
EXPERT-GRUP şi ADEPT

Autori:

Valeriu Prohniţchi Igor Boţan

Alexandru Oprunenco Iurie Gotişan

EUROMONITOR
Numărul 1, februarie 2006

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova:
Evaluarea progresului în 2005

(versiune preliminară)



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 2 ________

Acest raport apare cu sprijinul financiar al

Departamentului Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID)

în cadrul proiectului

Planul de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova:
document accesibil publicului

Implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi 
EXPERT-GRUP

Notă: Autorii au realizat acest raport cu bună credinţă şi cu bune intenţii. Numai autorii sunt responsa-
bili de afirmaţiile şi concluziile expuse, care nu sunt în mod necesar împărtăşite de Departamentului 
Marii Britanii pentru Cooperare Internaţională (DFID), Guvernul Republicii Moldova sau alte instituţii
menţionate în raport.



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 3 ________

Cuprins:
ABREVIERI ŞI ACRONIME.............................................................................................................................. 4

SUMAR.................................................................................................................................................................. 5

DESPRE POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE ................................................................................ 9

DESPRE PLANUL DE ACŢIUNI MOLDOVA-UE........................................................................................ 11

METODOLOGIE ............................................................................................................................................... 13

1. INSTITUŢII DEMOCRATICE ................................................................................................................ 14

2. CONFLICTUL TRANSNISTREAN ........................................................................................................ 24

3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ..................................................................... 30

4. JUSTIŢIA.................................................................................................................................................... 34

5. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ........................................................................................ 37

6. COMERŢUL INTERNAŢIONAL............................................................................................................ 42

7. REFORME REGULATORII.................................................................................................................... 46

8. CONTROLUL FRONTIEREI .................................................................................................................. 48

9. COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE............................................................................................. 51

10. MANAGEMENTUL MIGRAŢIEI....................................................................................................... 57

DESPRE PROIECT ŞI ORGANIZAŢII........................................................................................................... 60

BIBLIOGRAFIE ŞI SURSE CITATE .............................................................................................................. 61

Lista grilelor de monitorizare:
GRILA DE MONITORIZARE 1 INSTITUŢII DEMOCRATICE .......................................................................................... 21
GRILA DE MONITORIZARE 2 COOPERAREA ÎN SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN............................. 28
GRILA DE MONITORIZARE 3.CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE......................................................... 32
GRILA DE MONITORIZARE 4 CONSOLIDAREA ŞI INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI.............................................................. 35
GRILA DE MONITORIZARE 5 DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ ....................................................................... 41
GRILA DE MONITORIZARE 6 COMERŢUL INTERNAŢIONAL ...................................................................................... 45
GRILA DE MONITORIZARE 7 REFORME REGULATORII ŞI CLIMAT DE AFACERI ......................................................... 47
GRILA DE MONITORIZARE 8 CONTROLUL FRONTIEREI............................................................................................ 49
GRILA DE MONITORIZARE 9 COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE (TRAFICUL DE FIINŢE UMANE)............................ 55
GRILA DE MONITORIZARE 10MANAGEMENTUL MIGRAŢIUNII................................................................................ 59



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 4 ________

ABREVIERI ŞI ACRONIME

AID – Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare;

APC – Acordul de Parteneriat şi Cooperare;

APCE - Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; 

BIDDO – Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului;

BIRD – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

BNM – Banca Naţională a Moldovei;

BNMI – Biroul Naţional pentru Migraţiune;

BNS – Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova;

CC - Curtea Constituţională;

CE – Comisia Europeană;

CEC – Comisia Electorală Centrală; 

CEDO – Curtea Europeană pentru Drepturile Omului;

CoE – Consiliul Europei;

CPLRCE – Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei; 

CSI – Comunitatea Statelor Independente;

CSJ – Curtea Supremă de Justiţie;

MAI – Ministerul Afacerilor Interne;

MDI – Ministerul pentru Dezvoltare Informaţională;

MDL – leu moldovenesc;

OIM – Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune; 

OSCE – Organizaţie pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

PCESE – Procesul de Cooperare în Europa de Sud-est;

PEV – Politica Europeană de Vecinătate;

PGFP – Proiectul de Gestionare a Finanţelor Publice;

PRGF – eng. Poverty Reduction and Growth Facility, Mecanismul de Reducere a Sărăciei şi Creştere 
Economică;

PSESE – Pactul de Securitate pentru Europa de Sud-est;

RM – Republica Moldova;

SBGC – Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice;

SCERS – Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;

UE – Uniunea Europeană;

USD – dolar SUA;



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 5 ________

SUMAR

În acest Raport este întreprinsă o monitorizare a implementării Planului de Acţiuni Uniunea Eu-
ropeană – Republica Moldova pe parcursul anului 2005. Sunt analizate 10 domenii identificate 
în Plan ca prioritare. 

În domeniul instituţiilor democratice, realizările esenţiale sunt, în fond, o consecinţă a 
“parteneriatului politic” realizat de către formaţiunile reprezentate în forul legislativ. 

Alegerile parlamentare desfăşurate în martie 2005 au fost calificate de observatorii internaţionali ca 
fiind în general conforme cu majoritatea recomandărilor OSCE, cu standardele Consiliului Europei şi 
cu alte angajamente internaţionale referitoare la alegeri. Totuşi, autorităţile nu au reuşit să îndepli-
nească unele angajamente indispensabile pentru un proces electoral cu adevărat competitiv (condiţiile 
desfăşurării campaniei electorale, accesul la mass-media), fapt care implică necesitatea modificării
legislaţiei electorale în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi OSCE.

Deşi, Programul de activitate al Guvernului: “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, proclamă 
integrarea europeană şi realizarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova drept 
priorităţi ale politicii externe a ţării, totuşi, un program bine definit de măsuri concrete pentru realizarea 
Planului nu a fost adoptat oficial.

În contextul “parteneriatului politic”, ca premisă pentru crearea unui cadru propice stabilităţii şi consoli-
dării instituţiilor democratice, Parlamentul a operat modificări importante la o serie de acte legislative: 
cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), privind Curtea de Conturi, Codul electoral. Gra-
ba cu care au fost elaborate şi adoptate aceste legi a fost justificată prin necesitatea confirmării viabili-
tăţii „parteneriatului politic”, însă acest lucru şi-a lăsat amprenta asupra calităţii legilor respective. În 
acelaşi context, un proiect de Cod al audiovizualului a fost înaintat spre examinare Parlamentului însă, 
în pofida interesului major pe care îl suscită, nu a fost dat publicităţii. În noiembrie 2005, Parlamentul a 
adoptat Hotărârea  cu privire la aprobarea Programului calendaristic al acţiunilor legislative în conformi-
tate cu Rezoluţia şi Recomandările Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor 
membre ale Consiliului Europei. Restanţele în domeniu urmează a fi recuperate până la mijlocul anului 
2006, pentru ca ulterior să se solicite excluderea Moldovei din lista ţărilor monitorizate.

În domeniul Drepturilor Omului au fost întreprinse mai multe acţiuni: abolirea pedepsei cu moartea în 
toate circumstanţele; Parlamentul a introdus în Codul penal un articol nou care stabileşte pedepse 
pentru aplicarea torturii; Republica Moldova a aderat la Protocolul Opţional al Convenţiei cu privire la 
eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei; Parlamentul a adoptat Legea organică cu 
privire la asigurarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi; în luna decembrie 2005, a fost adoptat în 
primă lectură un nou proiect de lege a cultelor. A fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Constituţiei Republicii Moldova potrivit căruia cetăţenilor Republicii Moldova li s-ar oferi 
posibilitatea contestării deciziilor Curţii Supreme de Justiţie la Curtea Constituţională, astfel încât să 
existe posibilitatea unui ultim recurs naţional oferit persoanelor înainte de sesizarea Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. În contextul actualelor carenţe din sistemul judecătoresc, iniţiativa respectivă a fost 
blocată de opoziţie. În acest fel, deficienţele din sistemul judecătoresc generează lipsa de încredere şi 
au ca efect subminarea unor iniţiative care, în principiu, merită a fi susţinute. 

În premieră, Parlamentul a adoptat un program legislativ pentru anii 2005-2009, la baza căruia stau 
strategiile şi programele naţionale în diverse domenii, inclusiv Planul de Acţiuni UE – RM, Guvernul 
moldovean urmând să asigure în mod prioritar realizarea programului legislativ respectiv.

În 2005 au fost adoptate câteva documente menite să îmbunătăţească cooperarea autorităţilor publice 
cu societatea civilă. Deşi noua abordare a parteneriatului autorităţilor publice cu societatea civilă s-a 
manifestat prin atragerea organizaţiilor neguvernamentale în elaborarea unor documente cu caracter 
strategic pentru Republica Moldova, totuşi, punerea în aplicare a mecanismelor de cooperare întâmpi-
nă dificultăţi.

Problema transnistreană reprezintă unul din subiectele centrale ale Planul de Acţiuni. Anul 2005 
a avut un start promiţător din punct de vedere al angajării formale asumate de Ucraina prin lansarea 
planului de soluţionare a conflictului. 

În iunie Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declaraţie cu privire la planul de reglementare 
transnistreană propus de Ucraina şi două apeluri către comunitatea internaţională cu privire la criteriile 
de democratizare, principiile şi condiţiile de demilitarizare a regiunii transnistrene a Republicii Moldo-
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va. Ulterior, la 22 iulie Parlamentul a adoptat şi Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului 
juridic special al regiunii transnistrene. Pentru executarea ei, la 30 iulie Guvernul Republicii Moldova a 
adoptat în regim de urgenţă două hotărâri: 1) "Privind confirmarea garanţiilor principale pentru popula-
ţia Transnistriei"; şi 2) "Cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activităţii 
de comerţ exterior al Transnistriei".

Uniunea Europeană şi-a deschis reprezentanţa permanentă în Republica Moldova, a fost acceptată în 
calitate de observator în procesul de negocieri, iar la 30 noiembrie a lansat Misiunea de asistenţă la 
hotarul moldo-ucrainean. Misiunea respectivă are obiectivul de a monitoriza activitatea serviciilor va-
male în domeniile combaterii contrabandei, traficului ilegal şi a altor fraude la frontiera moldo-
ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean. 

Procesul de negocieri a fost reluat, în formatul nou „5+2”, în care alături de UE statutul de observator 
i-a revenit şi SUA. S-au desfăşurat trei runde de negocieri în acest format, dar nici una nu s-a soldat 
cu careva rezultate esenţiale. În acelaşi timp, situaţia din zona de securitate a fost periclitată de câteva
incidente care nu pot fi considerate minore. 

Dependenţa soluţionării problemei transnistrene de factorii externi  s-a manifestat pe deplin în 2005. În 
pofida unor schimbări de format, context şi de implicare, nu a fost înregistrat vreun progres legat de 
soluţionarea propriu-zisă a conflictului. Datorită suportului din partea Federaţiei Ruse, autorităţile 
transnistrene au demonstrat un înalt grad de adaptare la noile condiţii. Această adaptare are un alt 
suport determinant - comportamentul Ucrainei, care ignoră în mod repetat înţelegerile din cadrul trila-
teralei Republica Moldova-Ucraina-Uniunea Europeană, precum şi cele bilaterale cu Moldova, referi-
toare la documentele vamale în baza cărora se realizează operaţiunile de import-export a agenţilor 
economici transnistreni. Comportamentul Rusiei are la bază reproşul la adresa Republicii Moldova 
privind caracterul unilateral al acţiunilor în efortul de soluţionare a conflictului. 

Reuniunea ministerială a OSCE care a avut loc la Ljubliana între 5-6 decembrie 2005 a pus în eviden-
ţă o abordare consolidată din partea UE, SUA şi majoritatea statelor membre privind problemele lega-
te de soluţionarea conflictului. Pe de altă parte, refuzul Federaţiei Ruse de a accepta includerea unei 
clauze cu privire la lipsa progresului în procesul de retragere a trupelor şi muniţiilor ruse din regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova a determinat imposibilitatea de adoptare a unei Declaraţii Politice 
finale al treilea an consecutiv.

În 2001-2004 evoluţiile din domeniul reformării administraţiei publice au avut un caracter con-
tradictoriu şi au generat critici din partea instituţiilor specializate europene. În prima jumătate a anului 
2005 reforma a început prin modificarea denumirii autorităţilor centrale, comasarea în cadrul ministe-
relor a mai multor departamente independente şi reducerea numărului de personal, măsuri care nu au 
fost precedate de expertize prealabile adecvate şi nu au avut un caracter transparent. 

La 30 decembrie 2005 Guvernul a adoptat Hotărârea Nr.1402 cu privire la aprobarea Strategiei de 
reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, propunând participarea celor interesaţi 
în procesul de realizare a planului de acţiuni respectiv.  

La capitolul reforma sistemului administraţiei publice locale se poate constata că în 2005 lucrurile nu 
au evoluat. Guvernul a promovat ideea creării unui Minister al Administraţiei Publice Locale, invocând
sugestiile din partea unor instituţii internaţionale specializate. Modul în care a fost propus proiectul şi 
calitatea acestuia au generat critici din partea opoziţiei parlamentare şi a opiniei publice. Exemplul 
respectiv pune în evidenţă faptul că adoptarea multiplelor programe şi strategii, planuri naţionale şi 
sectoriale, a deciziilor importante nu întotdeauna este precedată de studierea profundă a domeniilor 
respective, de estimare realistă a resurselor financiare, materiale şi umane indispensabile implemen-
tării adecvate. 

Politizarea administraţiei publice persistă, iar politica promovată pe verticală conţine elemente protec-
ţioniste bazate, inclusiv, pe criterii politice. 

Domeniul justiţiei a fost obiectul unor modificări legislative promovate preponderent la insistenţa 
opoziţiei în cadrul „parteneriatului politic”. În urma acestor modificări, Preşedintele ţării şi Parlamentul 
vor trebui să motiveze în termene prestabilite refuzul de a numi în funcţii candidaţii sau judecătorii, 
doar pentru motive temeinice de incompatibilitate, de încălcare a legislaţiei sau de încălcare a proce-
durii de selectare şi promovare. 

Modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a determinat modificarea mo-
dului de constituire a CSM şi a stabilit o procedură nouă de alegere a majorităţii Consiliului (din rându-
rile judecătorilor, la o Adunare Generală a Judecătorilor). 
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Efectele pozitive ale modificărilor nu s-au manifestat încă, sistemul judecătoresc continuând să traver-
seze o etapă de criză. Concluzia respectivă este probată prin mai multe fapte: numărul mare de decizii 
judecătoreşti neexecutate; rezultatele recentelor controale parlamentare; creşterea numărului de 
adresări către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului; nivelul scăzut de încredere a populaţiei în 
justiţie, atestat în sondajele de opinie etc.

La compartimentul dezvoltare economică şi socială Moldova a înregistrat unele progrese impor-
tante. În 2005 creşterea economică s-a accentuat în paralel cu majorarea ratei investiţiilor. Totuşi, 
pentru durabilitatea creşterii este necesară menţinerea unei cote înalte a investiţiilor pentru o perioadă 
de câţiva ani şi extinderea geografică a creşterii care în prezent este polarizată în municipiul Chişinău. 
Indicatorii care caracterizează sărăcia s-au îmbunătăţit substanţial în 2000-2004, dar, conform estimă-
rilor noastre, au stagnat în 2005. În acelaşi timp, sărăcia în localităţile rurale în 2004 puţin a crescut 
comparativ cu 2003. Inegalitatea de venituri a rămas la un nivel foarte înalt, fiind determinată de nu-
mărul limitat de oportunităţi economice în localităţile rurale şi în oraşele mici. 

Au fost înregistrate anumite progrese în relaţiile cu instituţiile financiare internaţionale, aceasta fiind 
una din condiţiile importante în Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană. În cadrul 
noii sale strategii de ţară Banca Mondială a aprobat câteva proiecte sectoriale importante, în particular 
în domeniul cadastral şi în managementul finanţelor publice. Moldova a fost vizitată de câteva misiuni 
ale Fondului Monetar Internaţional care au purtat atât discuţii generale în cadrul articolului IV, cât şi au 
iniţiat negocieri preliminare pe marginea noului memorandum de politici economice cu Guvernul şi 
Banca Naţională. Moldova are şanse bune să obţină semnarea acestui memorandum până la sfârşitul
anului 2006. Resursele oferite de FMI ar putea să fie extrem de utile pentru BNM care în 2005 se va 
confrunta cu un deficit mare al contului curent şi va trebui să facă faţă şi altor condiţii adverse.

În 2005 politicile fiscale şi monetare au fost prudente, asigurând un nivel satisfăcător de stabilitate 
macroeconomică. Eforturile BNM de combatere a inflaţiei au fost susţinute şi de politica fiscală a Gu-
vernului care s-a abţinut de la deficite bugetare şi a reuşit să reducă puţin datorii publică externă, în 
timp ce datoria internă a crescut nesemnificativ.

Guvernul a elaborat Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu pentru 2006-2008. Acesta este deja cel de-
al treilea exerciţiu de planificare a cadrului fiscal pe termen mediu, în acest fel fiind îndeplinită una din 
sarcinile stabilite în Planul de Acţiuni. Guvernul a reuşit să integreze bugetul de stat, bugetele locale, 
bugetul de asigurări sociale şi fondurile extrabugetare în bugetul public naţional, o altă sarcină stabilită 
în Plan. În conformitate cu prevederile Planului de Acţiuni, bugetele publice sînt bazate pe prognoze 
macroeconomice precaute şi compatibile cu SCERS. Problema majoră în domeniu rămâne transpa-
renţă redusă în utilizarea finanţelor publice, administrarea companiilor de stat şi în procesul de privati-
zare.

În 2005 comerţul extern al Moldovei a rămas concentrat pe o gamă relativ îngustă de exporturi, iar 
în importuri au prevalat produsele petroliere. Din perspectiva relaţiilor comerciale cu UE anul 2005 s-a 
încheiat cu acordarea Moldovei a unui nou sistem comercial preferenţial generalizat – GSP Plus. 
Această din urmă realizare este importantă pe segmentul schimburilor comerciale între Moldova şi 
statele membre ale UE. Moldova va beneficia de nivelul doi de preferinţe comerciale, care presupun 
aplicarea taxei zero la exportul în UE pentru o gamă extinsă de mărfuri. Pe de altă parte, în raza aces-
tui sistem nu vor cădea un şir de produse, cum ar fi zahărul, vinurile şi băuturile alcoolice, produsele 
din carne, conserve, produse predominante în exporturile moldoveneşti. Prin urmare, aşteptăm ca 
efectul noului sistem de preferinţe comerciale să aibă un efect limitat. Moldova şi-a exprimat intenţia 
de a obţine de la UE un regim de preferinţe comerciale autonome similare cu cele acordate statelor 
vest-balcanice.

În 2005 reforma regulatorie a fost pe primele locuri în agendele de politică economică. Această 
reformă a fost concretizată în celebra Lege cu privire la optimizarea cadrului normativ de reglementare 
a activităţii de antreprenoriat, în vigoare din 7 februarie 2005, cunoscută publicului larg ca „lege a ghi-
lotinei”. Scopul asumat de autorii legii a fost „revizuirea cadrului normativ existent, în scopul eliminării 
reglementărilor, care nu corespund legislaţiei şi prezintă bariere pentru dezvoltarea mediului de afa-
ceri. După cum constată experţii, efectele legii au fost mult sub cele aşteptate deoarece în loc de o 
reducere a numărului de acte regulatorii, reforma s-a soldat mai degrabă cu o clasificare şi o legaliza-
re a acestora.

Ca şi în anii precedenţi, procesul de privatizare a stagnat, iar cele câteva cazuri de privatizare a pro-
prietăţii publice s-au produs în condiţii de minimă transparenţă. 
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Lupta cu corupţia s-a intensificat, dar rămâne actuală problema utilizării acesteia ca instrument de ră-
fuială cu adversari politici.

Planul de acţiuni prevede în calitate de prioritate şi controlul frontierei. În 2005 a fost elaborat pro-
iectul legii cu privire la serviciul de grăniceri menită să ajusteze practicile existente la normele europe-
ne dar adoptarea ei întârzie. Serviciul de grăniceri a semnat protocoale de cooperare cu servicii simi-
lare din alte ţări. A fost iniţiat procesul de elaborare a unei strategii de instruire şi aplicaţii în domeniul 
managementului frontierei de stat, inclusiv pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor privind standardele şi 
regulamentele Schengen. Adoptarea şi implementarea efectivă a acestei strategii întârzie. 

Combaterea crimei organizate este una dintre priorităţile centrale ale Planului de Acţiuni, accen-
tul fiind pus pe combaterea traficului de fiinţe umane. În acest context în octombrie 2005 a fost adopta-
tă Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Efectele legii urmează încă să se 
manifeste pentru a fi evaluate. 

În sfârşit, managementul migraţiei figurează ca subiect prioritar în Planul de Acţiuni. Din partea 
Moldovei se aşteaptă o evaluare şi o monitorizare mai bună a fenomenului şi intensificarea schimbului 
de informaţii între serviciile naţionale specializate, precum şi cu cele străine. Un pas foarte important 
în facilitarea accesului şi schimbului de informaţii necesare pentru evaluarea şi monitorizarea fenome-
nului migraţiei a fost făcut prin dezvoltarea sistemului informaţional al Biroului Naţional Migraţiune şi a 
sistemului electronic de schimb informaţional cu alte structuri de stat. Au fost operate mai multe 
amendamente legislative menite să adapteze legislaţia naţională la normele europene în domeniu. Au 
fost semnate acorduri de facilitare a regimului de vize cu Polonia şi Lituania şi au continuat negocierile 
au alte câteva ţări. Recent însă, Guvernul a propus desfiinţarea Biroului Naţional Migraţiune în calitate 
de autoritate centrală subordonată executivului.

Concluziile generale se rezumă la următoarele:

s-a realizat un progres moderat într-un şir de domenii prioritare prevăzute de Planul de Acţi-
uni;

progresul în domeniile respective se datorează preponderent voinţei politice, consensului so-
cial şi factorilor de ordin extern;

constatarea progresului limitat sau a lipsei acestuia în diverse domenii se pune pe seama 
termenului scurt de implementare (1/3 din termenul prevăzut), capacităţilor administrative in-
suficiente, inerţiei de adaptare la noile condiţii create în procesul de implementare a Planului
şi lipsei resurselor economice şi financiare pe potrivă;

domeniile de aparent regres pot fi puse, deocamdată, pe seama unor abateri temporare sau a 
unor factori de influenţă singulari, concluziile definitive urmând a fi făcute în dependenţă de 
evoluţiile ulterioare şi de capacităţile autorităţilor de a corecta sau elimina abaterile;

pentru o implementare ordonată şi progresivă a Planului de Acţiuni se impune aprobarea unui 
Program de măsuri concrete, diferenţiate pe domenii, coordonate şi puse în aplicare sub mo-
nitorizare strictă din partea autorităţilor şi a opiniei publice;

este necesar ca UE să se implice mai plenar în proces, acordând Guvernului ajutorul tehnic, 
financiar şi suportul politic necesar pentru implementarea unui document atât de complex 
precum este Planul de Acţiuni.
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DESPRE POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE

Cel mai mare val de extindere din istoria Uniunii Europene a început în 2004 prin 
aderarea celor 5 ţări central europene, 3 ţări baltice şi 2 ţări mediteraneene şi se 
va încheia în 2007-2008 odată cu aderarea României şi Bulgariei. Ca urmare a 
schimbărilor politico-geografice curente şi de perspectivă (eventuala aderare a 
ţărilor balcanice şi, probabil, a Turciei), o serie de ţări-limitrofe vor deveni „noii 
vecini” ai UE. Pentru a gestiona relaţiile cu acest grup eterogen de ţări, UE a elaborat Politica Euro-
peană de Vecinătate (PEV). Principalele sale instrumente operaţionale sunt Planurile de Acţiuni sem-
nate cu noii vecini. În contextul acestei politicii, UE şi-a fixat scopul de a proiecta beneficiile extinderii 
europene asupra vecinilor, de a consolida securitatea, stabilitatea şi bunăstarea sa şi a vecinilor şi de 
a preveni apariţia liniilor noi de diviziune în Europa1. Până în prezent au fost semnate planuri cu 7 ţări2

şi cu alte 5 ţări se poartă negocieri3.

Politica Europeană de Vecinătate este văzută de unii autori ca soluţia de com-
promis pentru dilema existenţială a UE4. Această dilemă este determinată de fap-
tul că UE trebuie să gestioneze riscul de supraextindere geografică a sa până la 
un punct în care să nu mai fie funcţională în paralel cu efectele negative care ar 
proveni din excluderea expresă a unor ţări europene din procesul de integrare europeană. Anumiţi 
autori consideră că obiectivele politicii de vecinătate sunt prea vagi pentru a stimula implementarea 
unor pachete ambiţioase de reforme în ţările cărora li se adresează5. Evident, impactul final al PEV 
asupra ţărilor-vecine va depinde în cea mai mare parte de contribuţia sa la dezvoltarea economică a 
ţărilor şi tocmai aici, deocamdată, sunt mai multe motive pentru scepticism decât pentru optimism.
Există temeri că UE a adoptat PEV din cauza reticenţei în asumarea unor obligaţii de integrare a unor 
asemenea ţări ca Moldova sau Ucraina. Unele declaraţii diplomatice, făcute fie în pripă, fie în circum-
stanţe electorale, fie într-o conjunctură politică dificilă, de către reprezentanţii unor ţări din „nucleul dur”
al UE nu fac decât să alimenteze suspiciunile6.

Totuşi PEV reprezintă o abordare nouă, mai avansată, care depăşeşte cooperarea tradiţională în rela-
ţiile UE cu noile ţări-vecine. Implementarea planurilor de acţiuni promite ţărilor beneficiare o integrare 
aprofundată pe multiple planuri şi participarea progresivă la o serie de politici şi programe comunitare. 
Printre aceste domenii se numără educaţia, politicile de tineret şi instruire, cercetarea, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea, politicile culturale şi audiovizualul. PEV promite acordarea de asistenţă tehni-
că şi financiară pentru armonizarea politicilor şi sistemelor legislative naţionale la standardele europe-
ne. Începând cu 2007, este prevăzută punerea în aplicare a Instrumentului de Vecinătate şi 
Parteneriat European, fiind aşteptată o majorare a suportului financiar acordat, îmbunătăţirea colabo-
rării transfrontaliere şi noi forme de asistenţă în scopul armonizării legislaţiei.

Dacă ţările vecine vor implementa cu succes priorităţile identificate în planurile de 
acţiuni, următorul pas în procesul de apropiere de UE va fi semnarea unor „Acor-
duri Europene de Vecinătate”. Ţările vecine aşteaptă ca aceste acorduri să ofere 
posibilitatea clară de integrare comercială mai profundă şi de participare mai largă 
la o serie de politici comunitare. Pentru Moldova este destul de realistă obţinerea 
unui asemenea acord, totuşi, noi considerăm că Moldova ar trebuie să fie intere-
sată mai degrabă de asociere ca o primă etapă de integrării plenară, decât de 
perpetuarea sau formalizarea statutului de vecin.

PEV nu presupune acordarea calităţii de membru pentru ţările vecine. Totuşi, ea nici nu exclude în 
mod expres această posibilitate. Planurile de Acţiuni pe care UE le semnează cu noii săi vecini sunt în 

1 Vezi CE, 2005;
2 Autoritatea Palestiniană, Iordania, Israel, Moldova, Maroc, Tunisia şi Ucraina.
3 Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia şi Liban.
4 Vezi Emerson, 2004;
5 Vezi Milcher and Slay, 2005.
6 În particular, la o conferinţă internaţională pe problemele de integrare europeană organizată la Zalzburg în ianuarie 2006 pri-
mul ministru francez Dominique de Villepin a declarat că unor ţări precum Moldova, Ucraina sau Georgia în general nu ar trebui 
să li se ofere vreodată perspectiva aderării la UE, http://www.newsru.com/world/28jan2006/rashi.html.

Politica europeană de 
vecinătate a fost elabora-
tă de UE pentru a proiecta 
beneficiile extinderii sale 
asupra ţărilor limitrofe ... 

... dar unii comentatori au 
anumite rezerve ...

