionale, 
care va include şi un plan regional de dezvoltare a capacităţilor de generare şi de investiţii. 

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/488661/
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/moldova_association_fp7_ro.pdf
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/INST_AND_MEETINGS/Ministerial_Council/2011
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/INST_AND_MEETINGS/Ministerial_Council/2011
http://www.mec.gov.md/node/3040
http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1146182.PDF
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De asemenea, au fost adoptat un Plan de implementare pentru dezvoltarea infrastructurii 
de gaz în Comunitatea Energetică, care ar trebui să unească pieţele ţărilor membre într-o 
singură piaţă regională şi să contribuie la securitatea livrărilor în regiune. La lucrările 
Consiliului a participat şi Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, care a 
declarat la o conferinţă de presă că Republica Moldova va fi sprijinită de Comisia 
Europeană în implementarea proiectelor în domeniul energetic, în special a celor care ţin 
de aderarea R. Moldova la piaţa regională a energiei electrice, modernizarea reţelelor 
interne, eficienţa energetică şi dezvoltarea resurselor regenerabile de energie. 

În cadrul Forumul social al Comunităţii Energetice Republica Moldova şi Ucraina au 
semnat Memorandumul social al Comunităţii energetice, care presupune angajamentul 
statelor de a încuraja dimensiunea socială în contextul reformelor de piaţă în sectorul 
energetic, în special în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale angajaţilor, drepturile 
consumatorilor, legislaţia muncii, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă şi oportunităţile 
egale. 

Pe agenda celei de-a 6-a reuniuni a Platformei III a Parteneriatului Estic au fost incluse 
subiecte legate de securitatea furnizărilor şi dezvoltarea proiectelor de infrastructură 
energetică, transpunerea directivelor UE pentru dezvoltarea unei pieţe energetice pan-
europene. Fabrizio Barbaso, vice-directorul Directoratului energie a Comisiei Europene, a 
informat că UE va oferi co-finanţare pentru proiecte comune de integrare a ţărilor 
Parteneriatului Estic în piaţa europeană. Printre proiectele care vor fi finanţate de UE sunt 
interconectarea Moldovei cu UE (prin România), inclusiv gazoductul Ungheni-Iaşi şi 
efectuarea studiului de fezabilitate pentru aderarea Republicii Moldova şi Ucrainei la 
ENSTO-E (sistemul european de transport al energiei). 

Vizita Comisarului european pentru taxe, uniune vamală, audit şi antifraudă la 
Chişinău 

Comisarul european pentru taxe, uniune vamală, audit şi antifraudă, Algirdas Semeta, a 
efectuat pe 14 octombrie o vizită de lucru la Chişinău pentru a aproba Cadrul Strategic de 
Cooperare vamală UE-RM. Cadrul strategic stabileşte priorităţile comune de cooperare 
vamală pentru anii 2011-2014, printre care: 1) îmbunătăţirea cooperării şi managementului 
riscurilor la frontiere; 2) depistarea şi reducerea contrabandei; 3) impulsionarea investiţiilor 
în modernizarea punctelor vamale moldoveneşti. Pentru implementarea acestui document 
va fi creat un Grup de lucru comun care va elabora şi un Plan de acţiuni. În timpul 
întrevederii cu prim-ministrul Vlad Filat, Comisarul european a abordat şi problema 
contrabandei cu ţigări din Europa de Est, inclusiv Moldova, care aduce prejudicii 
economice considerabile bugetelor statelor-membre ale UE. Potrivit lui Algirdas Semeta, 
aceste pierderi se cifrează la 10 miliarde euro anual. Potrivit oficialului european 
majorarea de către Republica Moldova a accizelor la tutun, la nivelul celor europene, va 
reprezenta un pas important în combaterea contrabandei cu ţigări la frontiera de est a UE. 

Săptămîna dialogului RM-UE la Chişinău 

În perioada 17-20 octombrie, la Chişinău au avut loc mai multe evenimente în contextul 
dialogului politic dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

În perioada 17-20 octombrie, la Chişinău s-au aflat două misiuni ale Comisiei Europene de 
evaluare a implementării Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV), 
necesară pentru a determina dacă Moldova va trece la cea de-a doua etapă de 
implementare a PALV. Misiunile au inspectat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Blocul III 
„Ordinea publică şi securitatea. Protecţia datelor cu caracter personal” (include acţiuni în 
domeniul combaterii crimei organizate, traficului de fiinţe umane şi droguri, protecţiei 
datelor personale, combaterii corup�iei şi crimelor economice, cooperării judiciare şi 
aplicării legislaţiei) şi Blocul IV „Relaţii externe şi drepturi fundamentale”. Ultimul bloc 
include prevederi legate de protecţia drepturilor minorităţilor şi libera circulaţie în Moldova, 

http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/296209.PDF
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/news/2011/10/20111014_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/news/2011/10/20111014_en.htm
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=447&id=3397
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şi are drept primă condiţie adoptarea controversatei legi antidiscriminare. Rezultatele 
evaluării vor fi prezentate pînă la sfîrşitul anului 2011, în cel de-al doilea raport de progres.  

La 18 octombrie, s-a ţinut cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Cooperare Republica 
Moldova - Uniunea Europeană, la care partea moldovenească a prezentat realizările 
autorităţilor RM în implementarea angajamentelor asumate în faţa UE. Potrivit 
comunicatului de presă al MAEIE, părţile au discutat despre implementarea Planului de 
Acţiuni RM-UE, dialogul politic, reformele social-economice şi dezvoltarea, cooperarea în 
domeniul justiţiei şi afaceri interne. Delegaţiile s-au referit la perspectivele lansării 
negocierilor privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător şi negocierea 
Acordului de Asociere, în special în domeniile transportului, energiei, societăţii 
informaţionale, mediului şi contactelor interumane.  