Ţările-partenere ale UE 
investesc speranţe mari
în viitoarele Acorduri de 
Vecinătate, aşteptând o 
integrare comercială mai 
profundă şi participarea 
la politici comunitare ...
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mare măsură similare, deşi sunt vizate şi probleme specifice pentru ţări luate în parte. Acţiunile ce ur-
mează a fi implementate în cadrul acestor planuri pot fi structurate în următoarele categorii: 

Reforme politice (consolidarea democraţiei, drepturilor omului şi a bunei guvernări);

Reforme economice (inclusiv crearea unui mediu propice pentru investiţii şi afaceri);

Reforme de piaţă, comerciale şi regulatorii (la acest compartiment ţările-
partenere aşteaptă de la UE sprijin în dezvoltarea comerţului lor extern);

Cooperarea cu UE în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii (inclusiv jus-
tiţia, emigraţia şi traficul ilegal de fiinţe umane, probleme de maximă ac-
tualitate şi pentru Moldova); 

Modernizarea infrastructurii (transport, energie, comunicaţii) şi protejarea mediului ambiant;

Contacte inter-umane (educaţie, cultură, cercetare şi dezvoltare tehnologică, societate civilă).

Fiecare Plan de acţiuni conţine câte o listă de acţiuni prioritare pe care UE le aşteaptă în primul rând 
să fie abordate de către guvernele ţărilor partenere. În secţiunea următoare este descris mai detaliat 
Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

... pentru aceasta însă ele 
trebuie să implementeze 
portofolii masive de re-
forme
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DESPRE PLANUL DE ACŢIUNI MOLDOVA-UE

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova (în continuare Planul 
de Acţiuni sau Planul) a fost negociat pe parcursul anului 2004 şi a fost semnat la 
22 februarie 2005, la Bruxelles, în cadrul Consiliului de Cooperare Moldova –
Uniunea Europeană. Procesul de negocieri s-a derulat în condiţii de transparenţă 
redusă şi nu a implicat participarea unor pături largi ale societăţii moldoveneşti. 

Există păreri că Planul reflectă mai degrabă oferta pe care UE o are la moment decât priorităţile Mol-
dovei. În acelaşi timp, obligaţiile pe care şi le-a asumat Moldova sunt destul de serioase. De fapt, Pla-
nul de Acţiuni reprezintă o versiune „condensată” a criteriilor de la Copenhaga pe care ţările candidate 
la aderare au trebuit să le îndeplinească pe parcurs de aproape un deceniu. Faptul că oferta europea-
nă a fost sub aşteptările Moldovei este determinată de doi factori: 1) necesitatea UE de a digera cos-
turile implicate de actuala extindere; şi 2) lipsa de certitudine a UE în legătură cu fermitatea vectorului 
european al Moldovei. Or, acest vector s-a format mai degrabă ca o rezultantă a unor circumstanţe 
politice, decât ca o idee politică. Moldova încă trebuie să demonstreze că obiectivul de integrare 
europeană este cu adevărat un obiectiv strategic naţional şi că el nu va devia în 
caz de modificare a conjuncturii politice interne sau externe.

Contrar unor păreri pe larg răspândite în societatea moldovenească, Planul de 
Acţiuni nu substituie Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Moldova şi Uniu-
nea Europeană (APC). Consiliul de Cooperare Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căruia a fost 
semnat Planul de Acţiuni, este un organ instituit de APC. Mai mult ca atât, după cum în mod expres 
recunosc părţile semnatare ale Planului, implementarea Planului de Acţiuni va contribui la îndeplinirea 
prevederilor stipulate în APC.

Planul de Acţiuni este un document despre care se poate afirma că e ambiguu într-un sens pozitiv. În 
document nu se vorbeşte în mod explicit despre aderarea Moldovei la UE, dar nici 
nu este exclusă o asemenea perspectivă. UE recunoaşte aspiraţiile europene ale 
Moldovei, totodată, în document în mod expres este menţionat că „pentru viitorul 
apropiat APC va reprezenta baza cooperării dintre UE şi Moldova”. Pe balanţa 
pozitivă trebuie menţionată aprecierea foarte bună dată de către UE faptului că 
guvernul Moldovei a plasat Planul de Acţiuni în centrul strategiilor sale reformatoa-
re7.

Credem că elita politică şi societatea civilă moldovenească trebuie să desprindă din Planul de Acţiuni
câteva momente favorabile care trebuie capitalizate în continuare:

Extinderea UE va duce în mod inevitabil la accentuarea dependenţei politice şi economice a 
Moldovei faţă de UE;

Relaţia dintre Moldova şi UE poate merge dincolo de „cooperare”, manifestându-se printr-o 
integrare economică semnificativă şi prin aprofundarea cooperării politice;

În Planul de Acţiuni se recunoaşte constituirea unui parteneriat strategic între Moldova şi UE 
şi că buna lui implementarea va servi la constituirea unei noi relaţii politice;

Natura viitoarei relaţii va depinde de ataşamentul Moldovei la valorile comune europene şi de 
capacitatea ţării de a îndeplini efectiv priorităţile stabilite de comun acord;

Viteza cu care părţile vor progresa spre viitoarea relaţie va depinde integral de eforturile şi 
succesele Moldovei în onorarea obligaţiilor pe care şi le-a asumat.

Planul este semnat pentru o perioadă de timp relativ scurtă (3 ani), din care un an 
deja a trecut. În acest context, monitorizarea obiectivă a Planului de Acţiuni este 
crucial importantă pentru a verifica viteza şi direcţia progresului realizat de Moldo-
va şi pentru a identifica punctele nevralgice care ar putea reţine Moldova pe calea 
sa europeană. Totodată, considerăm că la următoarele etape în negocierea unui 

7 CE, 22 noiembrie 2005;

Planul de acţiuni Moldova 
– UE a fost negociat fără 
participare publică şi în 
condiţii de transparenţă
minimală ... 

... iar Moldova nu a obţi-
nut o perspectivă clară a 
aderării ...

Însă ambiguitatea ar pu-
tea să-i priască, dacă va fi 
în stare să implementeze 
adecvat un pachet satis-
făcător de reforme

Însă pe viitor ambiguita-
tea trebuie eliminată oda-
tă cu progresarea relaţii-
lor între Moldova şi UE ...



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 12 ________

nou document cu UE, negociatorii moldoveni ar trebui să ţină cont de câteva lucruri:

Noul document trebuie să conţină condiţii, acţiuni şi indicatori formulaţi cât de precis posibil;

În situaţia în care nu este posibilă formularea precisă, Moldova trebuie să se asigure de faptul 
că va putea să interpreteze ambiguitatea favorabil sieşi;

Ar fi utilă delimitarea clară a sferei de acţiune a documentului de sferele de acţiune ale altor 
strategii naţionale (în particular, este vorba de SCERS);

Dincolo de monitorizare, este necesar ca UE să se implice şi sub alte forme în implementarea 
documentului (inclusiv cu asistenţă tehnică şi financiară pe potriva complexităţii lui).

Ultimul element este foarte important, deoarece actualul Plan de Acţiuni este pro-
nunţat asimetric în ceea ce priveşte obligaţiile pe care şi le-a asumat Moldova şi 
cele asumate de UE. În pofida tuturor problemelor interne cu care se confruntă în 
prezent Uniunea Europeană, ea dispune totuşi de resurse economice şi politice 
mai mari care ar putea fi alocate pentru a ajuta Moldova în buna implementare a 
Planului.

... iar suportul acordat 
Moldovei de UE trebuie 
să fie pe potriva comple-
xităţii sarcinilor 
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METODOLOGIE

Rapoartele din această serie care vor apare pe parcursul anului 2006 au drept obiectiv monitorizarea 
independentă şi obiectivă a procesului de implementare a Planului de Acţiuni. Trimestrial vor fi monito-
rizate acţiunile adoptate şi implementate de ambele părţi semnatare ale Planului de acţiuni: Guvernul 
Republicii Moldova şi Uniunea Europeană.

Planul de acţiuni este un document complex, structurat în 7 capitole, care preve-
de implementarea a circa 300 de acţiuni, definite mai mult sau mai puţin precis. 
Fiind în imposibilitatea de a monitoriza un asemenea document complex, autorii 
acestui raport s-au concentrat asupra unor acţiuni prioritare, identificate chiar în 
Planul de Acţiuni (Priorităţi pentru Acţiuni, în versiunea engleză Priorities for Action, pagina 3). Dome-
niile principale în care a fost evaluat progresul în implementarea Planului de Acţiuni sunt:

1. Instituţii democratice;
2. Cooperarea în soluţionarea conflictului transnistrean;
3. Consolidarea capacităţilor administrative;
4. Sistemul de justiţie;
5. Dezvoltarea economică şi socială;
6. Comerţul internaţional;
7. Reforme regulatorii şi climat de afaceri;
8. Controlul frontierei;
9. Combaterea crimei organizate, în particular a traficului de fiinţe umane;
10. Managementul migraţiei.

Autorii au încercat să identifice cele mai importante, la părerea lor, progrese şi 
eşecuri. Dar aceasta nu exclude ca anumite segmente importante au rămas în 
afara analizei. Pentru evaluarea progresului autorii au elaborat o listă de indicatori 
calitativi şi cantitativi pentru fiecare domeniu. În acest context, au fost consultaţi 
experţi independenţi în domeniu. Indicatorii cantitativi au fost preluaţi din surse 
oficiale de informaţii statistice, precum şi din alte rapoarte naţionale şi internaţio-
nale. Indicatorii calitativi au fost cuantificaţi pe baza evaluărilor de experţi. Fiecare 
indicator a fost evaluat pe scara de la -2 la +2, după cum urmează:

-2 regres major

-1 regres moderat

0 nu au fost schimbări

+1 progres moderat

+2 progres major

Indicatorul a fost calculat ca medie simplă a evaluărilor date de experţi. Evoluţia indicatorilor pentru 
fiecare domeniu este indicată în grila de monitorizare corespunzătoare. În grilă este indicată situaţia în 
2004, dinamica din 2005, factorii care au condiţionat această dinamică şi sursele de informare.

Am menţionat anterior că Planul de Acţiuni este un document formulat în termeni 
destul de ambigui. El reprezintă mai degrabă o strategie (neterminată), decât un 
plan de acţiuni propriu-zis. Deşi, în dependenţă de circumstanţe, formulările ambi-
gue şi lipsa unor indicatori clari ar putea fi politic avantajoase, această situaţie 
complică enorm de mult un proces de monitorizare comprehensiv şi obiectiv. 

Prin urmare, lista de indicatori care a fost formulată de autori pentru a monitoriza evoluţia Planului, 
rămâne în continuare deschisă pentru dezbateri şi sugestii din partea publicului.

Planul de acţiuni este un 
document vast şi com-
plex ....

... de aceea autorii acestui 
raport s-au limitat la mo-
nitorizarea a zece dome-
nii prioritare ...

 ... şi au elaborat o listă 
de indicatori calitativi şi 
cantitativi pentru monito-
rizarea progresului

... dar ambiguitatea Pla-
nului nu permite o moni-
torizare riguroasă
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1. INSTITUŢII DEMOCRATICE

1.1. Iniţiative îndreptate spre apărarea drepturilor 
omului
Problema accesului cetăţenilor la Curtea Constituţională
La 16 februarie 2005, Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege cu privire 
la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova. Potrivit aces-
tuia, cetăţenilor moldoveni li s-ar fi oferit posibilitatea contestării deciziilor 
judecătoreşti definitive la Curtea Constituţională (CC). Prin modificarea art. 
135 şi 136 din Constituţie, urma să fie instituit un mecanism naţional de 
control jurisdicţional al respectării drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale. Hotărârile CC urmau să fie considerate decizii interne definitive. 
Ministrul Justiţiei a menţionat că "crearea la nivel naţional a unui recurs are 
drept obiectiv principal filtrarea cererilor adresate Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), 
ceea ce va constitui ultimul recurs naţional oferit persoanelor înainte de sesizarea instanţei de la 
Strasbourg". 

Proiectul de lege respectiv a fost înaintat de către un grup de 35 de deputaţi din Parlamentul Republi-
cii Moldova, întru realizarea propunerii şefului statului din iulie 2004. Iniţiativa respectivă se înscria în 
contextul sugestiilor făcute în mod repetat de organizaţiile internaţionale şi locale de profil, care au 
recomandat introducerea unei noi reglementări legislative care ar fi acordat persoanelor fizice dreptul 
de a se putea adresa cu interpelări la CC. 

În acest context, în august 2005 şeful statului a convocat o şedinţă în cadrul căreia a fost dezbătută 
problema reprezentării Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Convocarea 
şedinţei a oferit un prilej pentru continuarea discuţiilor din 29 ianuarie 2005, când a avut loc Adunarea 
anuală a Judecătorilor. În cadrul şedinţei şeful statului a subliniat că: 

nu mai poate fi tolerată situaţia în care tot mai mulţi cetăţeni ai RM 
sînt nemulţumiţi de actul justiţiei din ţară, adresându-se la CEDO 
unde Moldova este condamnată; 

CEDO a adoptat peste 20 de hotărâri privind condamnarea Repu-
blicii Moldova şi peste 150 de dosare împotriva Moldovei au fost 
acceptate spre examinare; 

este importantă modificarea cît mai urgentă a Constituţiei şi "implementarea mecanismului 
naţional de protecţie a dreptului omului" prin intermediul Curţii Constituţionale, care ar urma 
să devină un fel de "mini-CEDO naţional", evitându-se necesitatea ca cetăţenii să sesizeze 
CEDO; 

fiecare caz de condamnare a Moldovei de către CEDO ar trebui să impună reacţia CSJ faţă 
de judecătorii care au emis hotărâri soldate cu condamnarea Moldovei; 

Procurorul General ar trebui să intenteze procese de judecată pentru adoptarea hotărârilor
urmate de condamnarea RM, solicitând şi recuperarea totală sau parţială a prejudiciului fi-
nanciar cauzat Moldovei; 

Parlamentul, Guvernul şi alte instituţii specializate urmau să elaboreze un plan de acţiuni în 
vederea realizării propunerilor şefului statului, menţionate mai sus.

În contextul actualelor carenţe din sistemul judecătoresc, mai mulţi experţi 
în domeniu prevedeau posibilitatea deturnării obiectivelor declarate ale 
acestor amendamente. La părerea lor, nu redresarea situaţiei justiţiei, ci 
reducerea numărului de sesizări depuse de cetăţenii moldoveni la CEDO 
ar fi un scop în sine pentru guvernare. În decembrie 2005 acest argument 
a fost invocat când Parlamentul a respins iniţiativa de modificare a Consti-
tuţiei în sensul oferirii cetăţenilor dreptului de a apela la Curtea Constituţio-
nală. Exemplul respectiv pune în evidenţă faptul că carenţele sistemului judecătoresc generează lipsa 
de încredere având drept efect subminarea unor iniţiative care, în principiu, merită a fi susţinute.

“crearea la nivel naţional 
a unui recurs are drept 
obiectiv principal filtrarea 
cererilor adresate Curţii 
Europene pentru Dreptu-
rile Omului (CEDO)...

„nu mai poate fi tolerată 
situaţia în care tot mai 
mulţi cetăţeni ai RM sînt 
nemulţumiţi de actul justi-
ţiei din ţară, adresându-se
la CEDO unde Moldova 
este condamnată...”

Carenţele sistemului ju-
decătoresc generează 
lipsa de încredere având
drept efect subminarea 
unor iniţiative, care, în 
principiu, merită a fi sus-
ţinute. 
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Iniţiativă privind abolirea pedepsei cu moartea
Şeful statului a lansat o iniţiativă prin care a propus Parlamentului să revizuiască art. 24 alin. (3) din 
Legea Supremă în sensul abolirii pedepsei cu moartea în toate circumstanţele. Motivul a fost că, men-
ţinerea în Constituţie a acestei prevederi constituie "un factor ce afectează imaginea ţării noastre, iar 
modificarea propusă va reconfirma opţiunea Republicii Moldova pentru respectarea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului". Este de precizat că Planul de Acţiuni nu cere în mod explicit modifi-
carea Constituţiei RM în sensul propus de şeful statului, dar impune printr-o formulă generală, nuanţa-
tă, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în conformitate cu standar-
dele internaţionale şi europene, standarde cu care pedeapsa cu moartea intră în disonanţă stridentă. 

În scopul excluderii din Constituţie a prevederilor care admit condamnarea şi aplicarea pedepsei cu 
moartea în cazuri excepţionale au fost înaintate două proiecte de legi pentru revizuirea Constituţiei, de 
către Guvern (5 octombrie 2005) şi de către un grup de deputaţi în Parlament (16 noiembrie 2005), 
ambele având avizul pozitiv al Curţii Constituţionale. Conform Constituţiei, legea de revizuire poate fi 
adoptată după cel puţin 6 luni şi în cel mult 1 an de la prezentarea iniţiativei corespunzătoare.

Asigurarea libertăţii presei şi de exprimare
În 2005 evoluţiile din domeniul mass-media au fost percepute preponderent prin prisma: comporta-
mentului mass-media în campania electorală pentru alegerea Parlamentului la 6 martie 2005 şi în 
campaniile repetate pentru alegerile noi ale primarului de Chişinău; cazurilor de deetatizare a presei; 
eforturilor de elaborare şi modificare a legislaţiei referitoare la mass-media şi accesul la informaţie. 

Evoluţiile respective au fost contradictorii. Comparativ cu alegerile din 6 martie, când comportamentul 
mass-media publice a fost estimat drept părtinitor în favoarea partidului de guvernământ8, la alegerile 
noi pentru funcţia de primar de Chişinău acest comportament a înregistrat o evoluţie pozitivă spre un 
grad mai mare de imparţialitate. 

Deşi procesul de deetatizare a unor instituţii mass-media a fost, mai degrabă, legat de “consensul par-
lamentar”, totuşi, motivaţia expusă în hotărârile Guvernului9, referitoare la lichidarea întreprinderilor de 
stat ziarul „Nezavisimaia Moldova” şi “Moldova Suverană” se referă la „îndeplinirea obligaţiilor statului 
de prevenire şi limitare a activităţii monopoliste în domeniul mijloacelor de informare în masă de stat”. 
Cu toate acestea, evoluţia lucrurilor a fost una contestată de toate formaţiunile de opoziţie, inclusiv 
cele care au susţinut „consensul parlamentar”. În acest context, vicepreşedintele Parlamentului, Iurie 
Roşca, a solicitat în decembrie 2005 Prim-ministrului să prezinte în plenul legislativului o informaţie 
despre forma organizatorico-juridică actuală a ziarelor "Moldova Suverană" şi "Nezavisimaia Moldo-
va", după ce Guvernul şi-a retras calitatea de fondator al acestor publicaţii, şi eventuala intrare a ziare-
lor respective într-un holding pe cale de apariţie. O astfel de evoluţie trezeşte îngrijorări pe motiv că ar 
transfera „activitatea monopolistă în domeniul de informare în masă de stat” într-o albie comercială de 
o anumită orientare politică.

Deopotrivă cu aceste îngrijorări exprimate de forţele politice de opoziţie, persistenţa unor tendinţe ne-
gative în evoluţia libertăţii mass-media este demonstrată şi de faptul că 13 misiuni diplomatice şi orga-
nizaţii internaţionale acreditate la Chişinău au făcut publică, în octombrie 2005, o declaraţie în care se 
menţionează că: “Şefii de misiune ai ţărilor şi organizaţiilor semnatare ale comunicatului îşi exprimă 
îngrijorarea în legătură cu felul în care sînt acordate licenţele de emisie şi sînt alocate frecvenţele în 
Republica Moldova. Mai există serioase semne de întrebare în legătură cu transparenţa unor astfel de 
decizii şi independenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Reglementarea mass-media şi dis-
tribuirea licenţelor şi frecvenţelor trebuie făcute într-o manieră transparentă şi corectă, astfel încât să 
se evite orice suspiciuni de implicare politică sau interes comercial”10. 

Prevederile legislaţiei referitoare la defăimare nu au fost modificate. În schimb, s-au remarcat tendinţe 
îndreptate spre elaborarea unor noi proiecte de legi cu privire la secretul de stat şi la secretul de servi-
ciu (proiect elaborat de Serviciul de Informaţii şi Securitate) şi de elaborare a unor legi cu privire la 
informaţie (proiecte elaborate de Ministerul Dezvoltării Informaţionale). Proiecte respective au fost pri-

8 http://www.osce.org/documents/odihr/2005/06/14919_mo.pdf
9 Monitorul oficial nr.77-79/539 din 3.06.2005 şi nr.86-88/649 din 24.06.2006
10 Raport anual 2005 „Libertatea de exprimare şi informarea în Republica Moldova”. Centrul Independent de Jurnalism. 
http://www.ijc.md/serviciul_juridic/docs/RAPORT_ANUAL_2005.doc
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vite cu îngrijorare de instituţiile neguvernamentale naţionale specializate în domeniul mass-media, şi 
au fost avizate negativ de organizaţii internaţionale care au atenţionat societatea „asupra pericolelor 
iminente pe care le presupune adoptarea acestora”, lucru care a condus la scoaterea proiectelor res-
pective de pe ordinea de zi a organului legislativ11.

Drept evenimente de o importanţă majoră pot fi considerate transmisiunile în direct radio şi TV a şe-
dinţelor plenare ale Parlamentului, precum şi publicarea pe pagina web a Parlamentului a stenogra-
melor şedinţelor plenare publice.

În sfârşit, la 21 decembrie 2005 un grup de deputaţi reprezentând fracţiunea majoritară şi pe cea a 
Partidului Popular Creştin Democrat au înaintat în calitate de iniţiativă legislativă proiectul Codului au-
diovizualului, însă acest document nu a fost dat publicităţii.

1.2. Drepturile omului: activitatea Parlamentului 
Legi adoptate de Parlament 
În iunie 2005 a fost adoptată  Legea pentru ratificarea Protocolului nr.14 la Convenţia europeană 
a drepturilor omului. Protocolul respectiv a fost aprobat de Comitetul de Miniştri al Consiliului Euro-
pei în anul 2004, cu scopul de a perfecţiona sistemul de control stabilit în Convenţie şi pentru a oferi 
CEDO mijloace noi pentru examinarea mai operativă a cererilor. 

Prin Legea pentru modificarea Codului penal, acesta a fost completat 
cu un nou articol – 3091, întitulat "Tortura". Legea reglementează aplica-
rea pedepselor pentru provocarea în mod intenţionat unei persoane a 
durerii sau suferinţei puternice, fizice ori psihice, în special cu scopul de 
a obţine de la ea sau de la un terţ, informaţii şi mărturii, atunci când o 
asemenea durere sau suferinţă sînt provocate de o persoană cu funcţii 
de răspundere sau de o orice altă persoană care acţionează cu titlu ofi-
cial, cu excepţia durerilor şi suferinţelor care rezultă exclusiv din sancţi-
uni legale, inerente acestora sau ocazionate de ele. 

Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 
Actul legislativ stabileşte cadrul legal necesar pentru activitatea de pre-
venire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi de asigurare a 
protecţiei drepturilor şi intereselor victimelor traficului de fiinţe umane. 

Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul Opţional al 
Convenţiei cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare 
faţă de femei. Protocolul prevede recunoaşterea de către statele-părţi a 
competenţei Comitetului privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei - de a primi, 
analiza şi formula recomandări statelor-părţi pe baza unor comunicări, inclusiv confidenţiale, transmise 
de persoane sau grupuri de persoane care se consideră victime ale încălcării drepturilor stabilite de 
Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei.

Control şi audieri parlamentare
În octombrie 2005 Parlamentul a adoptat Hotărârea privind constituirea Comisiei de anchetă pen-
tru examinarea situaţiei persoanelor deţinute în izolatorul de urmărire penală nr. 13 din munici-
piul Chişinău. Formarea comisiei a fost motivată de faptul că în instituţia respectivă sînt deţinute pes-
te 1000 de persoane ce sînt în aşteptarea deciziei instanţei de judecată sau trimiterii dosarului în in-
stanţă. Multe dintre aceste persoane sînt ţinute în arest de mai mulţi ani din cauza tergiversării anche-
tei penale sau a examinării îndelungate a cauzelor de către instanţele judecătoreşti. 

11 Ibidem
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În decembrie 2005 Comisia parlamentară pentru drepturile omului a audiat 
în cadrul unei şedinţe speciale situaţia respectării drepturilor deţinuţilor din 
Republica Moldova. S-a constatat că situaţia existentă în domeniul respec-
tiv nu corespunde normelor internaţionale şi necesită mai multe îmbunătă-
ţiri: reducerea aglomerării în instituţiile penitenciare; asigurarea medicală; 
asigurarea cu hrană; introducerea măsurilor de educaţie şi reintegrare în 
câmpul muncii a persoanelor eliberate din detenţie. 

Ulterior Parlamentul a adoptat Hotărârea privind rezultatele controlului 
efectuat asupra situaţiei preveniţilor ţinuţi în stare de arest în izolatorul de urmărire penală nr. 
13, ale căror dosare se află pe rol în instanţele judecătoreşti. Comisia parlamentară specială care 
a efectuat controlul respectiv a constatat cazuri de încălcare a legislaţiei în vigoare şi de violare a 
drepturilor şi libertăţilor omului. Deputaţii au stabilit că situaţia creată este 
determinată în majoritatea cazurilor "de nerespectarea de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei în vigoare privind examinarea în termene rezona-
bile a cauzelor penale", precum şi de "lipsa unui control riguros din partea 
instanţelor şi autorităţilor competente". În hotărârea Parlamentului adopta-
tă, (surprinzător, în cadrul unei şedinţe secrete), se mai constată că activi-
tatea Ministerului Justiţiei în domeniul asigurării condiţiilor de detenţie "nu 
corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare", iar Consiliului Superior al Magistraturii i se solicită "efec-
tuarea unor controale asupra examinării dosarelor preveniţilor ţinuţi în stare de arest în izolatorul de 
urmărire penală". Efectele practice a implementării prevederilor acestei hotărâri urmează încă a fi stu-
diate.

Comisia pentru drepturile omului, cu invitarea reprezentanţilor societăţii 
civile, a audiat rapoartele unor autorităţi guvernamentale la capitolul înde-
plinirii Planului de Acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-
2008. Membrii comisiei au calificat drept insuficiente măsurile întreprinse în 
domeniu de Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Dezvoltării Informa-
ţionale, Ministerul Justiţiei, Compania Publică "Teleradio Moldova" şi Cur-
tea Supremă de Justiţie. Parlamentarii au apreciat rapoartele prezentate 
ca superficiale, fără o prezentare reală a stării de lucruri. 

În cadrul sesiunii de primăvară 2005 Parlamentul a audiat un raport despre 
activitatea Centrului pentru Drepturile Omului şi a discutat evoluţia  realiză-
rii Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 
2004-2008.

1.3. Iniţiative ale Guvernului
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la 
reabilitarea victimelor represiunilor politice
În octombrie 2005 executivul a înaintat Parlamentului proiectul de lege 
pentru modificarea Legii cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor 
politice. Modificările urmează să stabilească mecanismul de restituire a 
bunurilor confiscate de la persoanele supuse represiunilor şi ulterior 
reabilitate. Legislaţia în vigoare prevede dreptul acestor persoane la res-
tituirea bunurilor în natură, iar în cazul imposibilităţii unei asemenea res-
tituiri beneficiarul trebuie să primească o compensaţie. Anume meca-
nismul de acordare a compensaţiilor a făcut anterior obiectul unor con-
flicte soldate cu contestarea în Curtea Constituţională şi declararea ca 
neconstituţională a hotărârii de Guvern ce reglementa cuantumul şi mecanismul de acordare a com-
pensaţiilor.

Modificările propuse prevăd că valoarea bunurilor care nu depăşeşte 50 de mii lei va fi achitată în de-
curs de un an. Valoarea bunurilor care depăşeşte suma de 50 de mii lei, dar nu este mai mare de 200 
de mii lei va fi achitată în termen de trei ani, iar valoarea bunurilor de peste 200 de mii lei va fi achitată 
în perioadă de cinci ani. Cuantumul total al implementării legii, în cazul că va fi adoptată, se estimează 
la peste 1 miliard de lei, care va fi alocat treptat din bugetul de stat. Până în prezent Republica Moldo-
va a fost sancţionată de câteva ori la CEDO pentru faptul nerestituirii averii persoanelor supuse repre-
siunilor politice sau compensării echitabile a valorii respectivei averi.
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Departamentul de executare 
La finele anului 2005 Guvernul a aprobat câteva măsuri pentru implemen-
tarea Codului de executare, stabilind structura, efectivul limită şi o serie de 
modificări în Regulamentul Departamentului de executare. Structura res-
pectivă funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei şi are menirea de a asi-
gura executarea deciziilor judecătoreşti, emise în soluţionarea cauzelor 
civile, administrative şi economice (comerciale). Departamentul va fi finan-
ţată din bugetul de stat, precum şi din mijloacele acumulate într-un Fond special pentru dezvoltarea 
sistemului de executare, unde va fi virată taxa de executare în mărime de 5% din suma real percepută 
sau din valoarea bunurilor percepute în urma executării silite.