La 19 octombrie a avut loc cea de-a 8-a rundă de negocieri a Acordului de asociere între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Părţile au continuat negocierile asupra 
formulărilor cuprinse în preambul, obiective şi prevederi instituţionale, generale şi finale, 
asupra capitolului „Justiţie, libertate şi securitate”. Au fost finalizate negocierile asupra 
principiilor generale şi discutată pregătirea pentru lansarea negocierilor privind crearea 
Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător. Un subiect aparte, inclus în discuţii la 
propunerea părţii moldoveneşti, l-a constituit participarea Republicii Moldova la 
programele şi agenţiile Uniunii Europene şi modalităţile de extindere a participării RM la 
programele şi agenţiile UE. 

Pe 19 octombrie, a avut loc şi reuniunea informală a Dialogului RM-UE privind drepturile 
omului, la care a fost discutată situaţia privind reforma justiţiei, adoptarea legii anti-
discriminare, respectarea drepturilor sociale şi economice şi implementarea 
recomandărilor Comitetului ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale din 
2011, tortura, activitatea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii şi investigarea 
evenimentelor din aprilie 2009. De asemenea, au fost discutate recomandările statelor 
membre ale ONU expuse în cadrul Evaluării Periodice Universale a Republicii Moldova 
din 12 octombrie 2011. 

Notă ADEPT: În cadrul unui interviu, Dirk Schuebel, şeful delegaţiei UE în Moldova, a declarat că 
Republica Moldova nu va avansa în obţinerea regimului liberalizat de vize dacă nu va adopta 
legea anti-discriminare, condiţie ce urmează a fi îndeplinită la prima etapă – de adoptare a 
legislaţiei – a  negocierilor privind liberalizarea regimului de vize. În acelaşi context, preşedintele 
Parlamentului European, Jerzy Buzek, a declarat, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles cu 
preşedintele interimar al RM, Marian Lupu, că progresul în negocierile Acordului de Asociere, a 
Zonei de Comerţ Liber şi liberalizarea regimului de vize RM-UE va depinde de finalitatea crizei 
politice din Moldova, însă europenii sunt interesaţi ca Moldovă să fie un model de succes în cadrul 
Parteneriatului Estic. 

Moldova a parafat Acordului de aderare a RM la Spaţiul Aerian Comun European 

Pe 26 octombrie, la Chişinău au avut loc cea de-a 3-a rundă de negocieri privind acordul 
de aderarea a RM la Spaţiul Aerian Comun European, care s-a încheiat cu semnarea 
Memorandumului de consultări dintre părţi şi parafarea Acordului. Procedurile de semnare 
a Acordului vor fi finalizate în lunile februarie-martie 2012, după ce statele membre ale UE 
vor accepta semnarea Acordului şi va fi aprobată Decizia Consiliului UE privind semnarea 
şi aplicabilitatea acestuia. Proiectul acordului parafat nu a fost făcut public încă, însă din 
acordul similar semnat de Georgia şi UE pe 2 decembrie 2010, putem deduce că Moldova 
se obligă să adopte ajusteze legislaţia naţională la standardele europene şi să adopte 
legislaţia UE privind securitatea, siguranţa şi administrarea traficului aerian, protecţia 
consumatorilor, să demonopolizeze serviciile avia şi să asigure o competiţie liberă în 
sectorul serviciilor avia. Ca urmare, se va renunţa la discriminarea existentă împotriva 
transportatorilor europeni în favoarea companiei Air Moldova privind preţurile biletelor, 
numărul de rute şi destina�ii. UE va oferi Moldovei o perioadă de tranziţie de 10 ani 

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/488889/
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm80/8055/8055.pdf
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pentru implementarea plenară a prevederilor acordului. Progresul va fi evaluat de către 
UE, la doi ani după semnarea acestuia. De administrarea şi implementarea eficientă a 
Acordului va fi responsabilă o Comisie Comună formată din reprezentanţii UE şi ai 
R.Moldova. 

Şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană 

La 27 octombrie, Comisia guvernamentală pentru integrarea europeană s-a reunit pentru 
a discuta mai multe subiecte de actualitate din cadrul dialogului politic RM-UE, ce ţin de 
aderarea la Spaţiul Aerian Comun European, Programul Naţional de implementare a 
Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, precum şi de acţiunile ce 
urmează a fi întreprinse în vederea lansării negocierilor privind Zona de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător cu UE.  

Potrivit Serviciului de presă a Guvernului, membrii Comisiei au punctat principalele acţiuni 
ce urmează a fi efectuate în perioada imediat următoare. Astfel, RM urmează să se 
concentreze asupra realizării prevederilor domeniilor prioritare legate de aspectele 
sanitare şi fitosanitare, asigurarea cadrului normativ în domeniul standardizării, 
infrastructurii calităţii, politicii concurenţiale şi sectorului financiar-bancar. În acest context, 
a fost menţionată importanţa implementării acţiunilor din Strategia în domeniul siguranţei 
alimentelor pentru anii 2011 - 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 3 
octombrie 2011. Referitor la negocierile privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător cu UE, autorităţile moldoveneşti urmează să prezinte Comisiei Europene cel 
de-al III-lea raport trimestrial de progres pînă la 30 octombrie. 

Notă ADEPT: Guvernul menţine practica de organizare a şedinţelor Comisiei guvernamentale 
pentru integrare europeană cu uşile închise, fără participarea societăţii civile, care nu are nici-un 
reprezentant în componenţa Comisiei. Informaţia despre activitatea Comisiei se rezumă la 
comunicatele oficiale emise de Serviciul de presă al Guvernului.  
 

2. Cooperare bilaterală 

Republica Moldova – Ucraina 

Pe 5 octombrie, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Legea cu privire la ratificarea 
protocolului între Guvernele celor două ţări privind operarea modificărilor în Acordul 
privind recunoaşterea drepturilor şi reglementarea raporturilor de proprietate încheiat în 
august 1994. Acordul prevede recunoaşterea de către părţi a drepturilor de proprietate 
asupra întreprinderilor şi altor bunuri care se aflau la situaţia de la 1 decembrie 1990 la 
balanţa ministerelor cu subordonare unional-republicană în fosta URSS. Legea va facilita 
soluţionarea problemelor legate de dreptului de proprietate a Ucrainei asupra barajului 
deversor hidroenergetic de la Dnestrovsk şi dreptul de proprietate al Moldovei asupra 
carierei de granit Pervomaisc şi a carierei de pietriş şi nisip din Cernăuţi. 

Republica Moldova – China 

În perioada 11-14 octombrie, Ministrul afacerilor Externe şi Integrării Europene, Iurie 
Leancă a efectuat o vizită de lucru în Republica Populară Chineză, pentru a impulsiona 
relaţiile comercial-economice şi a atrage investiţiile chineze în Moldova. În timpul vizitei, 
ministrul moldovean de externe a avut întrevederi cu ministrul de externe chinez, Yang 
Jiechi, vicepremierul chinez, Li Keqiang, exponenţi ai business-ului chinez. Potrivit 
informaţiei oferite de MAEIE, părţile au discutat despre posibilităţile de promovare a 
proiectelor în domenii de interes comun, precum, sectorul energetic, dezvoltarea 
infrastructurii drumurilor, agricultură, telecomunicaţiile şi IT, dar şi despre posibilităţile de 
promovare a produselor vinicole moldoveneşti pe piaţa chineză şi atragere a investiţiilor 

http://gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=4441
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=285981&cat_id=33449
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/488783/
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chineze în Moldova. Guvernul chinez s-a angajat să ofere în continuare asistenţă tehnică 
R. Moldova şi să mărească numărul de burse de studii pentru tinerii moldoveni. 

Republica Moldova – Belarus 

Pe 13 octombrie la Chişinău s-a desfăşurat şedinţa Comisiei interguvernamentale moldo-
beloruse pentru cooperarea comercial-economică. Pe agenda reuniunii au figurat 16 
subiecte, printre care atragerea şi promovarea reciprocă a investiţiilor, extinderea 
exportului de vinuri şi divinuri moldoveneşti îmbuteliate în Belarus, domeniile de cooperare 
în sectorul industrial. Ca rezultat al şedinţei, părţile au semnat 7 acorduri bilaterale: 1) 
acordul interguvernamental privind amplasarea reciprocă a misiunilor diplomatice; 2) 
acordul de colaborare între Biroul relaţii interetnice din Republica Moldova şi responsabilul 
belorus pentru probleme de religie şi naţionalităţi; 3) protocolul de cooperare între 
Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor din Moldova, OPEM, 
şi organizaţia similară din Belarus, Centrul naţional de marketing şi conjunctură a 
preţurilor, 4) Programul de cooperare între ministerele tineretului; 5) acordul dintre 
Primăria municipiului Chişinău şi SA «Белкоммунмаш» de asamblare a troleibuzelor în 
Republica Moldova; 6) protocolul de cooperare între primăria Chişinău şi comitetul 
executiv Minsk; 7) acordul dintre compania "Agrofermoteh" şi Uzina de agregate auto din 
Smorgon privind livrările, pentru asamblare comună, a tractoarelor "Belarus" modificate 
pentru prelucrarea livezilor şi viţei de vie. 
 

3. Cooperare multilaterală 

Republica Moldova - Consiliul Europei (CoE) 

Sesiunea APCE 

Pe 3-6 octombrie, o delegaţie a Parlamentului RM, compusă deputaţii Valeriu Ghileţchi 
(PLDM), Igor Corman (PDM), Valeriu Munteanu (PL), Grigore Petrenco (PCRM) şi Liliana 
Palihovici (PLDM), a participat la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (APCE). Pe agenda sesiunii au figurat subiecte legate de impactul 
Tratatului de la Lisabona asupra Consiliului Europei, cooperarea Consiliului Europei cu 
democraţiile emergente din lumea arabă (Palestinei i-a fost acordat statutul de partener 
democratic), drepturile copiilor, abuzurile în domeniul păstrării secretului de stat şi a 
securităţii naţionale. De asemenea, a fost discutată situaţia politică din Balcani, Armenia, 
Belarus şi Ucraina. În cadrul sesiunii, deputatul PCRM, Grigore Petrenco, a prezentat 
preşedintelui APCE, Mevlut Cavuşoglu, poziţia PCRM PCRM privind alegerea 
preşedintelui şi depăşirea crizei politice din Moldova, acuzînd Alianţa de guvernare de 
blocarea iniţiativelor PCRM de depăşire a crizei. 

În aceeaşi perioadă, şi Preşedintele Parlamentului, Preşedintele interimar al Republicii 
Moldova, Marian Lupu, a întreprins o vizită la Consiliul Europei, unde a avut întrevederi cu 
Secretarul General al CoE, Preşedintele APCE, Preşedintele Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, Preşedintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al CoE, Preşedintele 
Comisiei de la Veneţia. Situaţia politică din Republica Moldova, cooperarea Republicii 
Moldova cu Consiliul Europei, încheierea exerciţiului de monitorizare a Republicii Moldova 
de către CoE şi trecerea la etapa de postmonitorizare, perspectivele soluţionării problemei 
constituţionale, reforma în domeniul justiţiei - au fost principalele subiecte abordate de 
Marian Lupu în cadrul întrevederilor cu oficialii europeni. 
 
Deciziile CtEDO 

În luna octombrie, CtEDO s-a pronunţat în următoarele cauze: Fomin c. Moldovei, 
Gorobeţ c. Moldovei şi Rassohin c. Moldovei. În cauzele Fomin c Moldovei şi Rassohin c. 
Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un process echitabil), iar 

http://www.mec.gov.md/node/3057
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http://www.viza.md/country_view?country=321
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=81559278&skin=hudoc-en&action=request


„Guvernare şi democraţie în Moldova” 
e-journal, an. IX, nr.176, 1-31 octombrie 2011 

în cauza Gorobeţ c. Moldovei – violarea art. 3 şi 5 § 1 CEDO (interzicerea tratamentelor 
inumane şi degradante şi legalitatea detenţiei). În total, Guvernul R. Moldova urmează să 
achite reclamanţilor cu titlu de reparatie echitabilă suma de 25674 euro.  