Necesitatea perfecţionării funcţionării departamentului respectiv şi a sistemului de executare în gene-
ral ţine de faptul că pînă în prezent rămîn neexecutate zeci de mii de hotărîri judecătoreşti şi acte de 
executare emise de diverse instituţii de stat, acest neajuns fiind unul din cele mai importante capete 
de acuzare cu care se adresează cetăţenii Republicii Moldova la CEDO. 

1.4. Dialogul putere-opoziţie12

Ca urmare a parteneriatului politic stabilit prin declaraţia votată în una-
nimitate de către Parlament la 24 martie 2005 şi condiţionării participării 
la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova a unei părţi a opoziţiei par-
lamentare, a fost adoptat un şir de legi importante pentru democratiza-
rea vieţii politice din Republica Moldova, legi elaborate preponderent de 
către opoziţie. 

Legea pentru modificarea unor acte legis-
lative cu privire la Serviciul de Infor-
maţii şi Securitate
Prin modificările respective s-au acordat Serviciului de Informaţii şi Securitate cîteva atribuţii noi, în 
special referitoare la: a) protejarea secretului de stat; b) crearea, funcţionarea şi asigurarea securităţii 
sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii; c) desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului. 
În acelaşi timp, din competenţa SIS a fost exclusă efectuarea urmăririi penale în cauzele infracţiunilor 
a căror cercetare ţine de competenţa Serviciului şi a fost exclus dreptul de a dispune de izolator de 
detenţie provizorie. 

Legea nu a instituit careva prevederi referitoare la demilitarizarea Serviciului respectiv, după cum nu 
conţine şi norme care ar pune baza unei viitoare legi a lustraţiei, prin deconspirarea agenţilor secreţi ai 
regimului totalitar. De asemenea, legea nu a introdus careva reglementări noi referitoare la limitarea 
atribuirii informaţiilor la categoria "secret de stat", deşi abuzuri în acest domeniu au fost semnalate 
anterior. Se poate constata că modificările respective au avut un caracter superficial şi s-au limitat 
practic la suprimarea efectuării urmăririi penale a cîtorva infracţiuni ce ţineau de competenţa SIS. 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire 
la Curtea de Conturi
Scopul modificărilor a fost instituirea unei modalităţi noi de formare a Curţii de Conturi, majoritatea 
membrilor fiind desemnaţi de opoziţia parlamentară; asigurarea respectării modului de formare, de 
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare publice; asigurarea utilizării legale şi conform des-
tinaţiei, în condiţii de economie, eficienţă şi eficacitate, a patrimoniului public.

12 Dialogul putere-opoziţie operează în domenii strategice, vizând integrarea europeană, problema reglementării transnistrene, 
alte domenii prevăzute în Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, opoziţia parlamentară refuzând însă să 
voteze pentru componenţa şi programul Guvernului, legile bugetului de stat şi al asigurărilor sociale, Programul legislativ pînă în 
anul 2009 şi alte acte legislative importante.
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Legea pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
Parlamentului
Regulamentul modificat prevede transmiterea obligatorie în direct la TV şi radio a şedinţelor plenare 
publice, obligaţia plasării stenogramelor şedinţelor plenare pe pagina web a Parlamentului, crearea 
unei subcomisii parlamentare pentru supravegherea activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

Pe lângă legile menţionate, s-a decis că în sesiunea de primăvară a Parlamentului va fi elaborată şi 
adoptată "în prima lectură" o nouă lege a audiovizualului, care va fi expusă spre dezbateri publice şi 
ulterior remisă spre expertiză Consiliului Europei. Aceasta şi alte iniţiative sînt preconizate a fi realiza-
te în cadrul Programului calendaristic al acţiunilor legislative pentru respectarea obligaţiilor şi angaja-
mentelor faţă de CE (adoptat prin Hotărârea Parlamentului Nr.284 din 11.11.2005), care mai prevede: 

definitivarea proiectelor de legi pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului şi a 
Legii privind Compania "Teleradio-Moldova" pînă la finele anului 2005; 

expertizarea de către CE a proiectelor respective în perioada ianuarie-martie 2006; 

adoptarea legilor respective în perioada iunie-iulie 2006. 

La 21 decembrie 2005 un grup de deputaţi reprezentând fracţiunea majoritară şi pe cea a Partidului 
Popular Creştin Democrat au înaintat în calitate de iniţiativă legislativă proiectul Codului audiovizualu-
lui, însă acest document nu a fost dat publicităţii.

1.5. Partide şi alegeri
Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 s-au desfăşurat cu anumite aba-
teri de la standardele internaţionale. Totuşi, Misiunea Internaţională de 
Observare a Alegerilor parlamentare, misiune comună la care au luat parte 
OSCE/BIDDO, Adunarea Parlamentară a OSCE, Adunarea Parlamentară 
a Consiliului Europei (APCE) şi Parlamentul European, a constatat că 
"alegerile parlamentare din 6 martie 2005 în Republica Moldova s-au des-
făşurat, în general, conform cu majoritatea angajamentelor OSCE, cu 
standardele Consiliului Europei şi alte standarde internaţionale referitoare 
la alegeri. Cu toate acestea, autorităţile nu au reuşit să îndeplinească une-
le angajamente şi standarde indispensabile pentru un proces electoral cu 
adevărat competitiv. În special, condiţiile desfăşurării campaniei electorale şi accesul la mass-media 
nu au fost suficient de echitabile; în această privinţă, s-au confirmat tendinţele negative constatate 
încă de la alegerile locale din 2003". 

În acest context, Comisia de la Veneţia, OSCE, dar şi opoziţia parlamentară, au solicitat modificarea 
legislaţiei electorale, aducerea acesteia în conformitate cu recomandările instituţiilor respective.   

Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Principalele modificări s-au referit la:

micşorarea pragului electoral până la 4% pentru partide şi la 6% şi 8% pentru blocurile electo-
rale constituite din 2 formaţiuni şi respectiv din trei şi mai multe; 

modificarea statutului CEC. Aceasta va fi constituită din 9 membri desemnaţi (câte unul de 
către Preşedinte şi Guvern şi 7 de către Parlament, inclusiv 5 de către partidele de opoziţie 
conform numărului de mandate deţinute de acestea); 

schimbarea modalităţii de desemnare a membrilor organelor electorale de circumscripţie şi 
ale secţiilor de votare; 

difuzarea emisiunilor electorale numai cu genericul "Electorala"; 
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atribuirea CEC a dreptului de sancţionare a concurenţilor pentru încălcarea dispoziţiilor Codu-
lui electoral prin aplicarea avertismentului sau amenzii.

Alegerile noi ale primarului general de Chişinău desfăşurate le 10 iulie 2005 
şi repetate la 24 iunie, 27 noiembrie şi 11 decembrie 2005 pe motiv de ab-
senteism electoral au demonstrat totuşi o îmbunătăţire a procesului electo-
ral, în special, în ceea ce priveşte reflectarea în mass-media electronice, 
lucru menţionat de către misiunea OSCE în Republica Moldova. 

Finanţarea partidelor din bugetul de stat 
Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la finanţarea partidelor poli-
tice şi a campaniilor electorale, proiect ce urmează să reglementeze moda-
lităţile de finanţare a partidelor şi altor organizaţii social-politice (inclusiv în cadrul campaniilor electora-
le), controlul finanţării, restricţiile şi sancţiunile pentru încălcarea dispoziţiilor legale corespunzătoare. 
Proiectul prevede că statul va subvenţiona anual activitatea partidelor cu o sumă totală ce nu depă-
şeşte 0,02% din veniturile bugetului de stat pe anul de referinţă (spre exemplu, pentru anul 2006 
această sumă ar constitui nu mai mult de 1 milion 936 mii lei). Proiectul de lege respectiv a fost elabo-
rat la recomandarea Consiliului Europei şi a organismelor financiare internaţionale, având scopul de-
clarat de a reduce corupţia politică şi abuzurile în finanţarea campaniilor electorale.  

1.6. Recomandările Consiliului Europei şi implementarea 
acestora 
La 4 octombrie 2005 a fost adoptată rezoluţia şi recomandarea APCE pe marginea Raportului de mo-
nitorizare a îndeplinirii angajamentelor asumate de către Republica Moldova. Rezoluţia menţionează 
că autorităţile moldovene au avansat pe calea reformelor, dar o serie de angajamente asumate la 
momentul aderării nu au fost onorate satisfăcător. APCE remarcă necesitatea funcţionării eficiente a 
instituţiilor democratice, afirmarea şi eficientizarea justiţiei, promovarea libertăţii de exprimare şi a plu-
ralismului, consolidarea democraţiei locale, combaterea corupţiei şi a traficului de fiinţe umane, modifi-
carea legislaţiei electorale, cu privire la partide, perfecţionarea mecanismului de expertiză internaţio-
nală a actelor legislative. De asemenea, APCE pledează pentru soluţionarea paşnică a diferendului 
transnistrean, cu respectarea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii Moldovei, organizarea unor alegeri 
libere şi democratice în regiune.

Reprezentanţii Parlamentului Republicii Moldova au apreciat respectiva 
rezoluţie ca fiind cea mai favorabilă de la momentul aderării Moldovei la 
CE (1995). În noiembrie 2005, Parlamentul a adoptat Hotărârea cu privire 
la aprobarea Programului calendaristic al acţiunilor legislative în con-
formitate cu Rezoluţia şi Recomandările Comisiei pentru respectarea 
obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre ale Consiliului Euro-
pei. Restanţele în domeniu urmează a fi lichidate până la mijlocul anului 
2006, pentru ca în toamna anului 2006 să se solicite excluderea Moldovei 
din lista ţărilor monitorizate. 

Printre actele legislative care urmează a fi modificate sau adoptate în scopul executării sarcinilor res-
pective se numără şi: 

Regulamentul Parlamentului; 

Legea despre statutul deputatului în Parlament; 

Legea cu privire la partide; 

Codul electoral; 

Legea privind statutul municipiului Chişinău; 

Legea despre statutul juridic special al Găgăuziei; 

Legislaţia din domeniul independenţei şi consolidării justiţiei; 

Legislaţia despre activitatea serviciilor de securitate şi reprimare;

Legea cu privire la libertatea religiei; 

Legea audiovizualului; Legea despre Compania "Teleradio-Moldova"; Legea presei; 

Alegerile noi ale primaru-
lui general de Chişinău 
desfăşurate în repetate 
rânduri pe parcursul anu-
lui 2005 au demonstrat o 
anumită îmbunătăţire a 
procesului electoral, în 
special, în ceea ce priveş-
te reflectarea în mass-
media electronice. 

Parlamentul a adoptat 
Hotărârea cu privire la 
aprobarea Programului 
calendaristic al acţiunilor 
legislative în conformitate 
cu Rezoluţia şi Recoman-
dările Comisiei pentru 
respectarea obligaţiilor şi   
angajamentelor statelor 
membre ale Consiliului 
Europei.
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Legea privind desfăşurarea întrunirilor; 

Codul educaţiei.

Pe lângă tendinţele pozitive s-au făcut remarcate şi tendinţe negative. Chi-
ar imediat după apariţia Rezoluţiei APCE, pe ordinea de zi a Parlamentului 
a fost inclusă în mod excepţional chestiunea examinării cererilor Procuro-
rului General despre aprobarea trimiterii în judecată a unor deputaţi. În 
cadrul şedinţei Parlamentului din 13 octombrie 2005 fracţiunea majoritară, 
cu votul a 54 de deputaţi, a aprobat cererile Procurorului general prin care 
s-a solicitat acordul de a trimite în judecată un grup de deputaţi, membri ai 
fracţiunii de opoziţie Alianţa "Moldova Noastră", inclusiv pe liderul acestei fracţiuni parlamentare şi al 
partidului cu aceeaşi denumire. Dezbaterile din Parlament au reanimat discuţiile referitoare la 
imunităţile şi inviolabilităţile acordate deputaţilor şi altor categorii de demnitari publici. Cu acest prilej, a 
fost abordată problema anulării sau limitării esenţiale a imunităţii parlamentare, aprofundării şi perfec-
ţionării garanţiilor necesare pentru promovarea pluralismului politic, necesitatea revizuirii legislaţiei 
privind funcţionarea Procuraturii şi instanţelor judecătoreşti.

1.7. Cooperarea autorităţilor publice cu societatea civilă
Concepţia privind cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova şi societatea civila, adop-
tată de Parlament la 29 decembrie 2005 are menirea de a stabili principiile şi mecanismul general de 
interacţiune între Parlament şi reprezentanţii societăţii civile, consultarea permanentă între aceste in-
stituţii. Hotărârea de aprobare a Concepţiei stabileşte obligativitatea plasării pe web-site-ul oficial al 
Parlamentului a textelor tuturor proiectelor de acte legislative înregistrate corespunzător. 

În acest context merită menţionat faptul că la 22 decembrie 2005 Preşedin-
tele Republicii Moldova a semnat Decretul privind constituirea Comisiei 
pentru elaborarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, în 
fruntea căreia s-a autodesemnat. Din comisie mai fac parte reprezentanţi 
ai Parlamentului şi Guvernului, ai instituţiilor ştiinţifice şi ai societăţii civile. 
Concepţia securităţii naţionale urmează a fi elaborată pînă la 1 martie 2006 
şi ulterior trebuie să fie aprobată de Parlament. 

Prin decret prezidenţial a fost constituită şi Comisia naţională pentru elaborarea Concepţiei politicii 
externe a Republicii Moldova, în fruntea căreia se va afla ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene. La fel ca şi în cazul precedent, în componenţa comisiei care trebuie să elaboreze Concepţia 
pînă la 1 martie 2006, au intrat responsabili de la Guvern, Parlament, precum şi reprezentanţi ai soci-
etăţii civile.

Deşi Primul-ministru a declarat în repetate rînduri despre necesitatea cooperării cu societatea civilă şi 
consultarea proiectelor deciziilor guvernamentale, pînă în prezent Guvernul nu a elaborat un meca-
nism clar şi eficace, despre deciziile guvernamentale afîndu-se de cele mai mutle ori la momentul 
examinării şi adoptării lor de către Guvern.

Grila de monitorizare 1 Instituţii democratice
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factorii 

de influenţă
Surse

Stabilitatea 
şi eficienţa insti-
tuţiilor democra-
tice

Stabilitatea instituţiilor democrati-
ce a persistat, fiind asigurată de 
majoritatea parlamentară constitu-
ţională a partidului de guvernă-
mânt şi de rezultatele medierii prin 
intermediul reprezentantului Se-
cretarului General al Consiliului 
Europei din cadrul Mesei Rotunde 
cu statut permanent.

▪ Alegerile parlamentare au fost, în gene-
ral, conforme standardelor democratice;
▪ Constituirea noilor componenţe ale 
administraţiei supreme s-a realizat con-
form normelor constituţionale;
▪ Între principalele forţe parlamentare a 
fost stabilit un consens politic; 
▪ Consensul politic a determinat promo-
varea reformelor democratice în domenii 
prioritare, însă cu deficienţe la capitolul 
calitate.  

▪ Consensul politic 
intern;
▪ Conjunctura internaţi-
onală.

Estimările 
autorilor

Supremaţia statu-
lui de drept

▪ Modificarea frecventă a cadrului 
legislativ-normativ generând
instabilitate juridică; 
▪ Modificările frecvente ale Legii 
supreme (de două ori  în perioada 
1994-2000; de cinci ori în perioa-

▪ Modificările legislaţiei promovate ca 
rezultat al consensului politic presupun 
un control sporit asupra guvernării din 
partea opoziţiei;
▪ Executivul ia anumite decizii fără 
consultare suficientă cu Parlamentul sau 

▪ Consensul politic 
intern;
▪ Recomandările şi 
intervenţiile instituţiilor 
internaţionale;

▪ Stenogramele 
şedinţelor plenare 
ale Parlamentului
(www.parlament.
md); 
▪ Publicaţiile 

Retragerea imunităţii unui 
grup de deputaţi din opo-
ziţie a pus în evidenţă 
necesitatea revizuirii le-
gislaţiei privind funcţio-
narea Procuraturii şi in-
stanţelor judecătoreşti. 

Au fost emise decrete 
prezidenţiale privind ela-
borarea concepţiilor poli-
ticii externe şi a securită-
ţii naţionale cu participa-
rea la elaborare a repre-
zentanţilor societăţii civi-
le.  
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da 2001- 2004);  
▪ Înregistrarea cazurilor de întoar-
cere în proprietatea statului a unor 
obiecte anterior privatizate, încer-
cări de intimidare a investitorilor;
▪ Accesul limitat al cetăţenilor la 
legislaţie (art.23 din Constituţie). 

chiar arogându-şi atribuţii ale acestuia 
(adoptarea unor decizii de alocare a 
mijloacelor financiare din buget, cu 
ulterioară „legiferare” în Parlament).

periodice;
▪ Declaraţiile 
formaţiunilor 
politice;
▪ Rapoartele de 
monitorizare ale 
instituţiilor in-
ternaţionale.

Garantarea drep-
turilor şi libertăţi-
lor fundamentale 
ale omului

▪ Au fost atestate multiple cazuri 
de încălcare a drepturilor omului 
(drepturile social-economice, 
prezumţia nevinovăţiei, libertatea 
întrunirilor, libertatea individuală 
şi siguranţa persoanei, libertatea 
opiniei şi a exprimării, dreptul la 
informaţie, dreptul la muncă sînt 
cel mai frecvent încălcate);
▪ Eficienţa instituţiilor guverna-
mentale specializate este redusă;
▪ Noile acte legislative au inclus 
garanţii suplimentare pentru pro-
tecţia drepturilor omului, dar 
acestea nu sînt eficient aplicabile;
▪  Situaţia drepturilor omului în 
regiunea transnistreană este deo-
sebit de gravă. 

▪ Este în proces de realizare Planul Naţi-
onal de acţiuni în domeniul drepturilor 
omului;
▪ Sunt adoptate câteva acte legislative 
importante (Legea despre drepturile şi 
responsabilităţile pacientului, Legea 
despre combaterea traficului de fiinţe 
umane; 
▪ Din Codul de procedură penală a fost 
exclusă obligaţia de a apela la avocat 
pentru a contesta deciziile judecătoreşti.
▪ Situaţia drepturilor omului în regiunea 
transnistreană rămîne deplorabilă;

▪ Rezoluţiile şi reco-
mandările CE, APCE, 
UE, OSCE; Luarea de 
atitudine a instituţiilor 
internaţionale;
▪ Realizarea Planului de 
Acţiuni RM-UE;
▪ Realizarea SCERS;
▪ Secretizarea informa-
ţilor publice;
▪ 

▪ Planul Naţional 
de acţiuni în do-
meniul drepturilor 
omului; 
▪ rapoartele avo-
caţilor parlamen-
tari, ale organiza-
ţiilor locale pri-
vind drepturile 
omului.
▪ Raportul de ţară 
privind practicile 
de respectare a 
drepturilor omu-
lui, elaborat de 
Departamentul de 
stat al SUA 
(http://www.state.
gov/g/drl/rls/hrrpt/
2004/41697.htm); 
▪ Rapoartele Co-
mitetului Helsinki 
pentru drepturile 
omului
(www.humanright
s.md)

Prevenirea tortu-
rii şi tratamente-
lor degradante

▪ În instituţiile penitenciare şi cele 
de detenţie preventivă sînt atestate 
multiple cazuri de maltratare şi 
aplicare a tratamentelor inumane, 
degradante, a torturii. 

▪ Codul penal este completat cu un arti-
col special care încriminează tortura;
▪ Parlamentul exercită controale asupra 
situaţiei persoanelor deţinute şi adoptă 
hotărâri speciale în domeniu;
▪ Curtea Supremă de Justiţie solicită 
revizuirea practicilor de aplicare a ares-
tului;

▪ Recomandările insti-
tuţiilor internaţionale;
▪ Implicarea mai 
hotărîtă a asociaţiilor 
obşteşti specializate;

▪ Raportul de ţară 
privind practicile 
de respectare a 
drepturilor omu-
lui, elaborat de 
Departamentul de 
stat al SUA;
▪ Rapoartele Co-
mitetului Helsinki 
Moldo-
va(www.humanri
ghts.md)

Asigurarea şanse-
lor 
egale

▪ De jure, egalitatea şanselor a fost 
asigurată. Un şir de formaţiuni 
politice şi-au inserat în documen-
tele de partid clauze referitoare la 
asigurarea şanselor egale.

▪ A fost elaborată şi adoptată în prima 
lectură Legea despre asigurarea şanselor 
egale ale femeii şi bărbatului 

▪ Recomandările insti-
tuţiilor internaţionale;
▪ Poziţia exprimată de 
unele forţe politice şi 
organizaţii de femei. 

▪ Legislaţia RM;
▪ Publicaţiile 
periodice;
▪ Stenogramele 
şedinţelor plenare 
ale Parlamentului

Asigurarea drep-
turilor la asociere

▪ o nouă lege a partidelor lipseşte 
(proiectul adoptat în prima lectură 
în anul 2000 nu mai este promo-
vat)
▪ s-au întreprins tentative de obli-
gare la reînregistrare anuală  a 
partidelor politice;
▪ sindicatele sînt dezbinate, con-
flictele între cele două federaţii 
avînd la bază şi motive politice.

▪ Moratoriul în domeniul activităţii par-
tidelor politice a fost prelungit;
▪ A fost elaborat un proiect de lege pri-
vind finanţarea partidelor;
▪ Sindicatele participă în calitate de 
partener social al Guvernului, deşi pozi-
ţia lor în negocieri nu este pe deplin 
relevantă;

▪ Recomandările insti-
tuţiilor internaţionale 
(APCE, OSCE); 
▪ Atitudinea autorităţi-
lor faţă de organizaţiile 
sindicale loiale;
▪ Consensul social. 

▪ Estimările ex-
perţilor;
▪ publicaţiile 
periodice;
▪ documentele 
instituţiilor in-
ternaţionale 
(APCE, OSCE). 

Respectarea 
drepturilor anga-
jaţilor

▪ Deşi există legislaţie nouă în 
domeniu (Codul muncii), protecţia 
salariaţilor este insuficient asigu-
rată  (angajările nu se fac oficial, 
nu se acordă garanţiile sociale, o 
parte a salariilor sînt achitate „la 
negru”;
▪ Eficienţa organelor de stat speci-
alizate şi a asociaţiilor angajaţilor 
(sindicatelor) este redusă, se re-

▪ A fost modificat Codul contravenţiilor 
administrative şi înăsprite sancţiunile 
pentru încălcări în domeniu;
▪  A fost modificată legea privind Inspec-
ţia muncii (acordate drepturi suplimenta-
re);
▪ Inspecţia muncii a prezentat în Parla-
ment un raport despre situaţia în dome-
niul respectării legislaţiei muncii;
▪ Guvernul a elaborat Legea despre 

▪ Implementarea 
SCERS;
▪ Realizarea Programu-
lui de activitate al Gu-
vernului.

▪ Legislaţia RM;
▪ Stenogramele 
şedinţelor plenare 
ale Parlamentului. 
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zumă la negocierea contractelor 
colective de muncă, reieşind din 
propunerile Guvernului.

salarizarea în sectorul bugetar care stabi-
leşte o anumită creştere a salariului de 
bază. 

Libertatea presei ▪ Legislaţia şi practicile în dome-
niu sînt învechite, necesită revizui-
re esenţială. 
▪ Sunt iniţiate procese judiciare 
împotriva unor ziare care au invo-
cat abuzuri ale funcţionarilor.
▪ Unor ziarişti li se refuză acredi-
tarea la instituţiile publice, fără 
motive plauzibile.
▪ Sunt atestate cazuri de maltratare 
a ziariştilor.

▪ Transmiterea în direct a şedinţelor 
plenare ale Parlamentului, plasarea ste-
nogramelor pe web-site;
▪ Ziariştii pot urmări on-line şedinţele 
Guvernului; 
▪ Modificarea legislaţiei din domeniul 
audiovizualului şi cu privire la instituţiile 
publice ale audiovizualului a intrat în  
Programul acţiunilor legislative în con-
formitate cu Rezoluţia şi Recomandările 
Comisiei pentru respectarea obligaţiilor         
şi angajamentelor statelor membre ale 
Consiliului Europei.
▪ s-a renunţat la ideea reînregistrării 
tuturor publicaţiilor la Ministerul Justiţi-
ei;
▪ deetatizarea unor întreprinderi mass-
media fondate de autorităţile publice;
▪ mass-media cîştigă cîteva procese 
judiciare de rezonanţă privind accesul la 
informaţie.
▪ colaborarea instituţiilor publice cu 
reprezentanţii mass-media nu este sufici-
entă;

▪  Consensul politic;
▪ Intervenţiile Consiliu-
lui Europei, ale UE.

▪ Rezoluţiile şi 
recomandările 
APCE, OSCE; 
▪ Raportul Centru-
lui Independent de 
Jurnalism;
▪ jurisprudenţa 
instanţelor judecă-
toreşti naţionale;
▪ publicaţii perio-
dice;
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2. CONFLICTUL TRANSNISTREAN
În octombrie 2005, într-un format nou, a fost reluat procesul de negocieri în problema transnistreană, 
după ce acesta fusese blocat pentru o perioadă de mai bine de un an. Reluarea procesului de negoci-
eri a fost precedat de un şir de evenimente importante care au şi făcut posibil acest lucru. 

2.1. Planul ucrainean de soluţionare a conflictului
La 23 martie 2005 Consiliul Uniunii Europene a desemnat un Reprezentant 
Special al UE pentru Moldova. Mandatul acestuia urma să fie focalizat pe 
coordonarea contribuţiei UE la soluţionarea conflictului transnistrean. În 
cadrul vizitei sale la Chişinău în perioada 11-12 aprilie 2005 Reprezentan-
tul Special al UE desemnat pentru Republica Moldova, Adriaan Jacobovits 
de Szeged, a declarat că Uniunea Europeană, deşi nu are un plan concret 
de reglementare transnistreană, este gata să facă propuneri care ar putea 
fi utile şi că UE va sprijini orice plan de reglementare transnistreană care 
va propune o delimitare eficientă şi funcţională a puterilor între centru şi periferie, oricare ar fi principiul 
reglementării - federaţie, autonomie etc.

În lipsa unui plan de reglementarea a conflictului transnistrean, la summitul şefilor de stat GUUAM 
care a avut loc la Chişinău la 22 aprilie 2005, preşedintele ucrainean Victor Iuşcenko a prezentat şap-
te principii generale sub genericul "Spre reglementare prin democratizare" care ar trebui să stea la 
baza unei viitoare soluţii a crizei transnistrene:

asumarea de către autorităţile de la Tiraspol a angajamentelor de democratizare a societăţii, 
dezvoltare a societăţii civile şi a multipartidismului; 

organizarea în cel mai scurt timp a unor alegeri libere si corecte în sovietul suprem de la 
Tiraspol ca organ reprezentativ al regiunii "în condiţiile de drept prevăzute de statutul 
Transnistriei"; 

asigurarea monitorizării acestor alegeri de către UE, OSCE, Consiliul Europei, Rusia şi SUA 
alături de Ucraina; 

implicarea mai activă a UE şi SUA în procesul de reglementare; 

transformarea actualului format de pacificatori într-un mecanism internaţional de observatori 
militari şi civili sub egida OSCE şi cu implicarea unui număr mai mare de militari ucraineni şi 
"transnistreni"; 

organizarea unei misiuni internaţionale de inspectare a întreprinderilor din complexul militar-
industrial din regiune; 

desfăşurarea unei misiuni OSCE de scurtă durată de monitorizare a frontierei moldo-
ucrainene pe segmentul transnistrean. 

La 16-17 mai 2005 la Viniţa a avut loc o nouă rundă de consultări între părţile implicate în conflict şi 
mediatorii în problema transnistreană. Subiectul principal discutat la întâlnire a fost planul ucrainean 
de reglementare transnistreană. Reacţia Misiunii OSCE în Moldova faţă de propunerile Ucrainei a fost 
pozitivă. Reprezentanţii Republicii Moldova, regiunii transnistrene, OSCE şi ai Ucrainei au decis să 
invite UE şi SUA să participe la procesul de negocieri în calitate de observatori. 

Deşi iniţial autorităţile transnistrene au avut o reacţie pozitivă faţă de pro-
punerile Preşedintelui Iuşcenko, ulterior Tiraspolul a respins ideea extinde-
rii formatului de negocieri prin includerea SUA şi UE în acesta, precum şi 
planul de democratizare care ar avea drept rezultat deschiderea cursei 
electorale pentru sovietul suprem pentru candidaţii şi partidele din Republi-
ca Moldova. 