Republica Moldova – ONU 

Pe 12 octombrie, situaţia drepturilor omului în Republica Moldova a fost evaluată de către 
Grupul de lucru pentru Evaluarea Periodică Universală, compus din 47 de membri ai 
Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Delegaţia Republicii Moldovei, formată din 7 
membri, a fost condusă de vice-ministrul justiţiei Vladimir Grosu. Republica Moldova a fost 
evaluată în baza raportului naţional depus de către Guvernul R.Moldova, a unei compilații 
a informațiilor cuprinse în rapoartele instituțiilor specializate ale ONU, pregătită de Biroul 
Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și a unui rezumat pregătit, la 
fel, de Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, ce cuprinde informații 
furnizate de organizații neguvernamentale locale. În timpul şedinţei de evaluare, delegaţia 
R.Moldovei a făcut o prezentare a raportului, dar şi a ultimelor evoluţii legate de 
înregistrarea Ligii islamice şi iniţierea consultărilor publice privind legea anti-discriminare, 
care nu au fost incluse în raport. La încheierea prezentării, 37 de state au venit cu 
întrebări, comentarii şi recomandări pe marginea situaţiei drepturilor omului în Republica 
Moldova, în special legate de tortura, impunitatea pentru actele de tortură, traficul de fiinţe 
umane, violenţa în familie, drepturile persoanelor cu dizabilităţi fizice, mintale şi 
intelectuale, libertatea mass-media, actele de discriminare, respectarea drepturilor omului 
în regiunea transnistreană. Republica Moldova a acceptat 107 din 122 recomandări 
primite, angajîndu-se astfel să le realizeze pînă la următoarea evaluare din 2015. 

Republica Moldova - CSI 

Pe 18 octombrie, la Sankt-Petersburg a avut loc şedinţa Consiliului şefilor de guverne al 
CSI, la care a participat şi prim-ministrul Vlad Filat. Agenda reuniunii a fost dominată de 
subiecte legate de cooperarea comercială şi economică în cadrul CSI, care şi-au găsit 
finalitatea în mai multe acorduri. Dintre ele, cel mai important este considerat Acordul 
privind zona de comerţ liber între statele CSI, care vine să înlocuiască acordul din 1994. 
Prevederile noului acord se bazează pe normele şi regulile Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC) şi îşi propune să reducă numărul produselor care sunt supuse taxelor 
vamale de import şi să fixeze taxele deja existente, să simplifice baza juridică a relaţiilor 
comercial-economice dintre statele CSI prin anularea mai multor acte bilaterale şi 
multilaterale care reglementează regimul de comerţ liber în spaţiul CSI. De rînd cu 
celelalte state CSI, şi Republica Moldova a semnat acordul respectiv. În total 28 de acte 
au fost semnate în timpul şedinţei, inclusiv Acordul privind principiile de bază ale politicii în 
domeniul reglementării valutare şi controlului valutar în ţările CSI, decizia privind concepţia 
dezvoltării strategice a transportului feroviar în Comunitate pînă în anul 2020, o serie de 
documente despre colaborarea în domeniul securităţii alimentare, politicii migraţionale, 
dezvoltării sferei sociale. 

Notă ADEPT: Semnarea de către Moldova a Acordului privind zona de comerţ liber între statele 
CSI, ar putea conduce la ameliorarea relaţiilor bilaterale cu Federaţia Rusă, care au fost afectate 
de către cazul Baghirov. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/MDSession12.aspx
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_wg.6_12_l.16_moldova.pdf
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Pasărea Phoenix şi Harbuzul  

. Ricoşeul „atacului raider”  

 Filat a prezentat Parlamentului un raport privind „atacurile 

ce recente din Republica 

 fost adoptată cu 69 de voturi ale deputaţilor din fracţiunile 

tacul raider” încă urmează a fi stabilit, lucru care, iarăşi potrivit 

V. COMENTARII 

Igor Boţan 
 
1

La 13 octombrie Premierul Vlad
care au avut loc la acţionariatele mai multor bănci” din Republica Moldova. În document 
se concluzionează că “atacul raider” împotriva sistemului bancar a fost respins datorită 
acţiunilor prompte ale Guvernului, asistat de conducerea băncilor, de acţionari şi de 
reprezentanţii unor instituţii internaţionale. În contrast, potrivit raportului, un şir de instituţii 
ale statului au manifestat fie lipsă de profesionalism, fie complicitate cu atacatorii. În 
consecinţă, Premierul a  cerut demiterea din funcţii a: Procurorului General, Valeriu 
Zubco; Directorului Serviciului de Informaţie şi Securitate (SIS), Gheorghe Mihai; a 
Preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Mihail Cibotaru. Pentru a 
ridica ştacheta cerinţelor, în vederea evitării pe viitor a unor fenomene de genul celui 
raportat, Premierul a insistat în declaraţia sa asupra scoaterii instituţiilor statului de sub 
„influenţa politică algoritmică şi redarea acestora cetăţenilor”.   

Ultima remarcă reprezintă cheia înţelegerii proceselor politi
Moldova, invocîndu-se faptul că anume partajarea algoritmică a funcţiilor de conducere 
ale instituţiilor statului a fost pusă la baza constituirii Alianţei pentru Integrare Europeană 
(AIE). După prezentarea raportului, Premierul a recunoscut că partajarea algoritmică a 
reprezentat o greşeală fatală, care a condus la supunerea instituţiilor statului intereselor 
de grup şi utilizarea acestora în calitate de „pîrghii” pentru satisfacerea intereselor 
respective. Pe marginea raportului Premierului a fost adoptată o hotărîre a Parlamentului 
care prevede: constatarea activităţii nesatisfăcătoare a celor trei instituţii menţionate; 
demiterea Directorului SIS; recomandarea adresată Preşedintelui Parlamentului de a 
începe timp de o săptămînă procedura de demitere a Procurorului General şi a 
Preşedintelui CNPF; informarea de către Premier, timp de două săptămîni, asupra 
remanierilor în Guvern.  

Hotărîrea menţionată a
Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de către Premierul Vlad Filat, şi 
a fracţiunii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), de opoziţie. Celelalte 
două fracţiuni, componente ale AIE – Partidul Democrat din Moldova (PDM) şi Partidul 
Liberal (PL), s-au opus demersul Premierului şi adoptării hotărîrii Parlamentului. Liderii PL 
şi PLDM au declarat că, de fapt, AIE a fost distrusă, iar în locul acesteia s-ar fi constituit o 
alianţa nouă între PLDM cu PCRM, aşa-zisa alianţă a „harbuzului” despre care s-a vorbit 
de mai mult timp. Într-adevăr, demersul Premierului era aşteptat încă din luna iulie şi a 
devenit foarte probabil în august, cînd a fost dată publicităţii informaţia privind „atacul 
raider” asupra sistemului bancar, atac care s-a produs la două săptămîni după adresarea 
Premierului către cetăţeni, în care se menţiona despre pericolul „mafiotizării” Republicii 
Moldova. Potrivit Premierului, „atacul raider” a servit drept dovadă a temeiului avertizărilor 
sale asupra pericolelor ce pasc Republica Moldova. Mai mult, atacul în cauză ar fi fost 
imposibil de realizat fără implicarea criminală a unor funcţionari de rang înalt şi a 
informaţiilor de la insideri.  

De fapt, adevărul despre “a
Premierului, va fi posibil abia după înlăturarea din funcţii a demnitarilor menţionaţi mai sus. 
În consecinţă, toată istoria legată de “atacul raider” se bazează pe afirmaţiile Premierului, 
dar şi pe hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) de a repune în drepturi de proprietate 
asupra a 27,5% din acţiunile deţinute la „Moldova Agroindbank de către şase investitori 
europeni, din Slovenia şi Olanda,. De fapt, hotărîrea CSJ este singurul document credibil 
care atestă că „atacul raider” a avut loc cu adevărat, dar el nu identifică atacatorii din 
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. Etapele ruinării AIE-2 

otrivit declaraţiilor Premierului, lucrurile în AIE-2 au fost programate greşit chiar de la 

rginea activităţii întreprinderilor de stat subordonate 

lui şi politicii bugetar-fiscale pentru 

nul alegerilor locale din iunie, prin declanşarea în 

ţării, 

 Guvernului asupra proiectului de lege menit să 

r legate de hotărîrea Curţii Constituţionale (CC) din 

brie către Parlament şi cererea de 

Invocarea etapelor ruinării AIE este necesară pentru a înţelege că lucrurile au degradat 

spatele firmelor off-shore. În rest, declaraţiile Premierului referitoare la faptul că ar şti cine 
stă în spatele atacului, precum şi aluziile sale, mai mult decît transparente, care indică că 
este vorba despre nimeni altul decît faimosul „păpuşar” – Vlad Plahotniuc, nu sînt decît 
parte a conflictul public, iscat între Premierul Vlad Filat şi prim-vicepreşedintele 
Parlamentului, Vlad Plahotniuc, încă în luna februarie, la mai puţin de două luni de la 
constituirea AIE-2.  
 
2
 
P
constituirea acesteia. În expunerea lui Vlad Filat, etapele conflictului din AIE, care au 
condus la starea actuală, au cuprins:  

 disputa din luna februarie pe ma
Ministerului Economiei, care a revenit algoritmic PDM şi care, alături de alte 
ministere ale PDM, a sfidat în mod public autoritatea Premierului. Astfel, a fost pusă 
sub pericol funcţionalitatea Guvernului, întrucît miniştrii nu se conformează rigorilor 
prescrise şi cutumiare ale activităţii unui cabinet de miniştri, ci urmează indicaţiile 
liderilor partidelor care i-au delegat în Guvern; 

 disputa din luna martie pe marginea bugetu
2011, care a fost însoţită de ameninţarea Premierului de a-şi prezenta demisia din 
cauza lipsei de suport din partea colegilor din AIE. Atunci Premierul a vorbit pentru 
prima oară despre existenţa unui „păpuşar” malefic, care tinde să cuprindă 
instituţiile statului în mrejele sale; 

 subminarea poziţiilor PLDM în aju
lunile aprilie şi mai a părăsirii formaţiunii de către două figuri emblematice, doi prim-
vice-preşedinţi ai PLDM, unul dintre care deţinea funcţia de ministru al Justiţiei, iar 
celălalt – de preşedinte al fracţiunii parlamentare a liberal-democraţilor. Aceste 
acţiuni au fost puse de către Vlad Filat pe seamă „păpuşarului”, care şi-ar fi propus 
să distrugă PLDM prin intermediul coruperii membrilor marcanţi ai acestuia; 

 anunţarea în adresarea Premierului Filat către cetăţeni a riscului „mafiotizării” 
care a fost declarată mai periculoasă decît presupusa comunizare printr-o 
eventuală coalizare a PLDM cu PCRM. Era momentul trecerii la acţiuni de pregătire 
pentru aşa-zisa resetare a AIE; 

 angajarea răspunderii politice a
protejeze instituţiile financiare şi să pună sub control instituţiile judiciare (instanţele 
şi executorii judecătoreşti). Este vorba despre contracararea eventualelor „atacuri 
raider”, însoţită de acuzaţii publice la adresa instituţiilor care au revenit, 
algoritmizat, către PDM şi PL;  

 disputa pe marginea aşteptărilo
20 septembrie privind posibilitatea evitării aplicării articolului 78 al Constituţiei, 
astfel încît  şeful statului să fie ales în baza unei legi organice ad-hoc, cu o 
majoritatea simplă şi nu cu una calificată de 3/5 din voturile deputaţilor în 
parlament. PLDM şi PCRM au declarat că nu vor admite abaterea de la norma 
constituţională şi finalmente, hotărîrea CC a confirmat dreptatea PLDM şi PCRM, 
dar a provocat un nou scandal de proporţii, care a atras CC în mrejele politizării 
iremediabile, cel puţin pentru viitorul apropiat; 

 raportul Premierului Vlad Filat din 13 octom
demisie a conducătorilor instituţiilor algoritmizate de PDM şi PL, care a însemnat 
ireversibilitatea ruinării AIE-2.   