La 10 iunie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declaraţie cu 
privire la planul de reglementare transnistreană propus de Ucraina şi două apeluri către comunitatea 
internaţională cu privire la criteriile de democratizare, principiile şi condiţiile de demilitarizare a regiunii 
transnistrene a Republicii Moldova. Cele trei documente au fost adoptate unanim în cadrul unei şedin-

UE va sprijini orice plan 
de reglementare 
transnistreană care va 
propune o delimitare efi-
cientă şi funcţională a 
puterilor între centru şi 
periferie, oricare ar fi 
principiul reglementării -
federaţie, autonomie etc.  

La 10 iunie 2005 Parla-
mentul Republicii Moldo-
va a adoptat o Declaraţie 
cu privire la criteriile de 
democratizare, principiile 
şi condiţiile de demilitari-
zare a regiunii 
transnistrene.  
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ţe parlamentare speciale dedicate planului de reglementare transnistreană propus de Ucraina şi re-
flectă poziţia fracţiunilor parlamentare vizavi de acest plan. 

Deşi în linii mari toate fracţiunile parlamentare au aprobat planul ucrainean, în principal datorită propu-
nerii de a rezolva criza transnistreană prin democratizarea regiunii, au fost exprimate mai multe rezer-
ve faţă de plan. Astfel, documentele adoptate nu au avut doar scopul de a reflecta poziţia Legislativu-
lui faţă de planul Iuşcenko, dar şi de a acoperi golurile din planul ucrainean, propunând o serie de mă-
suri de completare şi îmbunătăţire a acestuia, ca de exemplu apelul către autorităţile ucrainene de a 
lua măsurile necesare în vederea securizării segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. 

2.2. Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului 
juridic special ale localităţilor din stânga Nistrului 
(Transnistria)
La 22 iulie Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în două lecturi, Le-
gea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al regiunii 
Transnistrene. Proiectul de lege a fost prezentat de către Preşedintele Re-
publicii Moldova Vladimir Voronin şi conţine prevederi la care au convenit 
membrii unei comisii parlamentare ad-hoc cu participarea reprezentanţilor 
tuturor fracţiunilor din Legislativ. 

Potrivit legii adoptate, regiunea transnistreană este proclamată drept unita-
te teritorial-administrativă în componenţa Republicii Moldova care îşi va 
exercita împuternicirile în conformitate cu prevederile constituţionale ale 
Moldovei. În componenţa autonomiei transnistrene vor intra doar localităţile 
care vor accepta acest lucru prin referendum. Autonomia transnistreană 
urmează să fie reprezentată de un parlament local care se va numi Consiliu 
Suprem. Primele alegeri în acest organ vor fi organizate de către OSCE dar 
vor avea loc doar după evacuarea trupelor ruse, demilitarizarea şi demo-
cratizarea regiunii. Legea prevede adoptarea unei noi Legi cu privire la sta-
tutul juridic special al Transnistriei, care va delimita atribuţiile între autorită-
ţile publice centrale şi autorităţile transnistrene şi va prevedea un sistem de 
garanţii interne format pe baza procesului de negocieri. În conformitate cu 
prevederile legii, ea poate fi modificată cu o majoritate calificată de 3/5 din 
numărul deputaţilor13. 

În ceea ce priveşte reacţia celorlalţi participanţi la actualul format pentalateral de negocieri, obiecţia 
principală a Ucrainei, Rusiei şi regiunii transnistrene este că legea a fost adoptată în mod unilateral de 
către Parlamentul moldovean, fără consultarea părţii transnistrene. Ambasadorul Nesteruşkin, repre-
zentantul Moscovei la negocieri şi conducerea departamentului de externe de la Moscova, au lăsat să 
se înţeleagă că asemenea legi importante nu pot fi adoptate „în mod unilateral”. 

2.3. Garanţiile pentru populaţia regiunii transnistrene şi 
reglementarea fluxurilor de mărfuri
La 30 iulie Guvernul Republicii Moldova a adoptat două hotărâri în regim de 
urgenţă: 1) "Privind confirmarea garanţiilor principale pentru populaţia 
Transnistriei" şi 2) "Cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce consti-
tuie obiectul activităţii de comerţ exterior al Transnistriei". Hotărârile consti-
tuie iniţiative ale Preşedintelui Voronin şi au fost adoptate în vederea exe-
cutării Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al 
Transnistriei adoptate de Parlament la 22 iulie 2005. 

Garanţiile aprobate de Guvernul Moldovei se referă la drepturile de proprie-
tate ale persoanelor fizice şi juridice din Transnistria existente la data intră-
rii în vigoare a legii în cauză, păstrarea nivelului de protecţie socială actual 

13 Institutul de Politici Publice, www.ipp.md;

Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat, în 
două lecturi, Legea cu 
privire la prevederile de 
bază ale statutului juridic 
special al regiunii 
Transnistrene. 

Autonomia transnistreană 
urmează să fie reprezen-
tată de un parlament local 
care se va numi Consiliu 
Suprem. Alegeri în acest 
organ vor fi organizate de 
către OSCE dar vor avea 
loc doar după evacuarea 
trupelor ruse, demilitari-
zarea şi democratizarea 
regiunii 

Guvernul Republicii Mol-
dova a adoptat două ho-
tărâri: 1) "Privind confir-
marea garanţiilor princi-
pale pentru populaţia 
Transnistriei" şi 2) "Cu 
privire la regularizarea 
fluxurilor de mărfuri ce 
constituie obiectul activi-
tăţii de comerţ exterior al 
Transnistriei". 
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şi accesul la alte servicii sociale pentru toate categoriile de populaţie din Transnistria. În plus, este 
garantată menţinerea locurilor de muncă pentru colaboratorii departamentelor de forţă ale 
Transnistriei, angajaţilor procuraturii, judecătoriilor, avocaturii, cu păstrarea vechimii de muncă, pre-
cum şi accesul acestora la funcţii similare în organele din dreapta Nistrului. 

Anterior Guvernul Ucrainei a adoptat o serie de decizii, dar care nu au intrat încă în vigoare, cu privire 
la reglementarea activităţii de export-import la frontiera moldo-ucraineană. Potrivit acestor decizii 
transportarea mărfurilor din Moldova se poate face doar cu acte vamale pe care figurează ştampila 
Moldovei, iar mărfurile care sosesc din regiunea transnistreană pe teritoriul Ucrainei vor putea trece 
doar prin punctele de control la care este prezentă vama Moldovei. De aceea, la 30 decembrie 2005 a 
fost adoptată o declaraţie comună a şefilor de executive de la Chişinău şi Kiev potrivit căreia începînd 
cu 25 ianuarie 2006 tranzitul mărfurilor moldoveneşti la hotarul moldo-ucrainean va fi efectuat doar în 
baza specimenelor vamale ale Moldovei. Din anumite motive, care mai de grabă sînt de ordin politic 
intern (determinate de apropiatele alegeri parlamentare), Ucraina a amânat aplicarea prevederilor de-
claraţiei comune din 30 decembrie 2005. 

2.4. Monitorizarea segmentului transnistrean al hotarului 
moldo-ucrainean 
La 7 octombrie 2005, la Palanca, Comisarul european pentru relaţii exter-
ne şi politica europeană a vecinătăţii, Benita Ferrero-Waldner, ministrul de 
Externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan şi ministrul de Externe al 
Ucrainei, Boris Tarasiuk, au semnat Memorandumul de înţelegere dintre 
UE, Republica Moldova şi Ucraina privind misiunea UE de asistenţă la 
frontieră. 

La 30 noiembrie la Odesa Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă şi de Securitate Comună, 
Javier Solana, şi Comisarul UE pentru Relaţii Externe şi Politica de Vecinătate Europeană, Benita 
Ferrero-Waldner, au lansat Misiunea UE de asistenţă la hotarul molo-ucrainean în cadrul unei cere-
monii la care au participat şi Miniştrii de Externe ai Moldovei şi Ucrainei. Misiunea va avea obiectivul 
de a preveni activităţile de contrabandă şi trafic şi fraudele vamale la frontiera moldo-ucraineană, in-
clusiv pe segmentul transnistrean. Ea va fi compusă din 69 de experţi UE în materie de control vamal 
şi poliţie de frontieră şi circa 50 de specialişti moldoveni şi ucraineni. Aceştia se vor deplasa în cadrul 
unor grupuri mobile de la un post de frontieră la altul pentru controale inopinate repetate (după trece-
rea frontierei) a transporturilor şi documentelor şi vor oferi consultanţă şi instruire vameşilor moldoveni 
şi ucraineni. Misiunea va avea un mandat de 2 ani, care va putea fi extins, şi va costa circa 6 milioane 
euro. Cartierul general al misiunii se va afla la Odesa, ea avînd  şi cinci birouri regionale. Misiunea va 
lucra în strînsă colaborare cu biroul Reprezentantului Special al UE pentru Moldova, Adrian Jacobovits 
de Szeged, care, la rîndul său, va fi suplimentat cu consultanţi în probleme de frontieră la Kiev, 
Chişinău şi Odesa. 

2.5. Reluarea procesului de negocieri în formula "5+2"
Uniunea Europeană şi SUA au fost invitate să participe la procesul de negocieri în problema 
transnistreană în calitate de observatori. Această decizie a fost luată în cadrul consultărilor dintre re-
prezentanţii părţilor la conflict şi cei ai mediatorilor din partea OSCE, Federaţiei Ruse şi Ucrainei, con-
sultări ce au avut loc la 27-28 septembrie 2005 la Odesa. Statutul de observator al UE şi SUA a fost 
stabilit pe baza unui protocol al OSCE cu privire la drepturile şi obligaţiile observatorilor în procesul de 
negocieri. Potrivit acestuia, observatorii au dreptul să participe la şedinţele oficiale, au dreptul să ia 
cuvântul în timpul acestora şi să intervină cu întrebări. Observatorii însă nu pot semna documentele 
adoptate în procesul de negocieri şi nu participă la luarea deciziilor. Astfel, noul format al negocierilor 
este unul asimetric, fiind denumit "5+2". 

Misiunea UE de asistenţă 
la hotarul molo-ucrainean 
va avea un mandat de 2 
ani, care va putea fi ex-
tins, şi va costa circa 6 
milioane euro. 



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 27 ________

În cadrul aceleiaşi întâlniri părţile au căzut de acord să reia procesul de 
negocieri la 27-28 octombrie 2005 în Chişinău şi Tiraspol, în formatul nou 
"5+2". Prima rundă în noul format nu s-a soldat cu careva rezultate. Între 
15 şi 16 decembrie, la Chişinău şi Tiraspol a avut loc o nouă rundă de ne-
gocieri în problema transnistreană în formatul "5+2". Participanţii la runda 
de negocieri au adoptat un protocol final potrivit căruia până la următoarea 
rundă de negocieri OSCE urma să pregătească un proiect de mandat al 
misiunii internaţionale de evaluare a situaţiei din Transnistria în vederea 
desfăşurării alegerilor democratice în regiune. Protocolul prevede că par-
tea transnistreană va furniza informaţii complete cu privire la trupele şi ar-
mamentul militar pe care le deţine în conformitate cu pachetul de proiecte 
de documente cu privire la măsurile de încredere şi securitate prezentat părţilor de către OSCE în iulie 
2005. Participanţii s-au adresat preşedintelui OSCE cu rugămintea de a trimite în regiune o misiune de 
monitorizare a complexului militar-industrial din regiune şi au discutat situaţia din zona de securitate 
pe marginea căreia OSCE a făcut o serie de recomandări părţilor. 

În timpul desfăşurării celei de a doua runde de negocieri, la 15-16 decembrie 2005, Preşedinţii Rusiei 
şi Ucrainei au făcut o declaraţie comună cu privire la procesul de reglementare transnistreană. Potrivit 
declaraţiei, Federaţia Rusă salută iniţiativele ucrainene cu privire la problema transnistreană, iar 
Ucraina califică drept "substanţiale" ultimele propuneri ale Rusiei pe marginea acestora, fără a pune în 
evidenţă propunerile invocate. Rusia şi Ucraina şi-au reafirmat sprijinul pentru acordurile atinse în 
această problemă şi consideră că durabilitatea unei soluţii a conflictului va putea fi asigurată doar 
printr-un sistem complex de garanţii. Cei doi preşedinţi remarcă rolul stabilizator al actualei operaţiuni 
de menţinere a păcii din regiune şi consideră oportună transformarea acesteia într-o operaţie de ga-
rantare a păcii sub egida OSCE în urma reglementării conflictului transnistrean. 

Declaraţia celor doi preşedinţi nu a fost comentată oficial de către partea moldovenească, dar a fost 
calificată de către ministrul reintegrării Vasile Şova drept imixtiune în afacerile interne ale Republicii 
Moldova. Potrivit unor interpretări, nemulţumirea părţii moldoveneşti s-ar datora intenţiei Federaţiei 
Ruse de a acorda celor 1.500 de militari ruşi dislocaţi în Transnistria statutul de pacificatori, după care 
va încerca să convingă OSCE ca aceştia să rămână în regiune sub egida OSCE. În urma acestei ma-
nevre Rusia va putea declara că şi-a îndeplinit angajamentele de la Istambul, dar de fapt, îşi va păstra 
prezenţa militară în Moldova. 

Runda a treia de negocieri în format „5+2” s-a desfăşurat la 26-27 ianuarie 2006 la Tiraspol şi 
Chişinău şi la fel ca şi cele două precedente s-a încheiat fără vreun rezultat.

2.6. Reuniunea ministerială a OSCE de la Ljubliana 
Reuniunea ministerială a OSCE care a avut loc la Ljubliana între 5-6 decembrie 2005 s-a încheiat, 
pentru al treilea an consecutiv, fără adoptarea unei Declaraţii Politice finale. Cauza a fost refuzul Fe-
deraţiei Ruse de a accepta includerea în textul Declaraţiei a unei clauze cu privire la lipsa progresului 
în procesul de retragere a trupelor şi muniţiilor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. 

În declaraţia sa finală, preşedintele în exerciţiu al OSCE, Ministrul de Ex-
terne sloven, Dmitrej Rupel, a declarat că "majoritatea miniştrilor au con-
statat lipsa progresului înregistrat în 2005 în procesul de retragere a forţe-
lor ruse din Moldova" şi că "miniştrii au reafirmat determinarea comună de 
a promova îndeplinirea acestor angajamente în timpul cel mai apropiat 
pentru a permite ratificarea Tratatului adaptat cu privire la Forţele Conven-
ţionale în Europa". Până în prezent acest Tratat a fost ratificat de doar pa-
tru state - Rusia, Belarus, Ucraina şi Kazahstan. Toate celelalte state semnatare au condiţionat ratifi-
carea Tratatului prin retragerea completă şi necondiţionată a trupelor şi muniţiilor ruse din Moldova şi 
Geogia.  

În această ordine de idei, Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu acordă prea 
multă importanţă eşecului reuniunii de a adopta o decizie finală. Lavrov a atribuit refuzul Rusiei de a 
semna documentul final prezenţei în textul acestuia a unor clauze "inacceptabile" cu privire la modali-
tăţile soluţionării conflictului transnistrean. Lavrov a mai afirmat că Federaţia Rusă a îndeplinit toate 
angajamentele asumate la Istambul în ceea ce priveşte Tratatul FACE şi că a retras din Moldova tot 
echipamentul reglementat de acest tratat. Restul muniţiilor care mai rămân în regiune vor fi retrase 
atunci când vor exista "condiţiile necesare", adică când vor fi reluate negocierile în problema 
transnistreană. 

Procesul de negocieri 
privind soluţionarea pro-
blemei transnistrene a 
fost reluat după o pauză 
de mai bine de una an de 
zile într-un format nou 
„5+2”. UE şi SUA au fost 
acceptate în calitate de 
observatori, fără drept de 
participa la luarea decizii-
lor şi semnarea documen-
telor. 

Majoritatea miniştrilor de 
externe ai ţărilor membre 
ale OSCE au constatat 
lipsa progresului înregis-
trat în 2005 în procesul de 
retragere a forţelor ruse 
din Moldova. 
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Grila de monitorizare 2 Cooperarea în soluţionarea conflictului transnistrean
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factorii de influenţă Surse
Întrunirile media-
torilor şi eficienţa 
acestora

● Au avut loc 5 întruniri ale me-
diatorilor la Sofia, Belgrad, 
Chişinău şi Varna în cadrul cărora 
s-a încercat  elaborate noilor  
abordări în procesul de negocieri 
ca urmarea a  eşecului memoran-
dumului Kozak; 
● Au avut loc două runde de 
negocieri cu participarea mediato-
rilor şi părţilor în mai şi iunie.  
Cele două părţi şi-au prezentat în 
cadrul întâlnirii opiniile în scris 
cu privire la propunerile pe care 
le-au făcut anterior pe marginea 
planului politic pregătit de către 
mediatori sub egida OSCE;
● O delegaţie compusă din 26 de 
ambasadori acreditaţi pe lângă
OSCE s-a aflat între 9-12 iunie în 
Republica Moldova într-o vizită 
de documentare în problema 
soluţionării conflictului 
transnistrean.

● La 25–26 ianuarie mediatorii au 
încercat să reia procesului de negoci-
eri în problema transnistreană;
● Între 11-14 octombrie o numeroasă 
delegaţie a Federaţiei Ruse s-a aflat în 
vizită la Chişinău şi Tiraspol pentru a 
discuta probleme legate de relaţiile 
moldo-ruse şi în particular problema 
transnistreană;
● La 27-28 octombrie la Chişinău şi 
Tiraspol au fost reluate negocierile 
politice în problema transnistreană. 
Pentru prima dată negocierile au avut 
loc în format extins - părţilor moldo-
venească şi transnistreană şi mediato-
rilor din partea OSCE, Federaţiei 
Ruse şi Ucrainei li s-au alăturat repre-
zentanţii SUA şi UE în calitate de 
observatori. 
● Între 15 şi 16 decembrie, la 
Chişinău şi Tiraspol a avut loc o nouă 
rundă de negocieri în problema 
transnistreană în formatul "5+2", la 
care au participat reprezentanţii părţi-
lor moldovenească şi transnistreană, 
reprezentanţii mediatorilor din partea 
OSCE, Rusiei şi Ucrainei, şi observa-
tori din partea SUA şi UE.

Reluarea procesului de 
negocieri a fost posibilă 
datorită îniţiativelor 
Ucrainei şi a rolului pe 
care această ţără îl area 
în supravieţuirea regimu-
lui transnistrean

● Buletinele infor-
maţionale ale OS-
CE, 
● Agenţiile de presă 
BASA, Infotag;
● presa periodică

Iniţiativele medi-
atorilor şi impac-
tul acestora

● la 16 februarie misiunea OSCE 
de la Chişinău a dat publicităţii 
planul de reglementare 
transnistreană elaborat de către 
mediatori în toamna anului 2003;
● Adunarea Parlamentară (AP) a 
OSCE a adoptat în cadrul sesiunii 
anuale din 5-9 iulie de la 
Edinburgh o rezoluţie cu privire 
la Republica Moldova. În rezolu-
ţie OSCE deploră impasul în care 
se află procesul de negocieri în 
problema transnistreană;
● La 21 iulie 2004 Republica 
Moldova şi-a sistat participarea la 
procesul de negocieri pînă la 
îndeplinirea integrală de către 
administraţia de la Tiraspol a 
prevederilor acordului cu privire 
la principiile reglementării paşni-
ce a războiului de pe Nistru, 
semnat în  iulie 1992. A început 
“războiul” împotriva şcolilor 
moldoveneşti din Transnistria. 
• Cea de-a 12-a reuniune ministe-
rială a OSCE, care s-a desfăşurat 
la 6-7 decembrie la Sofia, nu a 
adoptat un document final din 
cauza lipsei de consens politic 
între statele membre în probleme-
le abordate.

● La 22 aprile a fost lansată iniţiativa 
Preşedintelui ucrainean „7 paşi” pen-
tru reglementarea conflictului 
transnistrean;
● La 16-17 mai la Viniţa a avut loc o 
nouă rundă de consultări între părţile 
implicate în conflict şi mediatorii în 
problema transnistreană. În cadrul 
întrunirii a fost lansat Planul ucrai-
nean de reglementare a conflictului;
● Reuniunea ministerială a OSCE 
care a avut loc la Ljubliana între 5-6 
decembrie s-a încheiat, pentru al 
treilea an consecutiv, fără adoptarea 
unei Declaraţii Politice finale din 
cauza refuzului Federaţiei Ruse de a 
include în textul acesteia o clauză cu 
privire la lipsa progresului în procesul 
de retragere a trupelor şi muniţiilor 
ruse din regiunea transnistreană a 
Republicii Moldova. 
● Adoptarea de către Parlamentul RM 
a declaraţie şi a apelurilor referitoarea 
la Planul ucrainean de soluţionare a 
conflictului transnistrean;
● La 22 iulie Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat, în două lecturi, 
Legea cu privire la prevederile de 
bază ale statutului juridic special al 
regiunii Transnistrene
● La 30 iulie Guvernul Republicii 
Moldova a adoptat două hotărîri în 
regim de urgenţă: 1) "Privind confir-
marea garanţiilor principale pentru 
populaţia Transnistriei" şi 2) "Cu 
privire la regularizarea fluxurilor de 
mărfuri ce constituie obiectul activită-
ţii de comerţ exterior al Transnistriei"

Schimbarea guvernării în 
Ucraina ca urmare a 
alegerilor prezidenţiale 
din noiembrie-decembrie 
2004 

● Buletinele infor-
maţionale ale OS-
CE, 
● Agenţiile de presă 
BASA, Infotag;
● presa periodică

Cooperarea dintre 
UE şi MD pentru 
evitarea unor stări 
de conflict

● Parlamentul Uniunii Europene 
a adoptat o Rezoluţie cu privire la 
Republica Moldova, în care aces-
ta îşi declară sprijinul pentru 
suveranitatea şi integritatea;
● la 15 octombrie au avut loc 
consultaţiile trilaterale Uniunea 

● La 7 octombrie la Palanca au sem-
nat Memorandumul de înţelegere 
dintre UE, Republica Moldova şi 
Ucraina privind misiunea UE de asis-
tenţă la frontieră;
● La 30 noiembrie la Odesa Înaltul 
Reprezentant al UE pentru Politică 

Angajamentul UE din 
cadrul Planului de Acţi-
uni EU-RM

● Buletinele infor-
maţionale ale OS-
CE, 
● Agenţiile de presă 
BASA, Infotag;
● presa periodică
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Europeană-Republica Moldova-
Ucraina

Externă şi de Securitate Comună, 
Javier Solana, şi Comisarul UE pentru 
Relaţii Externe şi Politica de Vecină-
tate Europeană, Benita Ferrero-
Waldner, au lansat Misiunea UE de 
asistenţă la hotarul molo-ucrainean în 
cadrul unei ceremonii şi a unei confe-
rinţe de presă la care au participat şi 
miniştrii de Externe ai Republicii 
Moldova şi Ucrainei. 

Respectarea de 
către Rusia a 
angajamentelor 
de la Istambul 
luate referitor la 
RM

● Nu au fost realizate progrese.
Ministrul rus al Apărării, Serghei 
Ivanov, a declarat în cadrul con-
ferinţei anuale a NATO de la 
Munchen din 6-7 februarie că 
Rusia ar putea cere renegocierea 
acordurilor de la Istanbul, în 
particular a Tratatului adaptat 
privind Forţele Convenţionale din 
Europa (FACE).
● O încărcătură de circa 100 de 
tone de obuze de artilerie şi mine 
ruseşti a fost evacuată din regiu-
nea transnistreană în martie. A 
fost prima încărcătură de muniţii 
ruseşti evacuate din Transnistria 
în acest an, după o pauză de trei 
luni.
● Ministru de Externe al Federa-
ţiei Ruse, Serghei Lavrov, a reite-
rat în cadrul reuniunii neformale a 
miniştrilor de Externe a Consiliu-
lui Rusia-NATO, din 2 aprilie, de 
la Bruxelles, poziţia Rusiei pre-
cum că sincronizarea ratificării 
Tratatului adaptat cu privire la 
Forţele Convenţionale în Europa 
(FACE) cu finalizarea retragerii 
trupelor şi armamentului ruseşti 
din Georgia şi Republica Moldo-
va este nejustificată.

Securitatea la 
frontiera moldo-
ucraineană

Nivelul de securitatea pe segmen-
tul transnistrean al frontierei 
moldo-ucrainene nu putea fi 
estimată corect, Moldova neavînd 
acces la control, iar Ukraina 
neacceptînd controlul comun.  

Începând cu luna decembrie 2005 a 
fost instituită Misiunea UE de asisten-
ţă la hotarul molo-ucrainean cu un 
mandat de 2 ani, care va putea fi ex-
tins

Înţelegerile atinse în 
cadrul trilateralei Repu-
blica Moldova-Ucraina-
Uniunea Europeană  şi 
planurile de acţiuni
semnate cu UE 

Publicaţiile Institu-
tului de Politici 
Publice,
www.ipp.md
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3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

3.1. Eforturile de reformare a administraţiei publice
centrale
Obiectivul consolidării capacităţii administrative a fost invocat în permanenţă de către autorităţile cen-
trale ale Republicii Moldova în ultimii 3-4 ani. Evoluţiile din domeniul respectiv au avut un caracter con-
tradictoriu şi au generat critici din partea instituţiilor europene specializate. 

Anul 2005, decretat drept an al administraţiei publice locale, a marcat un punct de cotitură. A fost lan-
sată iniţiativa creării Ministerului Administraţiei Publice Locale. Motivul lansării acestei iniţiative este 
faptul că un asemenea minister ar fi necesar din punctul de vedere al integrării eforturilor organelor 
puterii centrale şi locale, orientate spre modernizarea generală a ţării şi al implementării proiectelor de 
anvergură strategică (SCERS, Planului de Acţiuni, Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, Pro-
gramului naţional de informatizare a societăţii, etc. ) „care reclamă prezenţa unui centru unic de coor-
donare a transformărilor preconizate". 

În aceeaşi ordine de idei, s-a invocat şi faptul că "la ora actuală de proble-
mele legate de activitatea autorităţilor publice locale se ocupă şi Aparatul 
Guvernului, şi Ministerul Justiţiei, şi Parlamentul, şi multe alte structuri, ce-
ea ce generează confuzii şi o lipsă totală de coordonare". Concluzia a fost 
că instituirea acestui minister "va stimula într-o măsură considerabilă con-
solidarea democraţiei locale, promovarea unei politici consecvente orienta-
te spre ridicarea standardelor de administrare în cadrul organelor puterii 
locale, afirmarea principiilor şi abordărilor europene în relaţiile dintre orga-
nele puterii locale şi cele ale puterii centrale". 

În paralel au început discuţii în privinţa reformei administraţiei publice centrale, care în opinia autorită-
ţilor publice urma să se producă în două etape. În cadrul primei etape în locul celor 16 ministere şi 14 
departamente trebuie creată o structură formată din cel mult 17 ministere, iar în cea de-a doua aces-
tea vor trebui să-şi reducă gradual statele de personal cu 70%, astfel încât întregul proces de reforma-
re a Executivului să se încheie până la 14 noiembrie 2005. Reducerea numărului de personal urma să 
fie însoţită de majorarea nivelului de retribuire a funcţionarilor publici până la o cotă de 400-1500 USD 
şi de selectarea strictă pe bază de concurs a specialiştilor de înaltă calificare pentru ocuparea noilor 
unităţi de personal.

În aprilie 2005, urmare a prezentării în Parlament de către Preşedintele Voronin a concepţiei de refor-
mare a Guvernului, legiuitorii au adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii cu privire 
la Guvern. Potrivit amendamentelor introduse, în componenţa Guvernului au fost constituite 15 minis-
tere şi alte 13 instituţii centrale subordonate. Legea adoptată de Parlament nu stabileşte ierarhia struc-
turilor respective, însă aceasta  corespunde următoarei scheme: minister - birou naţional (centru / ca-
meră) - serviciu - agenţie. 

În iunie 2005 a fost creata Agenţia pentru Dezvoltare Regională, iar în 
septembrie 2005 a fost aprobat Regulamentul acesteia. În ianuarie 2006 
Guvernul propune desfiinţarea Agenţiei, funcţiile acesteia urmând a fi 
preluate de Ministerul Administraţiei Publice locale.