 

atît de mult, încît realizarea ambiţiosului program de reforme al Guvernului nu mai este 
posibilă.  Acţiunile componentelor AIE nu că n-ar fi în stare să creeze efect sinergetic, 
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3. Tactica PLDM şi strategia PCRM       

13 octombrie 2011 a urmărit scopuri diferite. 

ent că PCRM are în vizor scopul strategic 

. Apropierea deznodămîntului  

a avea loc în cîteva săptămîni. Potrivit hotărîrii 

opune iniţiativelor lui Vlad Filat, de resetare a AIE, atunci este 

dimpotrivă, ele sînt îndreptate împotriva partenerilor din alianţă. Astfel, promovarea 
reformei justiţiei a fost retrasă de sub auspiciile Ministerului Justiţiei, care a revenit 
algoritmic PLDM, fiind transferată sub cele ale Preşedintelui interimar, Marian Lupu, ceea 
ce a făcut PLDM suspicios că reforma va degenera într-o perdea de fum pentru 
consolidarea controlului „păpuşarului” asupra justiţiei. Pe de altă parte, Preşedintele 
interimar, Marian Lupu, vorbeşte public cu vădită desconsiderare despre eforturile 
Premierului de a impulsiona dialogul cu liderii transnistreni în vederea aducerii acestora la 
masa negocierilor oficiale. Cît priveşte acţiunile PL, acestea s-au concentrat aproape 
exclusiv asupra modificării Constituţiei prin intermediul „aşilor din mînecă”, precum şi 
asupra asigurării  unor împuterniciri exclusive pentru primarul de Chişinău, vice-
preşedintele al PL.  

 

Votarea comună a PCRM cu PLDM la 
Deocamdată, PLDM urmăreşte slăbirea poziţiilor „păpuşarului” şi întărirea propriilor poziţii, 
invocînd necesitatea  “redării instituţiilor statului cetăţenilor”. Declaraţiile Premierului Vlad 
Filat se reduc la punerea tuturor relelor din Republica Moldova pe seama “păpuşarului”. 
Invocarea necesităţii prezentării dovezilor se reduce la replica că nu poţi obţine dovezi 
autentice din partea instituţiilor de ocrotire a normelor de drept ce se află la cheremul 
„păpuşarului”. În consecinţă, cetăţenii sînt puşi în situaţia să creadă sau să nu creadă 
afirmaţiile Premierului.  Astfel, întreaga luptă politică se va da preponderent pe cîmpul 
„public relations” (PR). Deocamdată, această luptă este cîştigată de Premierul Vlad Filat şi 
formaţiunea sa, care, potrivit sondajelor de opinie, se bucură de cea mai înaltă încredere a 
cetăţenilor. Insă DPM şi PL dispun de diverse mijloace pentru a concura pe tărîmul PR-
ului. În plus, intriga acestei lupte poate fi menţinută de eventualele aşteptări că 
Procuratura Generală ar putea oferi surprize legate de eventuale dosare în care ar fi 
implicate persoane din anturajul Premierului. Oricum, ultimul argument al PLDM va fi legat 
de cîmpul de manevră mai larg – posibilitatea cooperării cu PCRM, lucru mai puţin 
accesibil pentru PDM şi inaccesibil pentru PL.   

Deşi a intrat în jocuri tactice cu PLDM, este evid
de revenire la guvernare. În acest joc PCRM nu are cum pierde. Dacă partenerii PLDM din 
AIE vor ceda presiunilor Premierului şi vor accepta resetarea alianţei, atunci PCRM, cel 
puţin, va avea satisfacţia răzbunării împotriva „trădătorilor” refugiaţi în PDM, lucru foarte 
important pentru menţinerea unităţii PCRM, supus riscurilor de sciziune. În plus, o 
eventuală AIE resetată va trebui oricum să treacă testul alegerilor prezidenţiale, care vor 
necesita o soluţie cu participarea PCRM. Astfel, PCRM nu va scăpa pulsul evenimentelor 
de sub control. Dimpotrivă, o coalizare deschisă cu PLDM i-ar dăuna, atîta timp cît PCRM 
nu s-a decis dacă îi convine mai mult provocarea alegerilor parlamentare anticipate sau 
participarea la guvernare într-o nouă colaiţie.   
 
4

Deznodămîntul situaţiei ar pute
Parlamentului din 13 octombrie într-o săptamînă ar trebui să deveni clar dacă PDM şi PL 
accepta varianta resetării AIE. Peste două săptămîni va deveni clar încotro bate anunţata 
remaniere guvernamentală a Premierului. Finalmente, peste aproximativ o lună va deveni 
clar dacă este posibilă o soluţie în vederea alegerii şefului statului sau vom avea alegeri 
parlamentare anticipate.  

Dacă PDM şi PL se vor 
foarte probabilă coalizarea PLDM cu PCRM. Liderul PDM, Marian Lupu, a declarat deja, 
că în calitatea sa de Preşedinte al Parlamentului nu se va conforma recomandării din 
hotărîrea forului legislativ din 13 octombrie de a iniţia demiterea Procurorului General. 
Aceasta înseamnă că PLDM va fi pus în situaţia recurgerii la serviciile PCRM, agreate de 
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cest moment, atunci va fi „momentul adevărului”. În primul rînd, va 

lui Parlamentului va demonstra şi 

 PLDM de resetare a AIE va împinge formaţiunea 

. Concluzii 

 Activitatea AIE din ultima jumătate de an a demonstrat că această structură politică 

rincipii noi. 

 alegeri 

rului sau încercarea de blocare a adoptării 

utea evita acuzaţiile de “trădare” prin invocarea „sindromului PPCD” 

rea alegerilor parlamentare anticipate, lupta 

acesta, pentru demiterea Preşedintelui Parlamentului în conformitate cu articolul 64 din 
Constituţie: Preşedintele Parlamentului “poate fi revocat în orice moment prin vot 
secret de către Parlament cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile 
tuturor deputaţilor”.  

Dacă se va ajunge la a
fi supus testului mitul despre “păpuşarul” atotputernic. Pentru realizarea eventualei 
demiteri a Preşedintelui Parlamentului va fi nevoie de 68 de voturi. PLDM şi PCRM au 
împreună 73 de voturi şi intriga se va reduce la capacitatea de a „influenţa” doar şase 
voturi în cadrul votării secrete. În al doilea rînd, eventuala prăbuşire a tentativei de 
demitere a Preşedintelui Parlamentului va submina poziţiile PLDM şi PCRM, generînd 
discuţii despre eventualele scindări ale formaţiunilor.  

Pe de altă parte, eventuala demitere a Preşedinte
capacitatea eventualei coaliţii PLDM&PCRM de alegere a şeful statului. Astfel, pentru a 
atenua acuzaţiile de „trădare” PLDM va trebui să facă o ultimă ofertă de resetare a AIE 
prin oferirea partenerilor din PDM şi PL a dreptului să propună o nouă candidatură pentru 
funcţia de Preşedinte al Parlamentului.  

Opunerea fermă a PDM şi PL iniţiativelor
Premierului, evident de dragul depăşirii crizei politice, spre o coaliţie nedeclarată cu 
PCRM. Acesta din urmă va trebuie să decidă sau în privinţa declanşării alegerilor 
parlamentare anticipate sau despre formalizarea coaliţiei „harbuzului” în baza unui Guvern 
nou, cu un program de guvernare nou. Este practic exclus ca PCRM să accepte o coaliţie 
de durată cu PLDM sub auspiciile actualului Program de activitate al Guvernului – 
„Integrarea Europeană: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE”.  

 
5
 

este incapabilă să promoveze reformele propuse şi să depăşească criza 
instituţională în care Republica Moldova se află de mai bine de doi ani; 

 Revenirea la normalitate nu mai este posibilă fără resetarea AIE pe p
Nereuşita resetării AIE va pune pe agendă zilei alternativa – sau va fi oficializată 
coalizarea PLDM&PCRM, cu toate implicaţiile de rigoare, sau vor fi declanşate 
alegeri parlamentare anticipate, cel mai probabil în primăvara anului 2012; 

 Ţinînd cont de decepţia alegătorilor AIE, este foarte probabil ca eventualele
parlamentare anticipate să readucă PCRM la guvernare, fie de unul singur, fie în 
coaliţie, cel mai probabil, cu PLDM;  

 Eventuala cerere a demisiei Premie
bugetului pentru anul viitor de către PDM şi PL va fi interpretată de PLDM drept 
acţiune de subminare a AIE prin răzbunare, în contrast cu acţiunile de resetare a 
Premierului;   

 PLDM nu va p
de după “trădarea din 4 aprilie 2005”. Probabil, PLDM va pierde o parte din 
alegători, însă nu foarte semnificativă, întrucît “sindromul PPCD” este specific 
segmentului electoratului unionist;  

 Dacă se va ajunge la declanşa
electorală se va da, cel mai probabil, pe tărîmul combaterii corupţiei şi “mafiotizării”, 
unde PDM şi PL vor trebuie să reziste pressing-ului PLDM. De aceea, resetarea 
AIE nu este cea mai proastă variantă pentru componentele acesteia. Evident, cu 
condiţia că AIE resetată va deveni funcţională şi eficientă.  
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Suita de crize şi băncile moldoveneşti   

Iurie Gotişan 

Potrivit economistului român Daniel Dăianu, dar şi altor colegi de talia acestuia din 
Europa, unul din factori care a generat în mare parte criza actuală este datorat și 
excesului a tot felul de inovații financiare în sistemele financiar-bancare europene și nu 
numai1. Inovaţia financiară are părţi bune, dar şi mai puţin bune. Bineînțeles că aceste 
inovații la nivel de individ sînt destul de avantajoase, cum ar fi achitarea facturilor 
bunăoară pentru întreținere, neieșind din casă sau să faci o achiziție de valoare fără a 
umbla cu buzunarele pline de bani. Totuși, pentru sistem în ansamblu cam toate astea 
rezultă cu un cost major. Ba mai mult, cînd piețele se globalizează, adică putem face tot 
felul de tranzacții cu orice colț al lumii, atunci contaminarea sau molipsirea asta de 
produse financiare ultra moderne amplifică și mai mult riscurile. Toate astea induc panică 
între jucătorii de pe piață și dublează riscurile deja existente, inclusiv riscul datoriilor 
suverane în o bună parte a țărilor europene care tot pînă la urmă cade pe seama 
sistemelor financiare și bancare ale acestora.  

Se aud tot mai multe voci în ultima vreme despre o „criză de lichidităţi” (aici trebuie să 
specific că se are în vedere un surplus de lichidităţi). Țin să fiu absolut de acord cu 
această afirmație. Dar să nu mergem departe, ori la noi piața bancară este în surplus de 
lichidități, însă băncile locale nu prea se-nghesuie să acorde credite și nici să diminueze 
prea mult din dobînzi, deoarece simt că riscurile sînt destul de mari. Spre exemplu, 
activele totale ale sistemului bancar moldovenesc sînt evaluate la peste 46 miliarde lei sau 
cca 4 miliarde de dolari, dintre care cam jumătate sînt active lichide ale băncilor2. Se 
creează impresia că băncile “pun banii la saltea”, astfel că putem spune că piețele 
interbancare s-au infectat, creditul nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, există o 
oarecare frică, poate chiar o criză de încredere, termen care de altfel tot mai des se 
vehiculează printre cei ce monitorizează dinamica pieţelor financiare.  

Criza de încredere a fost generată de deficienţele noului sistem financiar creat în ultimele 
două decenii. Fiindcă acele inovații financiare, care de regulă presupun securizarea, 
transformarea unei game largi de împrumuturi în obligațiuni, au răspândit riscuri. 
Obligațiuni care au fost transpuse pe seama statelor, guvernelor și astăzi în Europa avem 
ceea ce avem.  