La începutul lunii decembrie 2005, în cadrul unei şedinţe speciale a factorilor de decizie din cadrul 
Parlamentului, Guvernului şi ai Preşedinţiei, şeful statului a supus unei examinări suplimentare sarcini-
le şi direcţiile de bază ale reformei administraţiei publice centrale. S-a decis ca reforma să se bazeze 
pe "modelul european", fiind accentuată crearea la prima etapă a Ministerului Administraţiei Publice 
Locale responsabil de cooperarea între organele administraţiei publice locale şi centrale. Şeful statului 
a propus ca rezultatele activităţii grupului de lucru să servească drept temei pentru definirea principiilor 
următoarei etape de reducere a personalului organelor administraţiei publice centrale. Cu toate aces-
tea, la una din şedinţele Parlamentului, preşedintele Comisiei pentru administraţia publică, ecologie şi 
dezvoltarea teritoriului a invocat necesitatea unei transparenţe sporite a procesului de reformă şi im-
plicarea organului legislativ în acest domeniu, drept unică autoritate competentă să modice legislaţia 
care reglementează activitatea administraţiei publice centrale şi locale. Obiecţia a rămas la nivel de 
doleanţă.

"la ora actuală de pro-
blemele legate de activita-
tea autorităţilor publice 
locale se ocupă şi Apara-
tul Guvernului, şi Ministe-
rul Justiţiei, şi Parlamen-
tul, şi multe alte structuri, 
ceea ce generează confu-
zii şi o lipsă totală de 
coordonare". 

...a fost creata Agenţia 
pentru Dezvoltare Regio-
nală. Ulterior s-a propus 
desfiinţarea ei...
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La 30 decembrie 2005 Guvernul a adoptat Hotărârea Nr.1402 cu privire 
la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova. În conformitate cu hotărârea respectivă a fost adop-
tat şi un plan de implementare a Strategiei, iar pe seama Unităţii de coor-
donare a reformei administraţiei publice (grupul de experţi din cadrul Apa-
ratului Guvernului) au fost puse următoarele sarcini: 

de a monitoriza realizarea reformei administraţiei publice centrale; 

de a acorda asistenţa metodologică necesară ministerelor şi altor autorităţi administrative 
centrale în procesul realizării reformei; 

de a informa cu regularitate Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice 
centrale despre mersul reformei. 

Controlul asupra executării hotărârii a fost pus în sarcina prim-viceprim-ministrului. 

3.2. Starea administraţiei publice locale 
Recentele rapoarte şi acte adoptate de Consiliul Europei (CE) referitor la starea democraţiei locale din 
RM14 şi ale organului specializat al CE, Congresul Puterilor Locale şi Regionale (CPLR)15, evidenţiază 
o serie de devieri de la Carta Europeană cu privire la Auto-guvernarea Locală (Carta), atât la nivel de 
legislaţie, cît şi la nivelul relaţiilor dintre autorităţile centrale şi cele locale, în particular în UTA 
Găgăuzia. Rapoartele mai constată starea nesatisfăcătoare a autonomiei financiare şi administrative a 
autorităţilor locale, cărora le este negată puterea de decizie cu privire la propriile structuri administrati-
ve. În rapoarte sînt menţionate şi cazurile de exercitare a presiunilor asupra funcţionarilor publici locali 
din partidele de opoziţie prin iniţierea unor dosare penale împotriva lor, practici pe care le califică „dis-
proporţionate” şi „neconstituţionale”. 

Rapoartele enunţate fac o serie de recomandări în vederea ajustării legislaţiei şi practicii naţionale la 
prevederile Cartei, prin adoptarea unei serii de măsuri care ar asigura distribuirea clară a responsabili-
tăţilor dintre autorităţile centrale şi cele locale; asigurarea autonomiei financiare a organelor publice 
locale; prevenirea persecuţiilor politice a autorităţilor publice locale; ajustarea legislaţiei despre şi din 
autonomia găgăuză la Constituţia şi legislaţia RM, precum şi la principiile Cartei; revizuirea legislaţiei 
referitoare la statutul municipiului Chişinău etc. Deoarece Planul de Acţiuni face referinţă directă la 
recomandările CPLR, atingerea obiectivelor respective din Plan vor fi evaluate anume prin prisma în-
deplinirii acestor recomandări de către autorităţile RM. 

Deocamdată, autorităţile moldoveneşti califică sistemul administraţiei publice locale existent drept unul 
care "a îndreptăţit aşteptările, oferind pârghii adecvate pentru o dirijare şi coordonare eficientă a activi-
tăţii în teritoriu". În acelaşi timp, şeful statului a solicitat opiniile responsabililor din administraţia publică 
cu privire la oportunitatea creării unui minister specializat în domeniu, lucru care a fost întâmpinat cu 
multă reticenţă de către opoziţia parlamentară, care nu a susţinut majoritatea parlamentară la votarea 
proiectului de lege respectiv.  

3.3. Transparenţa
La momentul formării actualei componenţe a executivului, şeful statului afirma că noua garnitură gu-
vernamentală este una reformată pe principii moderne ale managementului public. Însă, în realitate, în 
prima jumătate a anului 2005 reforma s-a limitat la modificarea denumirii autorităţilor centrale, coma-
sarea în cadrul ministerelor a mai multor departamente independente şi reducerea numărului de per-
sonal, măsuri care nu au fost precedate de expertize economico-instituţionale şi nu au avut caracterul 
transparent adecvat. 

Abia în iulie 2005 lucrurile au intrat într-o albie mai transparentă. Guvernul a adoptat noi hotărâri cu 
privire la organizarea audienţelor. Acestea stabilesc că audienţa se efectuează în anumite ore ale 
anumitor zile de către: prim-ministru, cei doi viceprim-miniştri; ministere, alte autorităţi administrative 

14 Functioning of democratic institutions in Moldova, Doc.  10671, 16 September 2005, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http:// 
assembly.coe.int / Documents / WorkingDocs / doc05/EDOC10671.htm
15 Local democracy in Moldova .....www.coe.int 

Guvernul a adoptat Hotă-
rârea Nr.1402 cu privire la 
aprobarea Strategiei de 
reformă a administraţiei 
publice centrale în Repu-
blica Moldova. 
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centrale; preşedinţii raioanelor; vicepreşedinţii raioanelor; autorităţile administraţiei publice de nivelul 
întâi. Eficienţa primirii în audienţă şi controlul în domeniu au fost examinate periodic de către Guvern.

După adoptarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova, Guvernul a iniţiat consultări publice în vederea monito-
rizării procesului de implementare a acesteia. Unitatea de Coordonare a 
Reformei administraţiei publice a făcut instituţiilor media oferta de a juca 
rolul de partener în procesul de reformă a administraţiei publice centrale, 
de a facilita dialogul dintre Guvern şi factorii interesaţi de reforma adminis-
traţiei publice centrale, de a discuta progresele şi problemele ce apar pe 
parcursul reformei.

În ianuarie 2006, Prim-ministrul a solicitat instituţiilor interesate să înainteze candidaturi pentru Comi-
tetul de supraveghere a reformei administraţiei publice centrale, care urmează a fi constituit din repre-
zentanţi ai Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, comunităţii donatorilor, societăţii civile şi va avea 
drept scop de baza monitorizarea implementării reformei administraţiei publice centrale. 

Comitetul respectiv are menirea să contribuie la: a) asigurarea transparenţei procesului de implemen-
tare a reformei administraţiei publice centrale; b) facilitarea implicării diferitor factori interesaţi în im-
plementarea reformei; c) discutarea progreselor şi a problemelor apărute pe parcursul derulării refor-
mei; d) identificarea unor soluţii optime pentru problemele care apar în cadrul reformei; facilitarea mo-
nitorizării participative; e) îmbunătăţirea procesului de comunicare şi coordonare a acţiunilor între fac-
torii interesaţi; f) elaborarea recomandărilor privind procesul de implementare a reformei şi prezenta-
rea lor pentru examinare în Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale. 
Mecanismul de funcţionare a acestui Comitet urmează încă să fie determinat printr-un regulament de 
funcţionare.

La şedinţele Guvernului presa nu este admisă în sală, comunicate despre deciziile adoptate se difu-
zează foarte rar şi nu sînt suficient de calificate, proiectele deciziilor guvernamentale nu sînt disponibi-
le în format electronic şi nu există mecanism pentru consultare.

Grila de monitorizare 3.Consolidarea capacităţii administrative
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factorii de influen-

ţă
Surse

Eficienţa
administrativă

▪ admin istraţia publică centrală şi 
locală nu este adaptată la rigorile 
moderne.
▪  lipsesc abordări strategice de 

durată.
▪ eficienţa procesului decizional, 
mecanismul de planificare a activită-
ţii pe termen lung nu este perfecţio-
nat.
▪ modificările sînt determinate de 
schimbările politice, nu de strategii 
pe termen lung.
▪ descentralizarea nu are caracter 
sistemic general. 
▪ tehnologiile informaţionale sînt 
utilizate insuficient.

▪  În aprilie 2005 este creată o nouă 
structură a administraţiei publice cen-
trale (15 ministere şi 13 structuri cen-
trale specializate). Urmare a modifică-
rilor se efectuează reorganizări menite 
să reducă numărul de personal şi chel-
tuielile, să sporească eficienţa adminis-
trativă. 
▪ Este elaborată şi aprobată Strategia 
Naţională de edificare a societăţii in-
formaţionale - "Moldova electronică" 
şi Planul de acţiuni pentru realizarea 
Strategiei (resurse financiare adecvate 
nu au fost alocate).  
▪ Schimbări esenţiale şi generale în 
managementul instituţiilor publice nu 
sînt constatate. Atestările şi verificarea 
periodică a capacităţilor profesionale 
nu sînt implementate. 

▪ Mobilizarea autori-
tăţilor;
▪ Realizarea progra-
melor şi strategiilor 
guvernamentale 
(programul de gu-
vernare, SCERS, 
Planul de acţiuni 
RM-UE);
▪ recomandările 
instituţiilor financia-
re internaţionale 
(FMI, BM).

▪ Legislaţia RM; Stra-
tegia de reformă a 
administraţiei publice 
locale;  - SCERS;  -
Programul de activita-
te a Guvernului;
▪ Alocuţiunea Preşe-
dintelui RM în Parla-
ment (8.04.2005), alte 
alocuţiuni şi şedinţe; 
▪ studii, rapoarte şi 
evaluări ale organis-
melor internaţionale 
(CE, FMI, BM).

Politizarea 
administraţiei 
publice

▪ Legislaţia cu privire la serviciul 
public nu interzice funcţionarilor să 
facă parte din partide, dar interzice 
ca subdiviziuni structurale ale parti-
delor să fie create ori să activeze în 
cadrul colectivelor de muncă (norma 
legală nu este respectată întocmai).
▪ administraţia publică este politizată 
excesiv, se atestă cazuri de intimida-
re şi persecutare a funcţionarilor ce 
fac parte din alte partide politice, 
promovarea funcţionarilor care sus-
ţin partidul majoritar.
▪ reorganizările şi restructurările sînt 
utilizate pentru concedierea funcţio-
narilor, fără teste de profesionalism 

▪ Legislaţia în domeniu rămâne practic 
neschimbată. 
▪ Legile care prevăd modul de forma-

re a Comisiei Electorale Centrale şi a 
Curţii de Conturi introduc anumite 
criterii politice în desemnarea funcţio-
narilor. Deşi legislaţia prevede o majo-
ritate a opoziţiei şi obligaţia suspendă-
rii din partid, relaţiile politice rămân
strânse. Plus la aceasta, termenul fun-
cţiilor poate depăşi perioada guvernării 
şi pot apărea conflicte. 

▪ Lipsa cadrului 
legislativ adecvat  
despre garanţiile  
serviciul public 
profesionist;
▪ Poziţia dominantă a 
partidului majoritar;
▪ Politica de cadre 
promovată pe alte 
criterii decît profesi-
onalismul;
▪ Consolidarea verti-
calei puterii de stat;

▪ Legislaţia RM;
▪ declaraţiile unor 
partide politice.
▪ stenogramele şedin-
ţelor plenare ale Par-
lamentului. 

După adoptarea Strategiei 
de reformă a administra-
ţiei publice centrale în 
Republica Moldova, Gu-
vernul a iniţiat largi con-
sultări în vederea monito-
rizării procesului de im-
plementare a acesteia. 



ADEPT & EXPERT-GRUP

________ 33 ________

(ex: ministerului responsabil de 
învăţământ i se schimbă denumirea 
şi structura de 4 ori timp de 4 ani).
▪ angajările nu au caracter transpa-
rent, deşi există reglementări, nu se 
efectuează concursuri publice.  

Interferenţa 
intereselor 
economico-
administrative 
şi politice

▪ o lege specială despre conflictul de 
interese nu există.
▪ funcţionarii participă la activitatea 
structurilor economice cu capital de 
stat.
▪ angajările în conducerea structuri-
lor economice de stat nu au loc con-
form concursului public.
▪ administraţia statului intervine în 
procese de reîntoarcere a patrimoniu-
lui, inclusiv în procese judiciare.
▪  Legea despre declararea venituri-
lor demnitarilor se aplică defectuos.

▪ Autorităţile publice abilitate continuă
implementarea Legii ghilotinei, numă-
rul actelor normative şi a plăţilor 
vizînd antreprenoriatul este redus con-
siderabil (rămîne încă destul de mare).
▪ Este elaborat un proiect de lege des-
pre reglementarea activităţii de 
antreprenoriat (exclusiv prin legi şi 
hotărîri de Guvern).  
▪ Conform unor rapoarte internaţionale, 
Moldova avansează în domeniul asigu-
rării libertăţii economice. 

▪ implementarea 
strategiilor şi măsuri-
lor de combatere a 
corupţiei;
▪ implementarea 
reformei regulatorii;
▪ realizarea progra-
melor şi strategiilor 
guvernamentale 
(programul de gu-
vernare, SCERS, 
Planul de acţiuni 
RM-UE);
▪ intervenţiile mai 
hotărîte ale oameni-
lor de afaceri. 

▪ Legislaţia RM;
▪  Alocuţiunea Preşe-
dintelui RM în Parla-
ment (8.04.2005);
▪ discursul Preşedinte-
lui RM în cadrul foru-
lui oamenilor de afa-
ceri (30.09.2005). 

Stabilitatea 
politicii de 
guvernare

▪ o anumită stabilitate a politicii de 
guvernare este atestată, graţie faptu-
lui că Guvernul şi majoritatea parla-
mentară nu se schimbă un timp înde-
lungat. 
▪ politica internă şi externă nu este 
pe deplin coerentă, se atestă conflic-
te. 

- deciziile şi acţiunile guverna-
mentale nu întotdeauna se bazează 
pe strategii de termen lung, cu luarea 
în consideraţie a deciziilor anterioare 
în domeniu.
- multe decizii importante se iau ad-

hoc, la iniţiativa urgentă a factorilor 
de decizie superioară, fără suficiente 
analize prealabile şi acoperirea nece-
sară (financiară, tehnică, umană). 

▪ Este adoptat Programul de activitate 
al Guvernului pînă în anul 2009 şi 
Planul de acţiuni pentru realizarea lui.
▪ Parlamentul a aprobat planul legisla-
tiv pînă în anul 2009, cu referinţe la 
documentele pe care se bazează şi 
termenele de realizare, instituţiile abili-
tate. Guvernul declară drept sarcină 
primordială realizarea necondiţionată,  
integrală  şi  în termenele  prevăzute a 
prevederilor Programului legislativ 
pentru  anii 2005-2009.
▪ Guvernul a aprobat Cadrul de cheltu-
ieli pe termen mediu (2006-2008) şi a 
dispus începerea elaborării cadrului de 
cheltuieli pentru 3 ani consecutivi 
(inclusiv pentru administraţia locală).

▪ Păstrarea la guver-
nare a aceleiaşi forţe 
politice.
▪ Realizarea progra-
melor şi strategiilor 
guvernamentale 
(programul de gu-
vernare, SCERS, 
Planul de acţiuni 
RM-UE);
▪ colaborarea in-
ternaţională, asisten-
ţa organismelor 
internaţionale.

Legislaţia RM;
Programele şi strate-
giile naţionale.

Probitatea şi 
transparenţa 
guvernării.
Combaterea 
corupţiei

▪ transparenţa activităţii administra-
ţiei publice centrale şi locale este la 
nivel scăzut.
▪ se atestă tendinţe generale de 

secretizare şi tăinuire excesivă a 
informaţiilor.
▪ în derulare se află mai multe proce-
se judiciare despre tăinuirea de presă 
a unor informaţii publice. 
▪ în multe cazuri funcţionari de rang 
înalt sînt concediaţi fără argumentare 
oficială, deşi se dă de înţeles despre 
lipsa de onestitate sau implicarea în 
acte neonorabile.  
▪ Opinia publică nu este informată 
adecvat despre declaraţiile de avere 
ale funcţionarilor, însăşi procesul de 
depunere şi verificare a declaraţiilor 
este defectuos.
▪ legislaţia şi diverse strategii 
anticorupţie sînt aprobate dar efici-
enţa lor rămâne scăzută. 

▪ este aprobată şi pusă în aplicare o 
nouă Strategie naţională de prevenire şi 
combatere a corupţiei, Planurile de 
acţiuni pentru realizarea  ei în anii 
2005- 2006. 
▪ Concepţia colaborării Parlamentului 
cu societatea civilă instituie reglemen-
tări pentru sporirea transparenţei, dar 
nu sînt încă adoptate careva acte legis-
lative sau normative menite să contri-
buie la implementarea dispoziţiilor 
incluse.
▪ în toate instituţiile publice centrale 
sînt desemnate persoane responsabile 
de prevenirea corupţiei şi protecţio-
nismului.   
▪ este creată o Alianţă anticorupţie, cu 
participarea asociaţiilor obşteşti.
▪ opinia populaţiei faţă de măsurile 
întreprinse în domeniul combaterii 
corupţiei rămâne încă negativă, deşi 
indicele Moldovei în domeniul perce-
perii corupţiei se modifică spre pozitiv. 

▪ consensul politic 
stabilit în Parlament;
▪ recomandările 
instituţiilor internaţi-
onale; 
▪ realizarea Progra-
mului de guvernare 
şi a planului de acţi-
uni RM-UE.
▪ Activitatea Centru-
lui pentru Combate-
rea Crimelor econo-
mice şi a Corupţiei

▪ Legislaţia RM;
▪ Jurisprudenţa instan-
ţelor judecătoreşti; 
publicaţiile mass-
media.
▪ Strategia Naţională 
de prevenire şi comba-
tere a corupţiei.
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4. JUSTIŢIA
În 2005, în cadrul parteneriatului strategic dintre putere şi opoziţie sînt adoptate câteva legi menite să 
aducă sistemul judiciar din Republica Moldova în conformitate cu recomandările şi standardele euro-
pene:

Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea unor acte legislative în 
domeniul justiţiei, care modifică reglementările anterioare, introduce re-
glementări noi în domeniile organizării justiţiei şi statutului judecătorului. 
Scopul declarat al acestor modificări este consolidarea independenţei ju-
decătorilor şi autonomiei sistemului judiciar. Esenţa modificărilor efectuate 
este următoarea:

obligarea Preşedintelui ţării şi a Parlamentului să motiveze refuzul 
de a numi în funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al judecă-
toriilor şi curţilor de apel sau a Curţii Supreme de Justiţie - doar pentru motive temeinice de 
incompatibilitate, de încălcare a legislaţiei sau de încălcare a procedurii de selectare şi pro-
movare. 

obligarea Preşedintelui Republicii Moldova să motiveze refuzul de a numi în funcţia de jude-
cător în judecătorii sau curţile de apel sau de numire în funcţie până la atingerea plafonului de 
vârstă - doar dacă posedă probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului sau jude-
cătorului cu funcţia respectivă, de încălcare de către acesta a legislaţiei sau de încălcare a 
procedurilor legale de selectare şi promovare a candidatului sau a judecătorului. 

Modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a 
vizat două elemente esenţiale: 

Modificarea modului de constituire a Consiliului. Şapte judecători, 
din cei 12 membri ai CSM, vor fi aleşi de Adunarea Generală a 
Judecătorilor din Republica Moldova prin vot secret, 2 membri vor 
fi aleşi de Parlament din rândul profesorilor titulari, unul la propu-
nerea majorităţii parlamentare şi altul la propunerea opoziţiei par-
lamentare. S-a stabilit că judecătorii aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor vor fi deta-
şaţi în baza principiului rotaţiei, cîte trei membri concomitent pentru perioada de un an.  

Statutul Adunării Generale a Judecătorilor. Prin lege s-a stabilit că Adunarea Generală va 
asigura realizarea practică a principiului autoadministrării puterii judecătoreşti, având compe-
tenţă exclusivă de a alege 7 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. În acelaşi timp, -
Adunarea nu va putea lua nici o altă hotărâre care ţine de organizarea puterii judecătoreşti. S-
a mai stabilit că Adunarea se va convoca de regulă o dată la 4 ani, va fi deliberativă dacă la 
ea vor participa cel puţin 2/3 din numărul total al judecătorilor şi există dovada că judecătorii 
care lipsesc au fost anunţaţi prealabil despre convocare. Practic, prin normele respective a 
fost instituit un nou organ obştesc de autoadministrare care nu a existat până în prezent şi 
asupra constituirii căruia nu au fost consultaţi nici chiar judecătorii care ulterior vor trebui să-i 
asigure activitatea. 

Totuşi efectele acestor ajustări sînt departe de a se manifesta, iar sistemul judecătoresc continuă să 
traverseze o etapă de criză, concluzie probată prin câteva cir cumstanţe:

Este mare numărul de decizii judecătoreşti neexecutate, situaţie explicabilă prin calitatea 
acestor decizii şi modul defectuos de examinare a cauzelor. 

Creşte considerabil numărul de adresări în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (peste 
150 de cereri care au trecut etapa admisibilităţii), în care petiţionarii au o încredere mult mai 
mare decât în instanţele din ţară. CEDO începe să pronunţe decizii de condamnare a Repu-
blicii Moldova (la moment sînt deja 24 asemenea decizii). Autorităţile intenţionează să-i acor-
de Curţii Constituţionale atribuţii de „suprainstanţă”, care să examineze legalitatea cauzelor 
soluţionate definitiv, evitând sau tergiversând astfel adresarea cetăţenilor la CEDO. 

Statistica demonstrează că foarte multe decizii emise de instanţele de apel şi recurs sînt ulte-
rior anulate de către Curtea Supremă de Justiţie, pe motivul neelucidării de către instanţa ju-
decătorească a tuturor aspectelor invocate în apel sau recursul respectiv.

Legea pentru modificarea 
unor acte legislative în 
domeniul justiţiei, care 
modifică reglementările 
anterioare, introduce 
reglementări noi în do-
meniile organizării justiţi-
ei şi statutului judecăto-
rului. 

Modificarea Legii cu privi-
re la Consiliul Superior al 
Magistraturii vizează do-
uă elemente esenţiale: 
modul de constituire a 
Consiliului şi statutul 
Adunării Generale a Ju-
decătorilor. 
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Judecătorii sînt adesea implicaţi în cauze cu tentă politică, iar reprezentanţii CSM sau ai in-
stanţelor judecătoreşti nu iau nici o atitudine faţă de acuzaţiile presei, chiar şi după finalizarea 
dosarelor.

Salariile judecătorilor sînt mici: la prima instanţă  1500–1800 lei (120 Euro); la Curtea de Apel 
2000-2500 lei (166 Euro); la Curtea Supremă de Justiţie 2700-3200 lei (213 Euro), iar garanţii 
sociale suplimentare (apartamente, terenuri pentru construcţie, credite) practic nu mai sînt 
acordate.

Creşte considerabil numărul de adresări în justiţie, în timp ce numărul judecătorilor nu se ma-
jorează, iar propunerile de numire în funcţiile vacante sînt examinate anevoios şi termen înde-
lungat.

Sub acoperirea anonimatului se fac mai multe declaraţii despre existenţa unor intermediari 
care pot asigura numirea şi promovarea în funcţie a judecătorilor, pentru anumite retribuţii sau 
soluţii emise în cauzele examinate.

Reprezentanţii guvernării nu mai acuză atât de des judecătorii (majoritatea fiind numiţi sau 
reconfirmaţi în funcţii de actuala conducere a ţării), practic nu mai sînt înregistrate cazuri de 
tragere la răspundere penală pentru fapte de corupţie a unor magistraţi, în timp ce sondajele 
de opinie publică confirmă lipsa de încredere în justiţie (în jur de 30% din populaţie) şi nivelul 
înalt al corupţiei în cadrul sistemului.

Grila de monitorizare 4 Consolidarea şi independenţa justiţiei
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factorii de influenţă Surse
Capacitatea de 
impunere a 
respectării legii

▪ Cauzele se examinează termen 
îndelungat, principiul celerităţii şi 
eficienţei justiţiei sînt ştirbite esen-
ţial. 
▪ Normele legale referitor la execu-
tare sînt învechite, noile reglemen-
tări întârzie.
▪ Rămân neexecutate zeci de mii de 
decizii (30 mii de hotărâri
neexecutate numai pe cauze civile). 
▪ autorităţile fac declaraţii dure la 
adresa judecătorilor, caracterizând
sistemul ca defectuos, corupt, con-
tribuind indirect la reducerea încre-
derii în justiţie.

▪ Intrarea în vigoare a noului Cod 
de executare, aprobarea actelor 
normative pentru executarea lui, 
pentru asigurarea activităţii De-
partamentului de executare, crea-
rea Fondului de dezvoltare a 
sistemului de executare.
▪ La finele anului 2005 numărul 
hotărârilor judecătoreşti 
neexecutate a scăzut în compara-
ţie cu 2004, dar a rămas destul de 
impunător (circa 18 mii de decizii 
numai pe cauze civile).
▪ Problema executării deciziilor 
judecătoreşti este examinată la 
colegiul Ministerului Justiţiei şi în 
Parlament.
▪ Situaţia persoanelor arestate face 
obiectul unor controale parlamen-
tare, Curtea Supremă de Justiţie a 
adoptat o hotărâre despre exami-
narea de către instanţe a cauzelor 
cu inculpaţi în arest.
▪ Este instituit Comitetul pentru 
plângeri, care va examina plânge-
rile deţinuţilor din instituţiile 
penitenciare.

▪ Luarea unor măsuri 
mai hotărâte referitor 
la activitatea executo-
rilor judecătoreşti.
▪ Creşterea numărului 
de adresări a cetăţeni-
lor la CEDO şi a
numărului de sancţio-
nări ale Guvernului 
pentru neexecutarea 
deciziilor judecăto-
reşti emise de instan-
ţele interne.
▪ Rezoluţiile şi reco-
mandările APCE 
(Rez. 1465/2005).

▪ alocuţiunea Preşe-
dintelui RM la Confe-
rinţa anuală a judecă-
torilor (29.01.2005); 
▪ mesajul Preşedinte-
lui către Parlament cu 
privire la înfăptuirea 
justiţiei (15 octombrie 
2003).
▪ discursul Preşedinte-
lui RM la şedinţa 
solemnă consacrată 
aniversării a X-a de la 
adoptarea Constituţiei 
(29 iulie 2004).
▪ documentele CEDO, 
APCE.

Independenţa 
politică a jude-
cătorilor

▪ Judecătorii sînt sub o anumită 
influenţă politică, numirile şi pro-
movările nu se fac transparent, 
Preşedinţia (Parlamentul în cazul 
judecătorilor CSJ) deţine pârghii
care permit respingerea candidaturi-
lor incomode sau eliberarea din 
funcţie pentru motive obscure (î 
perioada 2001-2004 circa 70 de 
judecători sînt eliberaţi din funcţii 
fără careva decizii ce le-ar dovedi 
vinovăţia).
▪ la examinarea candidaturilor unor 
judecători se solicită opinia funcţio-
narilor de partid din teritoriu, a 
deputaţilor responsabili de anumite 
teritorii, precum şi a unor servicii 
speciale.
▪ Finanţarea instanţelor este la un 

▪ Consiliul Superior la Magistratu-
rii este format în majoritate din 
judecători, opoziţia parlamentară 
poate numi un reprezentant al său 
în CSM (noua componenţă a CSM 
este formată defectuos, un nou 
mecanism de exercitare a funcţii-
lor de autoadministrare nu este 
elaborat.
▪ influenţa politică nu este dimi-
nuată esenţial, practic întreaga 
perioadă a anului 2005 numirile şi 
promovările rămîn la discreţia 
factorilor politici.

▪ Influenţa pozitivă 
este exercitată de 
încheierea Planului de 
acţiuni RM-UE, rezo-
luţiile Consiliului 
Europei şi rezultatele 
alegerilor parlamenta-
re 2005;
▪ stabilirea 
parteneriatului politic.

▪ Raportul „Foaia de 
lucru a personalului 
Comisiei Europene”, 
Politica europeană de 
vecinătate (2004);
▪ Legislaţia RM; 

▪ Raportul „Controlul 
asupra independenţei 
judiciare în RM”, 
elaborat de Freedom 
House Moldo-
va&Open Society 
Initiative (2003).
▪ „Indicatorii reformei 
în justiţie pentru Mol-
dova”, Raport 
ABA/CEELI, 2003.
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nivel insuficient, ministerul de 
finanţe, executivul şi Parlamentul 
deţinînd abilităţile exclusive pentru 
stabilirea resurselor acordate. 
▪ controlul pe verticală exercitat şi 
implementat în cadrul administraţiei 
publice este extins în domeniul 
judiciar.

Modificări 
legislative 
relevante

▪ Sînt adoptate noile coduri penal, 
civil, de procedură penală şi civilă, 
Codul muncii, dar lipseşte instruirea 
aprofundată a judecătorilor şi fun-
cţionarilor organelor de drept.
▪ La finele anului 2002 este modi-

ficată Constituţia şi Legea despre 
organizarea judecătorească, 
instituindu-se sistemul din 3 trepte a 
instanţelor (tribunalele sînt suprima-
te). Urmare a reorganizării mai 
mulţi judecători sînt eliberaţi din 
funcţii. 
▪ În anii 2001 şi 2003 sînt adoptate 
legi care admit respingerea 
nemotivată a propunerii de numire a 
judecătorului pînă la atingerea 
plafonului de vîrstă. 
▪ Aceleaşi modificări stabilesc 
dreptul şefului statului de a numi 
sau respinge propunerile de numire 
în funcţii administrative a judecăto-
rilor (preşedinţi şi vicepreşedinţi ai 
instanţelor). 

▪ se modifică legile cu privire la 
statutul judecătorilor, organizarea 
judecătorească, Consiliul Superior 
al Magistraturii. Consiliul Europei 
a evitat să confirme că modificări-
le adoptate au efect esenţial asu-
pra independenţei, solicitînd revi-
zuiri mai importante.  
▪ bugetele instanţelor judecăto-

reşti sînt incluse separat în Buge-
tul de stat pe anul 2005-2006, 
ceea ce permite o administrare 
mai eficientă. Cuantumul bugete-
lor este insuficient pentru asigura-
rea adecvată a funcţionării instan-
ţelor.
▪ este adoptată Hotărîrea Parla-
mentului cu privire la Programul 
calendaristic de implementare a 
recomandărilor şi rezoluţiilor 
Consiliului Europei, 6 puncte ale 
căreia se referă la reformarea şi 
perfecţionarea sistemului judecă-
toresc.

▪ realizarea Planului 
naţional de acţiuni 
RM-UE, a SCERS.
▪ parteneriatul politic 
din Parlament;
▪ recomandările insti-
tuţiilor internaţionale 
(Consiliul Europei, 
OSCE, misiunile de 
evaluare a FMI, Băn-
cii Mondiale).

Legislaţia RM

Nivelul de 
instruire a 
specialiştilor 
din sistem

▪ Centrul de Perfecţionare a Cadre-
lor în Justiţie este finanţat şi dotat 
insuficient. Dotarea Centrului se 
realizează în temei cu finanţare 
externă, sursele acordate din buget 
sînt foarte mici.
▪ Perfecţionarea şi atestarea periodi-
că judecătorilor nu au caracter 
sistemic, deşi sînt prevăzute de 
legislaţie.
▪ judecători asistenţi şi referenţi ai 
judecătorilor sînt doar în Curtea 
Supremă de Justiţie.
▪ Salarizarea judecătorilor şi a per-
sonalului de asistenţă e la un nivel 
scăzut, juriştii bine pregătiţi caută 
locuri de muncă mai bine plătite.

▪ Se intensifică activitatea de 
instruire, în special prin interme-
diul unor instituţii ale societăţii 
civile. Mai multe organizaţii sînt 
implicate în procesul de instruire a 
judecătorilor şi procurorilor (IRP, 
ABBA/CEELI, CSPJ etc.).
▪ Judecătorii nu sînt asistaţi de 
referenţi şi ajutori profesionişti, cu 
studii juridice superioare, care ar 
efectua măsurile organizatorice şi
tehnice prealabile. 

▪ Mobilizarea autorită-
ţilor, a Curţii Supreme 
de Justiţie şi Ministe-
rului Justiţiei.
▪ Atenţia specială din 
partea instituţiilor 
internaţionale (în 
special a CE şi UE).
▪ intervenţia organiza-
ţiilor societăţii civile.

▪ Materialele Confe-
rinţei anuale a judecă-
torilor din 3 februarie 
2006.
▪ Alocuţiunea Preşe-
dintelui RM la Confe-
rinţa anuală a judecă-
torilor (29 ianuarie 
2005).
▪ Mesajul lui Vladimir 
Voronin către Parla-
ment cu privire la 
înfăptuirea justiţiei 
(15 octombrie 2003);
▪ Legislaţia RM.  
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5. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
Conform Planului de Acţiuni, priorităţile Guvernului Moldovei în sfera economică şi socială sunt:

reluarea cooperării cu instituţiile financiare 

implementarea acţiunilor pentru reducerea sărăciei;

consolidarea creşterii economice în sectorul privat

asigurarea durabilităţii fiscale;

5.1. Cooperarea cu instituţiile financiare internaţionale
În perioada 2001-2003 relaţiile Moldovei cu instituţiile financiare internaţionale au 
degradat substanţial. Ele au fost marcate de dezacorduri majore în privinţa scopu-
rilor, priorităţilor şi instrumentelor politicilor economice. Programul FMI de finanţa-
re pentru Moldova a fost suspendat în 2003 din iniţiativa Fondului, iar ultima Stra-
tegie de ţară a Băncii Mondiale s-a finalizat în 2001 (noua strategie a intrat în vi-
goare în 2005).

În 2004 discursul oficial de politică economică s-a schimbat semnificativ, guvernarea asumându-şi o 
nouă retorică reformatoare care a fost salutată de FMI şi Bancă. În 2004 progresul major al Guvernului 
a constat în dezbaterea publică şi finalizarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăci-
ei. Documentul a fost pe larg salutat de comunitatea instituţiilor financiare şi dona-
toare internaţionale. În acelaşi timp, acestea au îndemnat Guvernul Republicii 
Moldova să asigure că acţiunile sale practice corespund cu priorităţile trasate în 
SCERS16. După cum au constatat numeroşi observatori economici şi reprezen-
tanţi ai comunităţii de afaceri naţionale, frecvent demersurile practice de politică 
economică ale guvernului au contravenit spiritului SCERS. Anul 2005 a fost mar-
cat de anumite progrese şi de aşteptări pozitive.

Relaţiile cu Banca Mondială
În noiembrie 2004 Banca Mondială a aprobat noua strategie de ţară pentru Mol-
dova în care sunt reflectate priorităţile SCERS. Însă, după cum este conchis în 
strategia de ţară, până guvernul Moldovei va demonstra în practică adeziunea sa 
plenară la reformele articulate în SCERS, asistenţa acordată de Bancă se va 
concentra asupra unor programe şi iniţiative de nivel local/comunitar. Această 
schimbare de abordare este un motiv serios pentru ca Guvernului să chibzuiască 
asupra îmbunătăţirii imaginii şi credibilităţii sale. În cadrul strategiei, Banca planifică acordarea a 90 
milioane USD pe parcursul perioadei 2005-2008. În cazul unor succese majore din partea Guvernului 
Moldovei în consolidarea mediului de afaceri şi administrarea sectorului public (două direcţii care sunt 
prioritare şi în Planul de Acţiuni, şi în SCERS) suplimentar ar putea fi acordate încă 47 milioane USD.

Conform strategiei de ţară, pe parcursul anului 2005 Banca urma să acorde o tranşă de 10 milioane 
USD pentru Proiectul de gestionare a finanţelor publice (PGFP). La 16 iunie Banca a aprobat acorda-
rea unui credit de 8,548 milioane USD în cadrul acestui proiect, precum şi un credit adiţional în valoa-
re de 3 milioane USD, în cadrul primului Proiect cadastral. Din informaţiile oficiale ale Băncii, PGFP şi 
creditul adiţional sunt oferite de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID) cu dobândă 0%, sca-
denţa 40 ani şi o perioada de graţie de 10 ani. Scopul proiectului PGFP este introducerea unor meto-
de moderne si eficiente de gestionare a finanţelor publice, instruirea personalului în gestionarea buge-
telor şi programelor guvernamentale şi instituirea unui sistem de audit intern.

În premieră, în decembrie 2005 reprezentantul Băncii Mondiale în Moldova a fost convocat în Parla-
mentul Republicii Moldova pentru a răspunde la întrebările deputaţilor. Mai mulţi deputaţi au cerut ier-
tarea datoriilor pe care Moldova le are faţă de Banca Mondială şi includerea Moldovei pe o listă a ţări-
lor sărace şi înalt îndatorate cărora Banca le poate ierta datoriile. Argumentele deputaţilor se bazau pe 

16 A se vedea, spre exemplu, IDA and IMF, 2004;

După câţiva ani de relaţii 
„îngheţate” între Moldova 
şi instituţiile financiare 
internaţionale ...

 ... în 2005 s-au înregistrat 
anumite progrese şi s-au 
cristalizat aşteptări pozi-
tive de ambele părţi.

Deşi a aprobat o nouă 
strategie de ţară, Banca 
Mondială a schimbat 
substanţial abordarea 
faţă de proiectele sale în 
Moldova ...
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faptul că la începutul tranziţiei Moldova a contractat datorii în termeni neconcesionali. După cum arată 
unele studii efectuate de analişti independenţi, la începutul anilor 1990 Moldova într-adevăr a fost in-
clusă în mod greşit în categoria ţărilor cu venit mediu, deşi în realitate ea făcea parte din categoria 
ţărilor cu venituri mici17. Din cauza că i-a fost atribuit un calificativ eronat, până în 1997 Moldova a con-
tractat datorii în condiţii de piaţă (condiţiile BIRD), nu în condiţii concesionale (condiţiile AID).

Relaţiile cu FMI
În 2005 Moldova a fost vizitată de trei misiuni de evaluare ale FMI (iulie, octom-
brie, decembrie). Din declaraţiile oficiale am putut desprinde un optimism moderat 
de ambele părţi în ceea ce priveşte negocierea şi aprobarea unui nou Memoran-
dum de politici economice între FMI şi Republica Moldova. Misiunea din decem-
brie a purtat discuţii de consultare în cadrul articolului IV a Acordului FMI şi a iniţiat discuţii preliminare 
privind noul program de politici economice al Guvernului care potenţial ar putea fi susţinut de Fond în 
cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economică (eng. Poverty Reduction and 
Growth Facility, PRGF).

Evaluarea finală a misiunii din decembrie a fost publicată şi în ea se constată realizările obţinute de 
Guvern şi BNM în asigurarea stabilităţii macroeconomice, robusteţea politicilor fiscale şi monetare18.
Credem că pe lângă ţintele macroeconomice tradiţionale (inflaţie, deficit bugetar, deficit comercial, 
rezerve valutare), în noul program vor figura şi anumite ţinte care se referă la politicile structurale şi 
care tradiţional sunt domeniul de specializare a Băncii Mondiale. Am putut desprinde din discuţiile care 
s-au produs pe parcursul anului 2005 că FMI este de părerea că:

este necesară privatizarea întreprinderilor de stat nerentabile; (în 2005 
Guvernul a efectuat o inventariere a proprietăţii de stat, salutată de FMI
şi de Banca Mondială)

sunt necesare investiţii suplimentare în modernizarea infrastructurii;

Guvernul trebuie să înceteze subvenţionarea întreprinderilor falimentare prin intermediul 
Consiliului Creditorilor (aceste subvenţionări într-adevăr distorsionează comportamentul eco-
nomic al întreprinderilor-beneficiare şi încalcă principiul echităţii fiscale);

oficialii FMI şi-au exprimat şi neîncrederea vizavi de mai multe instrumente de politică fiscală, 
în particular vizavi de intenţia de introducere a conturilor TVA, declarând că aceasta ar fi o 
contradicţie cu spiritul reformei regulatorii iniţiate în 2005.

Dacă în următoarele luni Guvernul Republicii Moldova va fi în stare să convingă 
FMI de coerenţa politicilor sale economice, până în iunie 2006 va fi posibilă sem-
narea unui memorandum de politici. În acelaşi timp, Guvernul şi BNM ar trebui să 
negocieze condiţii cât mai avantajoase a memorandumului, ţinând cont de priori-
tăţile SCERS. Prevederile Memorandumului trebuie să faciliteze, nu să împiedice 
implementarea Strategiei. Semnarea unui memorandum cu FMI este necesară din următoarele consi-
derente:

Aceasta va servi în calitate de semnal pozitiv pentru investitorii internaţionali;

Va permite activarea programelor altor finanţatori (spre exemplu, UE condiţionează acordarea 
asistenţei sale financiare prin existenţa unui memorandum cu FMI);

Un memorandum cu FMI va facilita accesul Moldovei la Clubul Creditorilor de la Paris pentru 
restructurarea datoriilor bilaterale;

Odată cu scumpirea gazului natural şi a altor importuri, împrumuturile FMI pentru susţinerea 
balanţei de plăţi ar putea fi indispensabile în 2006-2007;

17 Vezi, Weeks şi alţii, 2005;
18 Vezi IMF, 2005;

... iar FMI a iniţiat discuţii 
preliminare privind noul 
Memorandum cu Moldova

... şi a criticat Guvernul 
pentru anumite instru-
mente de politică fiscală

Guvernul totuşi are şanse 
reale pentru ca noul pro-
gram cu FMI să fie apro-
bat în 2006
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5.2. Reducerea sărăciei 
Sărăcia este consecinţa cea mai nefastă a tranziţiei moldoveneşti. După câţiva 
ani de reforme economice implementate cu jumătate de măsură, criza financiară 
rusă din 1998 a agravat şi mai mult situaţia deja precară a Moldovei. În 1999 a 
fost atins maximumul indicatorilor sărăciei, peste 70% din populaţie trăind sub 
pragul naţional de sărăcie absolută. Până în 2004 incidenţa sărăciei a scăzut 
substanţial, la 26%. În localităţile rurale însă, sărăcia s-a majorat puţin în 2004 comparativ cu 2003. 
După 1999 a fost înregistrată şi reducerea sărăciei evaluată la pragul internaţional de sărăcie de 2,15 
USD/persoană/zi (PPP, paritatea puterii de cumpărare). De asemenea, au scăzut semnificativ şi alţi 
doi indicatori importanţi, profunzimea sărăciei şi severitatea sărăciei (Tabelul 1).

După cum se arată în rapoartele oficiale, reducerea sărăciei în perioada 1998-
2004 a fost determinată în proporţie de 2/3 de creşterea economică şi în proporţie 
de 1/3 de redistribuirea veniturilor19. Această afirmaţie este discutabilă, noi nu am 
văzut careva politici excepţional de eficiente în redistribuirea venitului să fie im-
plementate, iar reducerea cotelor de impozitare a fost mai degrabă favorabilă 
persoanelor bogate decât sărace. Inegalitatea veniturilor, o latură importantă a sărăciei, a înregistrat o 
uşoară tendinţă de scădere, dar ea rămâne la cote înalte comparativ cu inegalitatea înregistrată în 
ţările UE. De asemenea, tendinţa de reducere a sărăciei şi inegalităţii este foarte vulnerabilă. Din 
Tabelul 1 putem observa că cea mai importantă reducere a sărăciei s-a produs în anii 2000-2003. În 
2004-2005, deşi creşterea economică a fost puternică, ea nu a adus cu sine o micşorare pe potrivă a 
ponderii populaţiei sărace. În 2004 inegalitatea chiar a crescut uşor.

De asemenea, trebuie de precizat că coeficientul Gini de 0,403 în 2004 măsoară 
mai degrabă inegalitatea cheltuielilor de consum decât a veniturilor monetare
(mascând în acest fel faptul că o parte din consumul gospodăriilor casnice este 
asigurat de bunurile produse în interiorul gospodăriei). Veniturile băneşti, după 
cum arată datele statistice oficiale, sunt repartizate încă mai inegal. Coeficientul Gini pentru veniturile 
băneşti în 2004 era de 0,54, scăzând spectaculos de la 0,7 în 1999.
Tabelul 1 Evoluţia indicatorilor sărăciei

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Incidenţa sărăciei, % din totalul populaţiei, pragul naţional de să-
răcie absolută 73 68 55 40 29 26

Profunzimea sărăciei, % 32 27 19 12 7 7
Severitatea sărăciei, % 18 14 9 5 3 2
Incidenţa sărăciei, % din totalul populaţiei, pragul internaţional de 
sărăcie absolută 2,15 USD

53 45 32 21 11 11

Coeficientul Gini 0,436 0,419 0,428 0,421 0,389 0,403
Raportul dintre veniturile disponibile a 20% din populaţie mai bine 
şi mai puţin asigurată, ori 

11,0 10,4 11,4 10,4 7,9 8,6

Surse: ME, 2005 şi BNS, 2005

Progresul Moldovei în reducerea sărăciei pentru 2005 este greu de evaluat, deoarece încă nu au fost 
publicate rezultatele sondajelor bugetelor gospodăriilor casnice (SBGC). Conform estimărilor noastre, 
în 2005 sărăcia a stagnat la nivelul de 23-25% (la pragul naţional de sărăcie absolută).

Un neajuns care împiedică semnificativ monitorizarea politicilor este faptul că Guvernul publică rapoar-
tele asupra sărăciei cu mari întârzieri. Raportul pentru sărăcie pentru 2004 a fost publicat abia în no-
iembrie 2005. Părerea noastră este că Ministerul Economiei dispune de suficiente resurse tehnice şi 
statistice pentru a efectua cel puţin analize bianuale, dacă nu trimestriale, asupra evoluţiei sărăciei. În 
acest fel, publicul ar fi mai bine informat, iar politicile ar putea fi adaptate în timp util la evoluţiile curen-
te. Or, sărăcia în Moldova, după cum arată statistica, este un fenomen foarte dinamic şi concluziile 
pentru 2004 ar putea să fie puţin relevante pentru politicile din 2006.

19 MEC, 2005;
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5.3. Consolidarea creşterii economice 
După cum este arătat în Tabelul 1, rata de creştere a PIB estimată pentru 2005 a 
atins un nivel record. În acelaşi timp, numeroşi economişti afirmă că calitatea şi 
durabilitatea actualei creşteri economice sunt dubioase. Într-adevăr, putem con-
stata o tendinţă pe termen lung de reducere a ponderii valorii adăugate în totalul 
PIB. Din 2002 se observă consolidarea ratei de investiţii, o tendinţă pozitivă care 
trebuie încurajată. Pe de altă parte, observăm că în majoritatea ramurilor de producţie industrială ca-
pacităţile instalate sunt utilizate sub 70%. Acest paradox este rezolvat simplu: capacităţile instalate 
există fizic, dar ele sunt moral şi fizic uzate. De asemenea, utilizarea capacităţilor sub potenţial ar pu-
tea vorbi şi de cererea mică faţă de producţia moldovenească. La rândul său, cererea joasă poate fi 
explicată de faptul că produsele moldoveneşti nu sunt suficient de competitive, nici pe piaţa externă, 
nici internă.
Tabelul 2 Indicatorii creşterii economice

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e
PIB, % faţă de perioada respectivă anul precedent -3,4 2,1 6,1 7,8 6,3 7,3 8,5
Valoarea adăugată brută, % din PIB 87,5 88,0 87,1 87,3 85,2 85,2 85,0
Consumul final, % din PIB 90,0 103,1 101,1 103,2 110,3 105,8 106,5
Investiţii brute în capital fix, % din PIB 18,4 15,4 16,7 16,3 17,1 18,6 24,5
Sursa: BNM şi estimările autorilor;

Consumul final continuă să se menţină la cote foarte înalte. În situaţia în care 
oferta internă nu este capabilă (nici cantitativ, nici calitativ) să răspundă cererii de 
consum, importurile pur şi simplu au explodat. În 2005 ele au crescut cu 30%. 
Exporturile au crescut însă cu numai 12%. Din această cauză, deficitul comercial 
a atins cote astronomice, depăşind 1,2 miliarde dolari. Odată cu deficitul comercial s-a agravat şi defi-
citul contului curent.

Şi creşterea PIB, şi majorarea deficitului comercial, şi finanţarea lui au fost mani-
festări diferite ale aceluiaşi fenomen - emigrarea forţei de muncă şi veniturile 
transferate în ţară de peste hotare. Comparativ cu perioadele precedente, în 2005 
dependenţa economiei de emigrare s-a accentuat. Această dependenţă implică, 
în linii mari, aceleaşi riscuri ca şi în cazul ţărilor dependente de încasările din pe-
trol20. Atunci când transferurile vor înceta să mai crească sau chiar vor scădea, situaţia gospodăriilor 
casnice, balanţei comerciale şi bugetului public se va înrăutăţi, dacă între timp nu vor fi luate măsuri 
pentru stimularea ofertei interne în paralel cu crearea locurilor de muncă bine remunerate. Unul dintre 
cele mai grave riscuri asociate cu emigrarea este că transferurile creează hazard moral, la nivelul:

gospodăriilor casnice (cetăţenii care primesc venituri de peste hotare nu caută suficient de in-
sistent oportunităţi economice în ţară), 

sistemului bancar (băncile comerciale oferă tot mai multe credite de consum, chiar şi în condi-
ţii riscante);

guvernului (care beneficiază din venituri bugetare substanţiale provenite din impozitarea con-
sumului şi care nu trebuie să se forţeze pentru implementarea unor reforme economice arhi-
necesare);

Rezolvarea problemelor legate de transferuri este o adevărată provocare pentru 
Guvern. Instituţiile financiare internaţionale şi UE au recomandat guvernului să 
asigure canalizarea transferurilor în sfera productivă. Însă puţine ţări din lume de-
pendente de transferuri au reuşit vreodată să asigure investirea veniturilor prove-
nite de la emigranţi. În Moldova aceste venituri vor continua să fie consumate şi în 
viitor, până nu vor reveni acasă chiar emigranţii care le vor putea investi în afaceri proprii.

20 Vezi IMF, februarie 2005;
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5.4. Asigurarea durabilităţii fiscale 
În 2005 politica fiscală promovată de Guvern a fost relativ prudentă. Un nivel sa-
tisfăcător de stabilitate macroeconomică a fost asigurat prin politica monetară ori-
entată la combaterea inflaţiei şi politica fiscală orientată la asigurarea echilibrului 
bugetar şi la reducerea datoriei publice. 

Guvernul a elaborat Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu pentru 2006-2008. 
Acesta este deja cel de-al treilea exerciţiu de planificare a cadrului fiscal pe termen mediu, în acest fel 
fiind îndeplinită una din sarcinile stabilite în Planul de Acţiuni. Guvernul a reuşit să integreze bugetul 
de stat, bugetele locale, bugetul de asigurari sociale şi fondurile extrabugetare în bugetul public naţio-
nal, o altă sarcină stabilită în Plan. În conformitate cu prevederile Planului, bugetele sunt bazate pe 
prognoze macroeconomice precaute (probabil că chiar exagerat de precaute) şi compatibile cu 
SCERS. 

Îmbunătăţirea eficienţei, transparenţei şi informarea publică în efectuarea cheltu-
ielilor publice este o restanţă majoră a Guvernului. De asemenea nu a fost asigu-
rată o reducere a incidenţei sărăciei prin alocarea precisă a cheltuielilor publice. 
Mai precis, sărăcia a scăzut, dar din alte cauze. Administrarea fiscală şi extinde-
rea bazei fiscale, în particular prin eliminarea scutirilor fiscale este de o altă res-
tanţă semnificativă. Pe parcursul anului 2005 Guvernul a acordat scutiri şi alte facilităţi fiscale în condi-
ţii obscure, atât investitorilor internaţionali, cât şi unor companii locale. 

Grila de monitorizare 5 Dezvoltare economică şi socială
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factori de influenţă Surse
Incidenţa sărăciei 26% din populaţie trăia 

sub pragul sărăciei.
Conform estimărilor noas-
tre, incidenţa sărăciei a 
stagnat la nivelul 24-25%.
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Rata anuală a inflaţiei, % 12,7 10,7 • Creşterea mai lentă a preţurilor la 

produsele alimentare;
• Controlul administrativ al preţu-

rilor la servicii;

BNS 

Datoria publică externa / 
PIB, %

25,7 22,0e • creşterea PIB
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Ministerul 
Finanţelor 

Datoria publică internă / 
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6. COMERŢUL INTERNAŢIONAL

6.1. Tendinţe curente în comerţul internaţional
Din punct de vedere structural, comerţul extern al Moldovei este similar cu cel al 
ţărilor subdezvoltate, exporturile fiind dominate de produse ce necesită forţă de 
muncă intensivă. Potrivit statisticilor preliminare în 2005 mărfurile agricole nepre-
lucrate şi produsele alimentare au reprezentat 60% din totalul exporturilor. Este 
interesant că băuturile alcoolice, produsele alimentare şi tutunul constituie cca 
37% din exporturile moldoveneşti. Probabil că în următorii ani această structură nu se va schimba
semnificativ.

La rândul lor, importurile moldoveneşti sînt caracterizate printr-o creştere mult mai rapidă decât expor-
turile şi prin ponderea înaltă a materiilor prime şi agenţilor energetici (petrol, derivate petroliere şi gaz). 
Produsele petroliere reprezintă 20% din totalul importurilor şi ele vor creşte proporţional cu intensifica-
rea activităţii de afaceri, indiferent de costuri şi preţuri. 

O pondere înaltă în importuri revine unor asemenea produse ca legumele, sucuri-
le, produsele alimentare. Acest lucru este determinat de situaţia în agricultură (ni-
velul producţiei, condiţiile climaterice) sau de accentuarea preferinţelor consuma-
torilor corelate cu calitatea şi costul producţiei importate.

Studiu de caz
Deşi Moldova rămâne cel mai mare furnizor pe piaţa rusească de vin, vinurile moldoveneşti au pierdut din cota de 
piaţă de la 57% în 1999 la 45% în 2004. Constrângerile legate de aprovizionare cu materie primă, probabil că ar fi o 
cauză; în 2002-2003, Moldova a importat vin neambalat din România în volum echivalent cu 10% din exporturile sale 
către Rusia. Există şi problemele mult mai serioase: piaţa rusească este supusă unor transformări radicale, în ceea ce 
priveşte structura cererii, preferinţele consumătorilor şi reacţiile concurenţilor. Consumatorii ruşi sînt tentaţi să încer-
ce şi ceva diferit de vinurile moldoveneşti cu care s-au deprins, reorientându-se spre vinuri din „Lumea nouă”, cum 
ar fi cele din Chile sau Argentina. De fapt, anume în aceste ţări, şi nu în Franţa sau Italia care produc vinuri într-o 
nişă superioară ca preţ şi calitate, se află principalii concurenţi ai Moldovei.

Pe de altă parte, exportul către UE are o pondere foarte mică de doar 0,7% din valoarea totală a exportului de vinuri 
din Moldova. Volumul pieţei unice pentru importul produselor vinicole şi apropierea geografică a acestei pieţe, ar
face din ea un spaţiu important de desfacere a vinului din Moldova. În plus, dacă Moldovei i se va acorda un regim 
preferenţial de comerţ asimetric cu UE, regim care ar elimina mai multe bariere tarifare la accesul pe această piaţă, 
apoi aceasta ar putea schimba situaţia. 

6.2. Prognoze tentative 
Pe parcursul anilor 2006-2007 se aşteaptă că importurile vor continua să crească. 
Cel mai important factor care ar putea sa joace un rol în limitarea importurilor pe 
termen mediu şi lung sunt reglementările guvernamentale şi taxele şi impozite 
vamale, care ar tempera creşterea importurilor şi în acelaşi timp ar proteja piaţa 
internă. Cu toate acestea, importatorii moldoveni probabil vor fi nevoiţi să facă 
faţă şi unei concurenţe de piaţă cu companii străine atrase de potenţialul care nu este exploatat încă 
pe deplin, cum ar fi textilele. Este curios că începând cu 1997 investitorii străini au făcut investiţii con-
siderabile în ramura textilă intensivă în forţa de muncă locală ieftină. Drept urmare, textilele şi încălţă-
mintea şi-au consolidat poziţia in exporturi de la 6,7% în 1997 la 17.3% în 2004. În pofida barierelor
netarifare, piaţa de desfacere din Federaţia Rusă va deţine în următorii doi ani o cotă importantă în 
exportul produselor moldoveneşti. 