Potrivit profesorului Dăianu, o criză de încredere nu poate fi rezolvată doar prin simple 
declarații. Nu încape îndoială că se va scurge mult timp pînă ce situația actuală de piețele 
financiare va fi într-un fel depășită, stare care implică o reglementare mai bună a piețelor, 
recapitalizarea a nu puține bănci și injecții regulate de lichidități de către băncile centrale. 
De altfel se presupune că nu se va reveni degrabă la o politică a banilor ieftini și asta în 
pofida faptului că băncile centrale mai scad din dobînzile de referință pentru a crește 
mijloacele financiare în piață. Ori creditul pentru întreprinderi, firme, companii, dar și 
cetățeni va fi relativ scump pentru mult timp încolo.  

Cît de afectate băncile locale urmare a efectelor crizei financiare, inclusiv de pe urma 
crizei datoriilor suverane din Europa. La rima vedere am putea spune chiar deloc. Bănicile 
locale care de fapt sînt subsidiare unor bănci europene, se dezvoltă în cea mai mare parte 
separat, adică au o politică proprie independentă, nedepinzînd practic de băncile-mamă.3 

                                                 
1 http://www.consultingreview.ro/revista_tiparita/articol/octombrie-2008/criza-financiara-ingroapa-fundamentalismul-
pietei.html 
2 http://www.bnm.md/md/bank_system_capital/2011  
3 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=2956:cat-sunt-de-expuse-subsidiarele-moldoveneti-
ale-bncilor-europene-cu-probleme&catid=99:finane&Itemid=470  

http://www.consultingreview.ro/revista_tiparita/articol/octombrie-2008/criza-financiara-ingroapa-fundamentalismul-pietei.html
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http://www.bnm.md/md/bank_system_capital/2011
http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=2956:cat-sunt-de-expuse-subsidiarele-moldoveneti-ale-bncilor-europene-cu-probleme&catid=99:finane&Itemid=470
http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=2956:cat-sunt-de-expuse-subsidiarele-moldoveneti-ale-bncilor-europene-cu-probleme&catid=99:finane&Itemid=470
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Și aici este vorba de BCR Chișinău, subsidiara grupului austriac Erste Bank în portofoliul 
căruia se află pachetul majoritar al BCR din Romania, dar și din Moldova, sau a 
Mobiasbanca proprietate a grupului Societe Generale, sau chiar EuroCreditBank care 
practic este cu capital majoritar grecesc, toate nu par să aibă probleme, cel puțin din 
datele pe care le publică BNM.  

Piața bancară moldovenească nu prea este ancorată la fluxurile financiare de proporții, 
astfel că mai puțin este afectată direct. Totuși nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Și 
vecinii noștri de peste Prut spuneau că nu vor fi afectați de criză, însă multe instituții 
financiare din Romania resimt consecințele acesteia. În cazul în care adevăratele efecte 
asupra statelor europene nu vor fi evitate, acestea se vor răsfrînge și asupra economiei 
moldovenești, prin reducerea eventual a remitențelor, exporturilor și în final a consumului. 
Ori majoritatea analizelor serioase arată că, pe termen lung, soliditatea grupurilor bancare 
are efect pozitiv asupra stabilităţii financiare, dar şi asupra stabilităţii economice în 
general. 

 


	I. ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE
	GUVERN
	1. Evenimente de importanţă deosebită
	Raportul Premierului pe marginea atacurilor la acţionariatele unor bănci

	2. Numiri. Demisii.
	3. Hotărîri
	4. Dispoziţii
	Problemele cetăţenilor stabiliţi peste hotare
	Consolidarea terenurilor

	5. Şedinţe. Decizii. 
	Întrevedere cu producătorii agricoli
	Şedinţă de lucru cu participarea vinificatorilor şi viticultorilor 
	Comisia paritară pentru descentralizare
	Comisia guvernamentală pentru reintegrarea ţării


	PARLAMENT
	1. Evenimente de importanţă deosebită
	Demararea procedurii de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova

	2. Numiri. Demisii
	3. Control parlamentar
	Comisii de anchetă

	3. Transparenţa activităţii parlamentare


	II. POLITICI ECONOMICE
	1. Macroeconomie
	Economia este pe „valul creşterii”…
	1. Preţurile şi inflaţia 
	Inflaţia pare să intre în prognoze, însă nu pentru mult timp...

	2. Venituri şi cheltuieli 
	Moldovenii dau peste 70% din veniturile lunare pentru mîncare şi întreţinerea locuinţei...

	3. Comerţul extern
	Exporturile dau tonul creşterii, însă aceasta nu este de durată...

	4. Politica fiscală
	Metodele indirecte de impozitare oficial puse în aplicare...



	III. TRANSNISTRIA
	Chişinăul pregăteşte o „foaie de parcurs” pentru reglementarea transnistreană  
	Documentarea Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei
	Ilie Cazac a fost eliberat din detenţie 
	Suport internaţional în reglementarea transnistreană 
	Decizia de reluare a negocierilor în format „5+2” nu a schimbat atitudinea Tiraspolului 
	Pregătirile pentru alegerile prezidenţiale din Transnistria şi legislative din Rusia  
	Alegerile prezidenţiale din Transnistria 
	Tensiuni în Zona de Securitate 

	IV. RELAŢII EXTERNE
	1. Integrarea europeană
	Dialogul RM-UE în domeniul vizelor la a treia reuniune
	Moldova a devenit stat asociat la Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene
	Colaborarea UE-Moldova în domeniul energetic 
	Vizita Comisarului european pentru taxe, uniune vamală, audit şi antifraudă la Chişinău
	Săptămîna dialogului RM-UE la Chişinău
	Moldova a parafat Acordului de aderare a RM la Spaţiul Aerian Comun European
	Şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană
	2. Cooperare bilaterală
	Republica Moldova – Ucraina
	Republica Moldova – China
	Republica Moldova – Belarus

	3. Cooperare multilaterală
	Republica Moldova - Consiliul Europei (CoE)
	Republica Moldova – ONU
	Republica Moldova - CSI



	V. COMENTARII
	Pasărea Phoenix şi Harbuzul 
	Suita de crize şi băncile moldoveneşti  