Exporturile moldoveneşti spre UE ar putea creşte după includerea Republicii Mol-
dova, de la 1 ianuarie 2006, în sistemul de preferinţe comerciale extinse GSP+. 
Pe de altă parte, mulţi experţi afirmă că exporturile nu vor avea o creştere pronun-
ţată, ci mai degrabă o evoluţie lentă, din cauza că acestea nu acoperă produsele 
în care Moldova dispune de avantaje competitive, în primul rând produsele agroa-
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limentare. Oficialii moldoveni sînt interesaţi de obţinerea unor Preferinţe Comerciale Autonome pre-
cum le deţin ţările din Balcani, preferinţe prevăzute şi în Planul de Acţiuni pe care Moldova l-a semnat 
cu UE în 2005. 

6.3. Moldova în relaţiile comerciale cu UE 
Anul 2005 a început cu semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova-UE, a continuat cu acorda-
rea de către UE a unor mijloace financiare importante21, cu câteva proiecte de consolidare a colaboră-
rii managerilor din Moldova şi din câteva ţări UE şi s-a încheiat, spectaculos, cu acordarea Moldovei a 
unui nou sistem comercial preferenţial generalizat – GSP Plus.

Această din urmă realizare este extrem de importantă pe segmentul schimburilor 
comerciale între Moldova şi statele membre ale UE. Moldova va beneficia de nive-
lul doi, adică de preferinţe comerciale extinse sau GSP Plus, preferinţe care pre-
supun aplicarea taxei zero la exportul în UE pentru o gamă extinsă de mărfuri. Dar 
în raza acestui sistem nu vor cădea un şir de produse, cum ar fi zahărul, vinurile şi 
băuturile alcoolice, produsele din carne, conserve, adică produse predominante în 
exporturile moldoveneşti. Totodată, trebuie să fim conştienţi de faptul că expansiunea exporturilor este 
împiedicată şi de anumite bariere tarifare şi netarifare aplicate la importurile din Moldova.

Ponderea exporturilor moldoveneşti pe piaţa UE este de cca 30% din total. Produsele moldoveneşti 
sînt exportate în proporţie de peste 50% în ţările din arealul CSI, iar această conjunctură face ca ex-
porturile să fie extrem de sensibile la evoluţiile economice şi politice din acest spaţiu. Pretinsele „san-
cţiuni economice” impuse de Rusia din primăvara anului trecut (pe motive fitosanitare, etc) au scos în 
evidenţă dimensiunea politică în relaţiile comerciale. Pe de altă parte, calitatea redusă a mărfurilor 
moldoveneşti nu permite reorientarea exporturilor spre pieţele din Occident. 

Dacă întreprinderile moldoveneşti şi pe viitor nu se vor preocupa de creşterea 
productivităţii şi calităţii, ele se vor confrunta cu probleme serioase. Creşterea 
productivităţii şi calităţii trebuie sa fie una dintre priorităţile strategice ale Moldovei 
în 2006. În acelaşi timp, Moldova trebuie să aibă ca obiectiv prioritar creşterea 
capacităţii de absorbţie a fondurilor financiare europene şi raţionalitatea de utiliza-
re a acestora. În momentul de faţă, aceasta este limitată şi rezidă în faptul că nu putem să definim 
proiecte clare de investiţii. 

În 2006 pe agenda Guvernului ar trebui să stea crearea unui sistem de gestionare 
a fondurilor europene, pentru o absorbţie mai eficientă şi utilizare transparentă a 
acestora, spre exemplu prin înfiinţarea unităţilor de management a proiectelor 
(UMP). Această măsură poate fi demarată fie prin înfiinţarea unei UMP pe lângă
fiecare minister, fie prin crearea unei structuri unice, structuri care ar gestiona pro-
iectele diferitelor ministere. 

În acelaşi timp, autorităţile trebuie să asigure expansiunea exporturilor moldoveneşti pe pieţele vesti-
ce: 

Guvernul trebuie să dea dovadă de consecvenţă în negocierea unor avantaje maximale în 
cadrul viitoarei zone de liber schimb Moldova – UE;

Guvernul trebuie să insiste ca Ucraina şi Rusia să respecte acordurile comerciale anterioare 
şi să fie pregătit de situaţia cînd România va fi rezilia acordul său de liber schimb cu Moldova 
după aderarea la UE;

Pe de altă parte, aderarea României la Uniunea Europeană ar putea favoriza transplantarea 
unor afaceri din această ţară în Moldova. Argumentul pentru o astfel de evoluţie stă, în mod 
evident, în costurile de producţie mult mai mici pe care le vor avea produsele fabricate în 
Moldova. 

Analizând obstacolele cu care se confruntă exportatorii autohtoni putem constata ca acestea sînt de 
caracter intern şi extern. 

21 http://www.maia.gov.md/collaborationview.php?l=ro&id=36 (ex. Programul Securitate Alimentară a Comisiei Europene – PSA 
CE)
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Bariere externe pentru exportul de produse autohtone sunt: incompatibilitatea standardelor de 
calitate, de conformitate cu cele din ţările UE, barierele vamale, etc.

Printre barierele interne menţionăm: bariere administrative, proceduri complexe de restituire 
TVA, complexitatea procedurilor vamale şi insuficienţa informaţiei, lipsa ghişeului unic şi ca 
urmare, costuri adiţionale şi de timp, eficienţa scăzută a programelor guvernamentale de sus-
ţinere a exportatorilor. 

Eliminarea barierelor în calea comerţului necesită implementarea unor măsuri 
concrete cum ar fi simplificarea procedurilor vamale la export; revizuirea rolului 
serviciilor amplasate în zona de control a punctele de trecere a frontierei; imple-
mentarea „ghişeului unic” care permite importatorilor/exportatorilor să-şi exercite toate formalităţile şi 
procedurile de import/export prin depunerea actelor standardizate unui singur organ împuternicit; mic-
şorarea termenului de control vamal pentru produse uşor alterabile; implementarea sistemul informatic 
integrat vamal.

6.4. Standarde, regulamente tehnice şi proceduri de 
evaluare a conformităţii
Standardele tehnice de bază, certificarea produselor şi definiţiile metrologice tre-
buie să respecte reguli stabilite la nivel european. Un obiectiv prioritar în domeniul 
armonizării sistemului de standardizare cu cerinţele internaţionale şi europene, îl 
constituie dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului naţional de supraveghere a 
pieţei, produselor şi serviciilor. În acest sens, este necesar: 

delimitarea clară a atribuţiilor organismelor de control abilitate, pentru evitarea suprapunerii 
activităţilor; 

stabilirea metodelor şi tehnicilor de control; 

formarea personalului specializat pentru controlul pe piaţă al produselor şi serviciilor; 

îmbunătăţirea procedurilor de informare şi colaborare între instituţiile cu competenţe în mate-
rie. 

Pentru o bună aplicare a acestor principii, este necesară o strânsă cooperare între autorităţile respon-
sabile cu atribuţii în supravegherea pieţei. 

6.5. Sistemul vamal
La 1 ianuarie 2001 a intrat în vigoare Codul vamal22, document în care au fost stabilite principiile juridi-
ce, economice şi organizatorice ale activităţii vamale din Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor ani 
au fost adoptate un set de legi necesar certificării23 produselor comercializate în exterior. În acelaşi 
timp au fost semnate peste 30 de acorduri bilaterale privind colaborarea comercial-economică şi tot 
atâtea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. De fapt, semnarea şi ratificarea aces-
tor acorduri – care este mai curând privită în interiorul ţării ca o evoluţie cantitativă în direcţia comerţu-
lui exterior – a contribuit la crearea şi perfecţionarea cadrului juridic actual, însă nu şi la o schimbare 
de ordin calitativ în relaţiile comerciale cu alte state. Volumul şi structura exporturilor, reflectate în ba-
lanţa comerţului exterior, nu prea au înregistrat schimbări (atât cantitative, cît şi calitative), iar perspec-
tivele unei evoluţii pozitive a acestora nu sînt prea optimiste într-un viitor apropiat. 

Pe de altă parte, operativitatea redusă a procedurilor de perfectare a actelor în 
vamă, dotarea şi pregătirea insuficientă a vameşilor şi implicarea politică în activi-
tatea acestora şi nu în ultimul rând ponderea mare a mărfurilor importate fără 
perceperea tuturor taxelor legale, sînt factori ce afectează direct comerţul exterior 
al ţării. Multe mărfuri intră în ţară ilegal, cu preţ mic, însă cu o calitate redusă ceea 

22 Codul vamal al Republicii Moldova (MO Legea Nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000)
23 Legea cu privire la certificare Nr. 652–XIV din 28 octombrie 1999

Eliminarea unor bariere 
comerciale ...

...asociate cu standarde 
şi cerinţe internaţionale 
de calitate ar favoriza 
dinamica exporturilor

Perfecţionarea sistemului 
vamal va creşte eficienţa 
operaţiunilor de export-
import...
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ce creează producătorilor locali o concurenţă neloială. Spre exemplu, pentru perfectarea actelor la 
importul producţiei în statele din UE este nevoie de numai 3 zile, iar pentru export de doar 2, pe când
la punctele vamale moldoveneşti agenţii economici aşteaptă zile întregi, sau chiar săptămâni. 

Grila de monitorizare 6 Comerţul internaţional
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factori de influenţă Surse
Accesul echitabil la pieţe-
le de desfacere externe

Pieţele externe au fost 
puţin deschise pentru 
produsele moldoveneşti 

Nota atribuită de experţi: 
- 1 

O evoluţie pozitivă în 
2005 nu s-a observat chiar 
şi în pofida faptului că a 
fost semnat Planul de 
Acţiuni RM-UE 

Nota atribuită de experţi: 
- 1

• Existenţa unor 
bariere netarifare în 
operaţiunile de ex-
port-import

• Interdicţiile la 
importul produse-
lor moldoveneşti 
impuse de Rusia 

Estimările experţilor

Ponderea exporturilor spre 
UE în total exporturi 30,1%

Nota atribuită de experţi: 
+1 (ex. în 2003 – 26,7%)

29,7%

Nota atribuită de experţi: 
0

• Extinderea ţărilor 
membre UE

BNS şi calculele autori-
lor 

Ponderea importurilor din
UE în total importuri 32,9%

Nota atribuită de experţi: 
+1 (ex. în 2003 – 36,1%)

32,5%

Nota atribuită de experţi: 
0

BNS şi calculele autori-
lor

Influenţa comerţului exte-
rior asupra creşterii eco-
nomice

Nota atribuită de experţi: 
-1 

Nota atribuită de experţi: 
+0,5 

• Creşterea consumu-
lui gospodăriilor 
casnice 

• Creşterea puterii de 
cumpărare a popu-
laţiei 

• Diversificarea 
pieţelor de desface-
re 

• Creşterea importuri-
lor a generat o creş-
tere a investiţiilor 

Estimările experţilor
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7. REFORME REGULATORII
Reforma cadrului legislativ care reglementează activitatea de întreprinzător este 
identificată în Planul de Acţiuni şi în SCERS în calitate de măsură primordială 
pentru dezvoltarea sectorului privat. Reforma este menită să asigure, după cum 
stipulează şi Planul de Acţiuni, transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de afa-
ceri. Această reformă a fost concepută de Ministerul Economiei şi pusă în aplica-
re prin celebra Lege nr. 424- XV cu privire la optimizarea cadrului normativ de reglementare a activită-
ţii de antreprenoriat, în vigoare din 7 februarie 2005. Această lege este cunoscută publicului larg ca 
„lege a ghilotinei”. Scopul asumat de autorii legii a fost „revizuirea cadrului normativ existent, în scopul 
eliminării reglementărilor, care nu corespund legislaţiei şi prezintă bariere pentru dezvoltarea mediului 
de afaceri”24. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.132 din 08.02.2005, „Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ 
de reglementare a activităţii de întreprinzător” au fost instituite Comisia de Stat pentru reglementarea 
activităţii antreprenoriale şi Grupul de lucru ca organ al acestei Comisii. Deşi Comisia a inclus un nu-
măr mare de reprezentanţi, câteva grupuri importante, probabil politic „incomode”. În particular, nu au 
fost incluşi reprezentanţi unor organizaţii sindicale, asociaţii ale colectivităţilor şi autorităţilor locale, 
instituţii de cercetare şi asociaţii ale micului business.

La prima etapă a reformei au fost identificate actele oficiale emise de fiecare auto-
ritate a administraţiei publice (1130 de acte). La acte oficiale care reglementează 
activitatea de întreprinzător au fost atribuite toate actele care stabilesc norme 
obligatorii pentru executare sau unele restricţii în activitatea întreprinzătorilor, 
nerespectarea cărora duce la sancţionarea sau la interzicerea activităţii de între-
prinzător în domeniul respectiv.

La a doua etapă Grupul de lucru a examinat cele 1130 de acte oficiale, din care 817 au fost recunos-
cute ca acte ce reglementează activitatea de întreprinzător. Nu este clar cum au fost interpretate cele-
lalte 313 acte emise de autorităţile de administraţie publică.

La etapa a treia, cele 817 acte au fost examinate şi incluse în una din următoarele categorii:

Acte oficiale care corespund prevederilor Legii „ghilotinei”, 426 la număr şi care au fost inclu-
se în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător;

Acte oficiale ale Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale, care contravin preve-
derilor Legii „ghilotinei”, 99 la număr şi care au fost abrogate;

Acte emise de structurile independente care contravin prevederilor Legii „ghilotinei”, 7 la nu-
măr şi care au fost recomandate spre abrogare;

Acte care nu corespund totalmente prevederilor Legii „ghilotinei”, 285 la număr şi care necesi-
tă efectuarea unor modificări pentru a putea fi incluse ulterior în Registru. Ele urmau să fie 
modificate în mod obligatoriu până la 1 ianuarie 2006. Pentru moment nu este clar câte din 
ele au fost ajustate la prevederile „legii ghilotinei”. 

Efectele „ghilotinei” normative încă nu sunt pe deplin clare. Au fost eliminate o 
serie de acte normative care nu respectau principiile legii (nu erau transparente, 
dublau prevederile altor acte şi alte defecte). În proces au fost implicaţi şi repre-
zentanţi ai businessului şi au fost formate câteva 9 grupuri de lucru regionale. To-
tuşi, conform interviurilor realizate cu reprezentanţii cercurilor de afaceri, aşteptă-
rile lor vizavi de reformă nu au fost realizate. Este de aşteptat ca în 2006 reforma regulatorie să avan-
seze odată cu revizuirea actelor legislative care reglementează activitatea de întreprinzător, astfel în-
cât să se asigure la modul real o simplificare a procedurilor administrative pentru companii.

24 MEC, Raport privind procesul de implementare a Reformei Regulatorii în Moldova;

Reforma regulatorie a 
fost în topul agendei de 
politică economică în 
2005 ....

... dar în locul aşteptatei 
reduceri a numărului de 
acte regulatorii, s-a pro-
dus mai degrabă o revizie 
a lor 

... şi pentru moment nu 
putem să evaluăm impac-
tul asupra mediului de 
afaceri
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Una din prevederile Planului de Acţiuni şi a Acordului de Parteneriat şi Cooperare 
(art.50) este apropierea legislaţiei Moldovei la cea europeană, în particular în do-
meniul societăţilor comerciale. Ministerul Economiei a elaborat şi a oferit spre dis-
cuţii publice câteva proiecte de lege importante. În particular, este vorba de un 
proiect de Lege cu privire la societăţile cu răspundere limitată şi un proiect de Le-
ge cu privire la principiile de bază şi la mecanismul de reglementare a activităţii 
de întreprinzător. O expertiză detaliată a proiectelor de lege încă nu a fost efectu-
ată, dar la părerea noastră ele asigură un grad mai mare de convergenţă a Mol-
dovei către standardele UE în această arie.

Un moment important subliniat în Planul de Acţiuni este asigurarea faptului că principalele instituţii 
regulatorii sunt funcţionale. În 2005 un eşec major al guvernului în acest domeniu a fost faptul că din 
nou a fost amânată constituirea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. 

În 2005 guvernul a încercat să asigure consultarea şi notificarea agenţilor econo-
mici vizavi de măsurile regulatorii (transparenţă) şi acordarea unui timp suficient 
de lung pentru adaptarea la noile reglementări (previzibiltiatea). Au fost petrecute 
câteva runde de mese rotunde la care au fost dezbătute problemele mediului de 
afaceri din Republica Moldova. Întreprinzătorilor li s-a oferit ocazia de a formula propunerile lor concre-
te vizavi de măsurile care trebuie adoptate de guvernare pentru a îmbunătăţi condiţiile de afaceri. 
Reacţia guvernării la aceste propuneri a fost formală şi inadecvată. În 2005 o serie de propuneri pen-
tru consolidarea mediului de afaceri au fost făcute şi de Asociaţia Investitorilor Străini, care a editat o 
Carte Albă a climatului investiţional în Republica Moldova.

În 2005 nu au avut loc privatizări a unor obiective strategice, iar cele câteva episoade de „mică” priva-
tizare nu sunt necomentate de noi din cauza lipsei totale de transparenţă în care ele s-au petrecut. 
Singurul progres în acest domeniu a fost iniţierea procedurii de inventariere a patrimoniului public.
Această acţiune este importantă pentru a asigura o transparenţă mai mare în viitorul proces de privati-
zare.

În 2005 au fost implementate şi câteva acţiuni menite să contribuie la reducerea 
corupţiei. A fost elaborată şi adoptată o strategie naţională de eradicare a corupţi-
ei. Centrul de Combatere a Corupţiei şi a Crimelor Economice a desfăşurat câte-
va runde de discuţii cu organizaţiile internaţionale şi societatea civilă în politicile 
de combatere a corupţiei. În acelaşi timp, conform observatorilor naţionali şi in-
ternaţionali, lupta cu corupţia frecvent a fost utilizată ca instrument de realizare a 
unor interese politice şi economice corporative. 
Grila de monitorizare 7 Reforme regulatorii şi climat de afaceri
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factori de influenţă Surse
Independenţa şi funcţiona-
litatea instituţiilor regulato-
rii

Instituţiile regulatorii au 
fost funcţionale şi formal 
independente de guvern, 
dar în realitate controlate 
politic.

Nota atribuită de ex-
perţi: - 1,5

Progres major în 2005 nu 
a fost observat. A fost 
tărăgănată constituirea 
Agenţiei Naţionale pentru 
Protejarea Concurenţei.

Nota medie atribuită de 
experţi: - 1

• Lipsa de voinţă 
politică;

• Consolidarea gru-
purilor de interese

Evaluările autorilor şi 
experţilor

Climatul de afaceri Mediul de afaceri din 
Moldova se caracteriza 
ca unul amorf şi opresiv. 

Nota atribuită de ex-
perţi: - 1

Un anumit progres a fost 
realizat prin introducerea 
la etapa de proiect-pilot a 
principiului „ghişeului 
unic” şi prin implementa-
rea „legii ghilotinei”. 

Nota atribuită de experţi: 
+0,5

• Consolidarea capa-
cităţilor de coordo-
nare ale Ministeru-
lui Economiei.

• Dezbaterile publi-
ce.

Evaluările autorilor şi 
experţilor

Combaterea corupţiei Corupţia era percepută 
ca fiind predominantă în 
majoritatea instituţiilor 
publice. 

Nota atribuită de ex-
perţi: -2 

Un progres modest a fost 
înregistrat din exterior 
(Transparency 
International) şi din in-
terior (interviurile cu 
cetăţenii şi oamenii de 
afaceri).

Nota atribuită de experţi: 
+0,5

• Intensificarea pre-
zenţei publice şi 
mediatice a 
CCCEC

Evaluările autorilor şi 
experţilor

În domeniul dreptului 
comercial au fost elabora-
te două proiecte de lege 
foarte importante care au 
fost expuse pe site-ul 
Ministerului de Economie
spre dezbateri „virtua-
le”...

... dar discuţiile publice 
reale nu au fost defel 
roditoare

Deşi au fost întreprinse 
anumite măsuri pentru 
combaterea corupţiei, 
percepţiile publice asupra 
fenomenului nu sunt fa-
vorabile
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8. CONTROLUL FRONTIEREI
Planul de Acţiuni prevede câteva măsuri importante pe care Republica Moldova urma să le asigure. 

Implementarea conceptului cu privire la controlul frontie-
rei din 4 decembrie 2003
Câţiva paşi au fost întreprinşi pentru transformarea Serviciului de grăniceri într-o 
autoritate specializată centrală, modernă şi capabilă să răspundă sfidărilor actua-
le în domeniul securităţii frontierelor. Astfel, Departamentul Trupelor de Grăniceri 
a fost redenumit în Serviciul Grăniceri. Ulterior, a fost elaborat şi avizat de toate 
instituţiile relevante proiectul Legii cu privire la Serviciul Grăniceri al Republicii 
Moldova, care urma să fie adoptată în noiembrie 2005.

În acelaşi context, în proces de elaborare se află un studiu cu privire la Strategia Naţională pentru ma-
nagementul frontierei integrate a Republicii Moldova. Considerăm că, procesul de modernizare a Ser-
viciului Grăniceri trebuie accelerat.

Intensificarea cooperării dintre agenţiile cu competenţe 
în managementul frontierei şi cu ţările-vecine
Pe parcursul anului 2005, cele mai importante succese din domeniul „Manage-
mentul Frontierei” au fost obţinute la compartimentul dat. Trebuie de menţionat, 
că o asemenea dezvoltare reuşită a fost în mare parte favorizată de schimbări 
intervenite în peisajul politic ucrainean în urma victoriei obţinute de Victor 
Iuşcenko în campania electorală prezidenţială din 2004-05. Noile autorităţi ucrai-
nene s-au arătat mai receptivi la doleanţele Republicii Moldova, Uniunii Europene 
şi a organizaţiilor internaţionale vizavi de subiectul securizării frontierei, în primul 
rând, prin monitorizarea internaţională. 

Astfel, pe data de 2 iunie 2005, la Odesa, s-a desfăşurat întâlnirea între Preşedinţii Republicii Moldova 
şi Ucrainei, în cadrul căreia a fost semnată o scrisoare comună, adresată UE, cu solicitarea de a 
acorda asistenţă în vederea instituirii unui control internaţional la frontiera moldo-ucraineană. UE şi-a 
manifestat interesul faţă de această solicitare şi a anunţat crearea unei Misiuni a UE de documentare 
cu scopul de a examina situaţia pe teren.

În cadrul summitului şefilor de stat GUAM de la Chişinău (13 iulie 2005) a fost 
organizată reuniunea de lucru a conducătorilor autorităţilor pentru paza şi contro-
lul frontierei ale Republicii Moldova şi Ucraina, unde a fost semnat Protocolul între 
Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc 
de Stat al Ucrainei cu privire la cooperarea organelor operative.

Pe data de 7 octombrie 2005, Republica Moldova şi Ucraina au semnat Memorandum de Înţelegere 
cu privire la Asistenţa de Frontieră a Misiunii Comisiei Europene în Republica Moldova şi Ucraina. 
Acest memorandum prevede înfiinţarea unei misiuni de 60 de oficialităţi de frontieră şi vamă din state-
le membre ale UE, care din 1 decembrie 2005 monitorizează întreaga frontieră moldo-ucraineană, 
inclusiv segmentul transnistrean şi asigură securitatea la frontiera moldo-ucraineană conform standar-
delor europene. Merită de menţionat că securizarea porţiunii transnistrene a frontierei moldo-
ucrainene va contribui semnificativ şi la îndeplinirea sarcinilor trasate în alte capitole ale Planului de 
Acţiuni, fiind vorba în primul rând de soluţionare conflictului transnistrean şi de combaterea crimei or-
ganizate. 

În afara de aceste progrese considerabile putem remarca următoarele evoluţii în 
cooperarea regională dintre diferite agenţii cu competenţe în managementul fron-
tiere:

autorităţile Republicii Moldova împreună cu autorităţile omologe româ-
neşti au discutat aspecte legate de semnarea unui viitor Acord Bilateral 
privind regimul reciproc de călătorii, Acordul privind regimul de frontieră, iniţierea procedurilor 
pentru re-demarcarea frontierei moldo-române.

pe 22 noiembrie 2005, Serviciul de Grăniceri din Republica Moldova şi Inspectoratul General 
al Poliţiei de Frontieră din România au semnat Protocolul privind schimburi informaţionale.

Noua Lege cu privire la 
Serviciul Grăniceri, care 
ar reglementa ajustarea 
Serviciului la normele 
europene este elaborată, 
dar adoptarea întârzie...

Schimbări radicale în 
peisajul politic ucrainean 
deschide „portiţa de 
oportunitate” în coopera-
rea moldo-ucraineană în 
vederea consolidării ma-
nagementului frontierei...

...iar Uniunea Europeană 
salută şi susţine eforturile 
ambelor părţi...

Lansarea Misiunii Asis-
tenţa la Frontieră repre-
zintă un succes important 
în eforturile de securizare 
a frontierei de est...
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guvernele din Republica Moldova, Ucraina şi România au continuat să 
colaboreze în vederea instituirii unui Centru Comun de Contact în Galaţi 
(România).

la 26 august 2005, Serviciul Grănicer din Republica Moldova şi Serviciul 
de Pază a Frontierei de Stat din Letonia au semnat Acordul de Coopera-
re. 

la 27 octombrie 2005 autorităţile moldoveneşti şi slovace au hotărât să urgenteze examinarea 
Acordului privind readmisia şi Acordului privind lupta contra crimei organizate, ca o condiţie 
pentru demararea negocierilor privind proiectul Acordului cu privire la călătorii reciproce ale 
cetăţenilor. 

Strategie comprehensivă de instruire în domeniul manage-
mentului frontierei;
Conform informaţiilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a fost iniţiată elaborarea 
unei strategii ample de instruire şi aplicaţii în domeniul managementului frontierei de stat, inclusiv pen-
tru îmbunătăţirea cunoştinţelor privind standardele şi regulamentele Schengen.

Dotarea tehnică şi dezvoltarea infrastructurii
Pe data 23 decembrie 2005 în oraşul Ungheni a avut loc inaugurarea Centrului de 
pregătire a grănicerilor. Menirea principală a Centrului de instruire este contribui-
rea la modernizarea Serviciului Grăniceri prin perfecţionarea nivelului de pregătire 
profesională a grănicerilor. Această acţiune a avut loc în cadrul proiectului TACIS 
„Îmbunătăţirea gestionării frontierelor”, un proiect pe o durată de 2 ani care se va 
orienta atât la finanţarea necesităţilor de instruire şi echipament, cât şi la perfecţionarea cadrului legis-
lativ şi instituţional.

Totodată, în cadrul acestui proiect grănicerii au efectuat vizite de studiu în unele din ţări care au par-
curs procesul consistent de reforme: Bulgaria, Polonia, România, Slovenia şi Finlanda. Aceste vizite 
vor facilita în continuare cooperarea regională în domeniul managementului frontierei prin contacte 
instituţionale, dar şi cele personale nou-create. 

Continuarea procesului Soderkoping
Experţii din cadrul Serviciul Grăniceri din Republica Moldova au participat la toate întâlnirile din cadrul 
“Soderkoping Process”25. În cadrul acestor eveniment au fost identificate probleme de interes comun: 

îmbunătăţirea sistemelor informaţionale şi de înregistrare a emigranţilor/solicitanţilor la nivel 
naţional

schimburi informaţionale şi de experienţă la diferite subiecte, inclusiv vizite de studiu

accesul organizaţiilor neguvernamentale la solicitanţi de azil şi asistenţa în domeniul cooperă-
rii regionale a organizaţiilor neguvernamentale

informaţii privind proiectele în derulare şi cele planificate în domeniul managementului migra-
ţiei, azilului şi frontierei în regiune şi întoarcerea voluntară a emigranţilor. 

Grila de monitorizare 8 Controlul frontierei
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factori de Surse

25 Iniţiativa „Procesul Söderköping” a fost lansată în 2001 pentru a răspunde provocărilor ce apar în domeniul cooperării 
transfrontaliere odată cu extinderea Uniunii Europene spre Est şi pentru a promova dialogul în problemele migraţiei şi azilului 
între ţările situate de-a lungul frontierei de Est a Uniunii Europene. Participanţi la acest proces sînt: Belarus, Estonia, Ungaria, 
Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, România, Slovacia, and Ucraina, şi e susţinută de Comisia Europeană, Bordul Suedez 
pentru Migraţie, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, şi Oranizaţia Internaţională pentru Migraţie.

...se consolidează coope-
rarea şi cu vecinul de 
vest, România...

Menirea principală a Cen-
trului de instruire este 
contribuirea la moderni-
zarea Serviciului Grăni-
ceri
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influenţă
Cooperarea cu 
ţările vecine în 
managementul 
frontierei

� Control insuficient asupra fronti-
erei de est şi lipsa acestuia asupra 
porţinii transnistrene;

� Iniţiative de a institui un Centru 
Comun de Contact moldo-
româno-ucrainean la Galaţi;

� Lipsa de acorduri de cooperare cu 
mai multe servicii omoloage din 
ţările noi sau viitori membri ai 
UE;

� Securizarea frontierei moldo-
ucrainene (iclusiv a porţiunii 
transnistrene) prin lansarea Asistenţei 
de Frontieră a Comisiei Europene;

� Discuţii continuă, progres moderat;
� Au fost încheiat acorduri ce ar asigura 

cooperarea în managementul frontie-
rei cu Ucraina, România, Letonia.

� Participarea activă la întîlniri din 
cadru Procesului Soderkoping, cu un 
impact practic limitat.

Nota medie atribuită de experţi: -0,4

� Comisia 
Europeană, 
autorităţile 
moldove-
neşti; schim-
bări politice 
interne în 
Ucraina;

� Comisia 
Europeană, 
autorităţile 
ţărilor res-
pective.

Comisia Europeană, 
MAEIE a Republicii 
Moldova, Parlamentul 
Republicii Moldova, 
Serviciul Grăniceri din 
Republica Moldova, 
Secretariatul 
Soderkoping (Kiev, 
Ucraina)

Modernizarea 
serviciului de 
grăniceri

� Conceptul cu privire la controlul 
frontierei (04.12.03)

� Legea cu privire la Serviciul Grăni-
ceri este elaborată, dar nu şi adoptată;
� Centrul de pregătire a grănicerilor a 
fost inaugurat la Ungheni (suportul 
TACIS);
� Serviciul Grăniceri participă la 
schimb de experienţă în managementul 
frontierei cu serviciile omoloage din 
ţările noi membre

Nota medie atribuită de experţi: -0,2

� Comisia 
Europeană, 
autorităţile 
ţărilor respec-
tive

� Aceleaşi, cu excepţia 
Secretariatului 
Soderkoping.
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9. COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

9.1. Prevederile Planului de Acţiuni 
În Planul de Acţiuni accentul este pus asupra prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi inte-
grarea socială a victimelor traficului. Este cerută revizuirea legislaţiei antitrafic şi amendarea Codurilor 
Penal şi de Procedură Penală în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului. O altă obligaţie pe care şi-a asumat-o Moldova este consolidarea cooperării internaţionale 
(OSCE, ONU), inclusiv ratificarea convenţiei de la Palermo şi a protocolului său pentru prevenirea tra-
ficului de fiinţe umane, în special a femeilor şi copiilor. Alte acţiuni care vor trebui realizate pe planul 
combaterii crimei organizate sunt:

implementarea acţiunilor recomandate la nivel naţional de planul OSCE de acţiuni pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane (aprobat la Maastricht in decembrie 2003), cap. III, IV, şi 
V şi consolidarea cooperării în cadrul organizaţiilor internaţionale relevante (ONU, OSCE);

implementarea prevederilor planului naţional de acţiuni pentru drepturile omului (capitolul 7b);

promovarea cooperării regionale între organele cu competenţe în domeniul combaterii traficu-
lui (poliţia, garda de frontieră, vama);

acordarea de asistenţă legală şi psihologică pentru integrarea socială a victimelor;

ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Internaţionale de Justiţie;

ratificarea şi implementarea deplină a instrumentelor internaţionale;

ratificarea Convenţiei ONU asupra Crimei Organizate Transnaţionale şi a protocoalelor sale:
asupra migraţiei ilegale; asupra traficul de persoane; asupra producerii şi traficului de arme 
de foc;

consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor de forţă (poliţia, garda de frontieră, va-
ma) prin oferirea de echipament, utilaj şi instruire;

9.2. Traficul de fiinţe umane: cadrul fenomenului
Prin trafic de fiinţe umane se înţelege recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea 
de persoane, prin ameninţare sau prin utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, 
escrocare, înşelăciune sau abuz de putere, prin utilizarea unei poziţii vulnerabile, prin darea sau primi-
rea de bani sau de beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are control asupra 
alteia, în scopul exploatării. Exploatarea include formele de exploatare sexuală (inclusiv prostituţia), 
muncă sau servicii forţate, sclavia sau practici similare sclaviei, servitutea sau traficul de organe” (ex-
tras din documente oficiale ale ONU).

Traficul de fiinţe umane produce anual peste 300 mii de victime numai pe conti-
nentul european, acesta fiind catalogat ca fenomen infracţional transnaţional, ce 
implică cele mai crude forme de crimă organizată. Definit ca o formă modernă de 
sclavie, traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale, economice sau pre-
levării de organe reprezintă o gravă ameninţare pentru respectarea drepturilor 
omului. Traficanţii „activează” în adevărate reţele naţionale şi internaţionale, cu mare putere de pene-
trare a sistemelor legislative şi cu o enormă putere financiară. „Profiturile” anuale realizate din activită-
ţile ce presupun trafic de fiinţe umane le depăşesc cu mult pe cele obţinute prin traficul şi consumul de 
droguri.

Traficul de fiinţe umane este recunoscut ca o componentă a crimei organizate transfrontaliere şi se 
manifestă cu precădere în zonele slab dezvoltate, zone cu un cadru legislativ ambiguu sau în care 
lipseşte o legislaţie corespunzătoare în domeniu, precum şi în lipsa unui sistem de cooperare între 
diferite organisme guvernamentale şi ONG-uri, a căror activitate comună trebuie să aibă ca obiect 
prevenirea traficului.

În ultimii ani traficul de fiinţe umane a devenit o problemă majoră atât la nivel naţional, cât şi internaţi-
onal, problemă ce se agravează continuu. În Moldova fenomenul nu este episodic sau care ar implica 
un număr redus de persoane, ci are profunde consecinţe de ordin social şi economic, afectând nume-

„Profiturile” anuale din 
traficul de fiinţe umane le 
depăşesc cu mult pe cele 
obţinute prin traficul şi 
consumul de droguri
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roase persoane. Traficul de fiinţe umane este una din formele cele mai grave de încălcare a drepturilor 
omului.

Făcând parte din reţele transnaţionale, traficanţii sunt asociaţi cu largi grupări cri-
minale internaţionale, în care uneori sunt implicate şi organele poliţieneşti. Nu 
întâmplător, traficul de fiinţe umane este una din principalele priorităţi ale Planului 
de Acţiuni, precum şi un subiect important în negocierile dintre Moldova şi UE la 
capitolele securitate, justiţie şi afaceri interne. În Moldova este înregistrată una din 
cele mai înalte rate de emigraţie, legate de traficul de fiinţe umane, în special în rândul femeilor şi co-
piilor. Printre cauzele primare care generează acest fenomen se numără sărăcia, şomajul şi lipsa în-
crederii în viitor. 

Deşi femeile şi fetele tinere constituie, în continuare, cea mai numeroasă catego-
rie de trafic, traficanţii tot mai des atrag în mrejele lor şi persoane în vârstă. Nive-
lul scăzut al educaţiei şi lipsa oportunităţilor economice sunt cei mai importanţi 
factori de risc. Circa 52% din persoanele traficate din Moldova sunt din mediul 
rural, din mediile apropiate oraşelor Bălţi, Chişinău şi Comrat26. Transnistria, de 
asemenea, este o regiune de unde provin un număr mare de victime ale traficului. În „topul” metodelor 
de recrutare sunt ofertele false de muncă. 

9.3. Geografia fenomenului 
Ţările din regiunea central şi sud-est europeană, printre care şi Republica Moldo-
va, reprezintă atât ţări sursă, cât şi ţări de tranzit pentru traficul de fiinţe umane. 
Într-o perioadă relativ scurtă, după 1990 încoace, această regiune a ajuns să riva-
lizeze cu regiunile tradiţionale cum ar fi America Latină, Asia de Sud-est sau Afri-
ca, fiind una din cele mai „importante” surse de femei şi copii traficaţi pentru ex-
ploatare sexuală, muncă forţată, cerşitul forţat etc. Este de la sine înţeles că fenomenul de trafic nu ar 
exista dacă în ţările occidentale şi mediteraneene ar fi absentă cererea pentru serviciile industriei se-
xuale şi pentru forţă de muncă ieftină.

În plan regional, criza din Balcani a favorizat dezvoltarea fenomenului în, Republica Moldova. În pre-
zent Moldova frecvent este recunoscută ca ţara de origine şi uneori ca ţara de tranzit. Ţara serveşte 
ca punct de trecere pentru marile reţele de trafic de femei provenind îndeosebi din Asia (Pakistan, 
Afganistan, China şi India), dar şi din ţările vecine – Ucraina, Rusia sau Belarus. Ţările de destinaţie 
sînt Turcia, Rusia, Emiratele Arabele Unite, ţările din fosta Iugoslavie, Israel, Grecia, Italia, statele din 
Europa Occidentală etc. După cum arată un studiu recent al OIM, circa 30% din victimele traficului în 
Turcia sunt femei din Moldova27.

Pe baza statisticilor realizate de OIM s-au conturat de-a lungul anilor anumite rute de trafic, rute ce 
depind în mare măsură de structura reţelelor de traficanţi şi vechimea lor pe o anumită rută. În 2003 -
2004 a fost deduse următoarele rutele de transportare a victimelor traficului de fiinţe umane28:

Spre Turcia: Ucraina este o ţară de tranzit pentru victimele care călătoresc spre Turcia. Victi-
mele călătoreau cu transportul auto din Moldova spre portul Odesa şi de acolo pe apă spre 
Turcia. În afară de această cale, unele victime au fost transportate spre Turcia pe calea aeru-
lui;

Spre Ucraina şi Rusia: Victimele călătoreau cu transportul auto, automobil sau tren;

Spre EAU: Victimele traficate în scopul exploatării sexuale spre EAU călătoreau pe calea ae-
rului cu documente legale şi intrau în ţară legal prin aeroport internaţional;

Spre Balcani: Victimele traficate spre Balcani de regulă erau trecute prin partea de Sud a 
Moldovei (Cahul şi Vulcăneşti) şi de acolo prin Vrsac în România şi în Serbia. Această moda-
litate presupunea călătoria cu transportul terestru – automobil, autocar, tren sau pedestru – în 
dependenţă traficanţii implicaţi;

26 Raportul Serviciului de Migraţiune
27 Ştire difuzată de Moldova-Azi la 6 februarie 2006; http://www.azi.md/news?ID=37904
28 Raportul Anual privind Victimele Traficului de Fiinţe Umane în Europa de Sud-Est. Raport pe Ţara Republica Moldova, IOM, 
2005, p.24.
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Spre ţările Uniunii Europene: Ruta spre UE trecea de regulă prin România, Serbia şi Croaţia; 
ruta spre Italia (pe mare) sau prin Slovenia /Ungaria (cu transportul terestru).

9.4. Cadrul legislativ 
În anul 2005 Republica Moldova a depus multe eforturi pentru a crea cadrul legal necesar privind acti-
vitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi asigurarea protecţiei drepturi-
lor şi intereselor victimelor traficului. Parlamentul Republicii Moldova:

a ratificat, prin Legea Nr.17-XV din 17 februarie 2005, Protocolul privind prevenirea, reprima-
rea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Conven-
ţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15 noiembrie 2000;

a aprobat Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Legea Nr.241-
XVI  din 20 octombrie 2005). 

Guvernul Republicii Moldova a aprobat:

Regulamentul Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane (Hotărâ-
rea Guvernului nr. 775 din 1 august 2005);

Planul Naţional de Prevenire şi Combatere a Traficului de Fiinţe Umane (Hotărârea Guvernu-
lui nr. 903 din 25 august 2005).

În 2003 a fost adoptat un nou Cod penal al PM, care prevede pedepse severe pentru crimele 
ce ţin de traficul de fiinţe umane – până la 25 de ani privaţiune de libertate (art.165 CP), iar de 
traficul cu minori – inclusiv până la detenţie pe viaţă (art. 206 CP), pentru proxenetism – până 
la 7 ani (art. 220 CP). 

Actualmente putem constata că în Moldova baza normativă pentru contracararea traficului de fiinţe 
umane a fost creată. Toate actele normative au fost supuse unor expertize internaţionale, iar nivelul 
lor corespunde cerinţelor moderne. 

9.5. Coordonarea
În prezent, în Moldova, la soluţionarea problemelor ce ţin de traficul de persoane, în acordarea asis-
tenţei şi protecţiei victimelor fenomenului sunt antrenate mai multe structuri de stat ale Republicii Mol-
dova: 

Ministerul Afacerilor Interne;

Procuratura Generală;

Ministerul Afacerilor Externe;

Ministerul Dezvoltării Informaţionale;

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale; 

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului 

Activitatea structurilor de stat este coordonată de Comitetul Naţional pentru combaterea traficului 
de persoane, înfiinţat în 2001 pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Şedinţele Comitetului Naţio-
nal au loc o dată în lună. Întrucât toţi membrii Comitetului Naţional cumulează obligaţiilor lor cu servi-
ciul de bază, rolul Comitetului în coordonarea activităţii de combatere a traficului este destul de limitat. 
Se impune ca în secretariatul Comitetului Naţional să activeze persoane cu funcţii de serviciu perma-
nent. 

În sfera combaterii traficului de fiinţe umane lucrează activ circa 20 de organizaţii neguvernamentale 
din Moldova. Printre cele mai experimentate şi active sunt:

Centrul Internaţional «La Strada»; 

Centrul pentru prevenirea traficului de femei, care are filiale în oraşele Bălţi, Ungheni şi 
Cahul;

«Salvaţi Copiii» Moldova, 

Cu toate că numărul organizaţiilor naţionale ce oferă susţinere victimelor traficului de persoane creşte, 
rolul hotărâtor în această sferă deocamdată aparţine, totuşi, comunităţii internaţionale. În primul rând, 
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acestea sunt organizaţiile interguvernamentale cu un potenţial financiar, informaţional şi organizatoric 
considerabil:

OIM (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie), Misiunea în Moldova; (administrează un azil 
specializat pentru victimele traficului); 

Misiunea ОSCE în Moldova;

ILО – IPEC (Organizaţia Internaţională a Muncii – Programul Internaţional pentru eliminarea 
muncii copilului); 

ILO – Migrant (Organizaţia Internaţională a Muncii – Programul Internaţional „Migrant”); 

UNICEF Moldova.

În Moldova creşte numărul de programe privind combaterea traficului de persoane, asistenţa şi protec-
ţia victimelor traficului, finanţate cu sprijinul Guvernului SUA (USAID, Departamentul Muncii SUA etc.). 
În lupta cu acest flagel social un anumit ajutor este acordat şi de Uniunea Europeană, UNDP, Pactul 
de Stabilitate în Europa de Sud-Est, guvernele şi organizaţiile altor state.

9.6. Prevenirea
În Moldova activitatea de contracarare a traficului de fiinţe umane este axată pe următoarele două 
direcţii:

sensibilizarea şi educaţia;

reducerea vulnerabilităţii.

În cadrul primei direcţii activiştii diferitelor ONG-uri desfăşoară sistematic seminare pentru grupurile de 
risc (elevi, studenţi, şomeri etc.) în scopul prevenirii riscurilor migraţiei ilegale. În cadrul Centrului In-
ternaţional „La Strada” (ONG) funcţionează o Linie Fierbinte naţională (apelurile în limitele teritoriului 
republicii sunt gratis).

În cadrul celei de-a doua direcţie de contracarare a traficului de persoane sunt realizate o serie de 
proiecte, ce asigură accesul tinerilor din grupurile de risc la instruire profesională (ILО – IPEC ). Însă 
acest lucru este vădit insuficient. Se impun măsuri de amploare, care nu numai că ar permite păturilor 
pauperizate ale populaţiei să obţină o meserie, dar şi ar garanta asigurarea lor cu locuri de muncă în 
Moldova. Sunt necesare de asemenea o serie de măsuri privind depăşirea violenţei domestice, pentru 
asigurarea egalităţii de gender ş.a. 

9.7. Asistenţa victimelor şi martorilor 
Asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane este acordată în temei de către organizaţiile 
neguvernamentale şi OIM. Azilul pentru victimele traficului este administrat de OIM.

Reintegrarea persoanelor care au suferit de pe urma traficului nu finalizează întotdeauna cu succes, 
deoarece revenind în mediul de trai obişnuit, ele se confruntă cu aceeaşi factori de respingere care i-
au făcut anterior să plece peste hotare – sărăcia, şomajul etc.

9.8. Investigarea şi urmărirea în justiţie a traficanţilor
Cu suportul Ambasadei SUA, în Republica Molodva a fost creat şi funcţionează Centrul pentru Com-
baterea Traficului de Fiinţe Umane – o subdiviziune specializată a MAI pentru combaterea traficului de 
persoane. Timp de 11 luni ale anului 2005 colaboratorii acestui Centru, în comun cu subdiviziunile 
teritoriale ale MAI, au înregistrat 428 infracţiuni, ce ţin de traficul cu fiinţe umane şi proxenetism. Au 
fost intentate dosare penale în următoarele temeiuri:

art. 165 CP (Trafic de persoane) - 232 infracţiuni;

art. 206 CP (Trafic de minori) şi art. 207 CP (scoaterea ilegală din ţară a copiilor) – 50 infrac-
ţiuni;

art. 220 CP (proxenetism) – 98 infracţiuni.

De menţionat, că în instanţele de judecată, multe infracţiuni, intentate în baza articolelor privind traficul 
de persoane şi traficului de minori sunt recalificate pe articolul „Proxenetism”, deoarece este complicat 
a dovedi actul de forţare a victimelor traficului. În acelaşi timp, sunt necesare măsuri suplimentare pri-
vind instruirea întregului personal, care efectuează anchetarea penală. Se impun, de asemenea, mă-
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suri serioase privind protecţia martorilor în procesul penal, deoarece victimele traficului adesea îşi 
schimbă depoziţiile de frica criminalilor-traficanţi. 

9.9. Consolidarea capacităţii
Cu susţinerea comunităţii internaţionale, în Moldova anual au loc numeroase treninguri pentru specia-
liştii care participă la combaterea traficului de fiinţe umane (poliţişti, judecători, procurori, grăniceri, 
lucrători sociali). Însă pentru sfera poliţiei este caracteristică în prezent fluctuaţia cadrelor, din care 
cauză este necesar a organiza instruirea poliţiştilor în fiecare an. Se impun, de asemenea, măsuri su-
plimentare privind instruirea procurorilor şi a judecătorilor. 

9.10. Managementul informaţional şi cercetările 
Cu toate că în Moldova au fost efectuate un şir de cercetări în problema traficului de fiinţe umane, în 
primul rând de către specialişti străini, fenomenul mai rămâne încă insuficient studiat. Se impun studii 
mai ample şi mai profunde, inclusiv cu elaborarea unor recomandări privind depăşirea fenomenului 
dat.

9.11. Mobilizarea resurselor şi bugetul
Toate proiectele orientate spre combaterea traficului de fiinţe umane în Moldova sunt finanţate de co-
munitatea internaţională. Guvernul Moldovei deocamdată nu alocă mijloace în aceste scopuri. Pentru 
asigurarea implementării acestora Guvernul SUA va oferi asistenţă financiară de 2 milioane USD. La 
sfârşitul anului 2004 IOM, UE, guvernele Moldovei şi SUA au lansat un proiect în valoare de 1,1 mi-
lioane USD pentru managementul frontierei Republicii Moldova

9.12. Analiza, monitorizarea şi evaluarea
La 10 februarie 2006 Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane a adoptat o Ho-
tărâre cu privire la constituirea sistemului unic de monitorizare a îndeplinirii Planului naţional de preve-
nire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Această hotărâre obligă toţi participanţii la combaterea 
traficului să transmită Comitetului informaţii despre lucrul efectuat de 2 ori pe an. Aceasta va permite 
crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a eficienţei măsurilor întreprinse. 

Grila de monitorizare 9 Combaterea crimei organizate (traficul de fiinţe umane)
Indicatori 2004 2005 Factori de influenţă Surse
Dinamica traficului de 
fiinţe umane 

0 0 Graţie măsurilor de 
combatere, în Moldova 
a fost stopată creşterea 
traficului de fiinţe 
umane, în pofida faptu-
lui că factorii econo-
mici nu s-au  amelio-
rat.

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Cadrul legislativ 0 2 În 2005 au fost adopta-
te un şir de acte norma-
tive importante.

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Coordonarea 0 0 Coordonarea acţiunilor 
de combatere a traficu-
lui nu poartă un carac-
ter sistematic. Este 
necesar ca  secretaria-
tul Comitetului Naţio-
nal să funcţioneze 
permanent.

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Prevenirea 0 0 Contracararea traficu-
lui de persoane este 
susţinut în temei prin 
eforturile structurilor 
internaţionale şi ale 
ONG. Sunt necesare 
ample măsuri supli-
mentare de susţinere a 
grupurilor de risc din 
partea statului. Se 
impun măsuri severe 
de luptă cu corupţia. 

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Asistenţa şi protecţia Multe probleme ale Centrul Internaţional 
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victimelor şi a martorilor 0 0 victimelor traficului 
nu-şi află acoperire 
prin asistenţă în volu-
mul necesar. 

«La Strada»

Investigarea şi urmărirea 
în justiţie a traficanţilor 0 1

Urmărirea penală a 
traficanţilor se îmbună-
tăţeşte în permanenţă.  
Sunt necesare măsuri 
suplimentare de protec-
ţie a martorilor, de 
instruire a specialişti-
lor. 

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Consolidarea capacităţii 0 0 Instruirea specialiştilor 
are loc cu suportul 
structurilor internaţio-
nale. Se impune intro-
ducerea unor compar-
timente privind pro-
blematica traficului de 
fiinţe umane în 
curriculum instituţiilor 
de învăţământ autohto-
ne.  

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Managementul informaţi-
onal şi cercetările 

-1 -1 În Moldova nu s-a 
constituit un sistem 
unic de acumulare a 
datelor despre proble-
ma traficului. Fiecare 
organizaţie îşi ţine 
propria statistică. Sunt 
puţine cercetări a fe-
nomenului .

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Mobilizarea resurselor şi 
bugetul

-2 -1 În 2005 a crescut su-
portul structurilor 
internaţionale. Dar 
aceste măsuri sunt 
insuficiente pentru 
depăşirea fenomenului. 

Analiza, monitorizarea şi 
evaluarea

-2 -2 Mecanismul de moni-
torizare şi evaluare a 
demarat abia în anul 
2006. 

Centrul Internaţional 
«La Strada»

Cooperarea dintre  structu-
rile guvernamentale şi cele 
neguvernamentale 

-1 0 Treptat se îmbunătăţeş-
te colaborarea structu-
rilor de stat cu ONG-
urile, dar acestea din 
urmă nu au până în 
prezent un rol de con-
trol public. 

Centrul Internaţional 
«La Strada»
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10. MANAGEMENTUL MIGRAŢIEI

Evaluarea şi monitorizarea fenomenului migraţionist
Schimbul de informaţii
Un pas foarte important în facilitarea accesului şi schimbului de informaţie necesare pentru evaluarea 
şi monitorizarea fenomenului migraţiei a fost făcut prin dezvoltarea sistemului informaţional al Biroului 
Naţional Migraţiune (BNMI) şi a sistemului electronic de schimb informaţional cu alte structuri de stat. 
Graţie acestora este posibilă accesarea bazelor de date a Registrului de Stat al Populaţiei, Serviciului 
Grăniceri şi a bazei de date INTERPOL. Acest Centru Informaţional a fost creat în parteneriat cu Or-
ganizaţia Internaţională pentru Migraţie. Alte acţiuni notabile în acest domeniu au 
fost:

BNMI şi Ministerul pentru Dezvoltare Informaţională (MDI) au elaborat 
proiectul Acordului privind colaborarea în schimburi de informaţie în do-
meniul azilului şi migraţiei;

BNMI şi Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au semnat un acord pentru asigurarea schimburilor 
informaţionale;

A fost elaborat proiectul Memorandumului de colaborare în BNMI şi Winrock International (o 
organizaţie neguvernamentală de specialitate);

Pentru a facilita monitorizarea şi evaluarea migraţiei au fost elaborate şi transmise spre exa-
minare Biroului Naţional de Statistică criteriile statistice naţionale în domeniul migraţiei.

Totodată, cu susţinerea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune şi UE au fost realizate două stu-
dii privind remitenţele şi probleme demografice. Aceste două studii au o importanţă deosebită pentru 
evaluarea proceselor migraţioniste şi implicaţiile acestora. 

Alinierea legislaţiei interne la legislaţia europeană
În acest domeniu spre examinare Guvernului au fost remise următoarele acte şi regulamente: Regu-
lamentul privind activitatea Biroului Naţional pentru Migraţie (aprobat prin Hotărârea Guvernului din 
4.10.2005); proiectul Legii cu privire la modificarea şi suplimentarea Codului Penal, inclusiv proiectul 
Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind procesului de acordare statutului 
de imigrant şi expatriat, eliberarea, prelungirea şi anularea cardului de imigrant, permisului de lucru şi 
confirmării repatrierii;

De asemenea, a fost elaborat şi transmis Guvernului pentru examinare şi avizare 
proiectul Legii privind ratificarea Convenţiei Europene privind Statutul Legal al 
Lucrătorilor Migranţi.

Managementul adecvat al migraţiei
Ameliorarea pregătirii profesionale în serviciile specia-
lizate
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în parteneriat cu Organizaţia Internaţională a Mun-
cii şi Misiunea OSCE în Moldova a organizat (21 octombrie, 2005) o conferinţă cu genericul: „Mana-
gementul migraţiei forţei de muncă în contextul extinderii Uniunii Europene”. Această conferinţă a ofe-
rit oportunitatea de evaluare a perspectivelor şi identificarea mecanismelor eficiente pentru implemen-
tarea politicilor privind migraţie, evaluarea tendinţelor migraţiei forţei de muncă în cadrul Uniunii Euro-
pene şi impactul acestora asupra proceselor migraţioniste în cadrul Republicii Moldova, inclusiv şi rolul 
misiunilor diplomatice în managementul fluxurilor migraţioniste. Evident, este nevoie de accelerare 
eforturilor în acest domeniu.

Transfer de know-how şi vizite de studiu în ţările UE
Au fost desfăşurate vizite de studiu într-un şir de state membre şi candidate în UE (Letonia, Cehia, 
Bulgaria, România), în vederea studierii experienţei în managementul proceselor de migraţie. Scopul 
acestor schimburi de experienţă constă în studierea modalităţilor de aplicare a procedurilor avansate 

Crearea Centrului Infor-
maţional va facilita coo-
perarea în domeniul eva-
luării şi monitorizării fe-
nomenului emigraţiei ...

...iar eforturile în vederea 
alinierii legislaţiei interne 
la cea europeană par 
puţin anemice...
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în domeniul gestionării proceselor migratorii, dar şi consolidarea capacităţilor profesionale a persona-
lului implicat în acest domeniu. 

Planul naţional de acţiuni pentru politică migraţională şi 
azil
Pe data de 10.08.2005 prin Hotărârea Guvernului a fost format Grupul de lucru 
pentru elaborarea şi  implementarea  Programului  naţional de acţiuni în domeniul 
problemelor de migraţie  şi azil. Ulterior, Programul Naţional de Acţiuni al Moldo-
vei în domeniul problemelor de migraţiune şi azil a fost elaborat şi la 30.10.2005 a 
fost transmis Guvernului spre avizare, deşi conform Listei Priorităţilor în imple-
mentarea Planului de Acţiuni UE-Moldova (elaborat de MAIIE) acesta urma să fie 
adoptat în noiembrie 2005.

Adaptarea legislaţiei naţionale la normele UE;
Implementarea Convenţiei ONU 1951 cu privire la statutul 
refugiaţilor şi a Protocolului 1967 cu privire la statutul 
refugiaţilor
Au fost introduse modificări în Legea cu privire la statutul refugiaţilor (art.1-2, 4, 8, 10-12, 14, 22, 23, 
25, 26, 28,29, 31,32,34). Modificările ţin de introducerea protecţiei umanitare ca formei de protecţie 
complementară şi ajustare a prevederilor privind excluderea adiţională şi anularea clauzelor ce depă-
şesc Convenţia ONU 1951.

Implementarea Convenţiei şi Protocoalelor de la Geneva, în 
particular prin dezvoltarea unui sistem de azil
În vederea dezvoltării unui sistem de azil se preconizează implementarea Convenţiei de la Dublin 
(1990) şi sistemului EURODAC. Reprezentanţii Republicii Moldova participă activ la consultările pri-
vind acest subiect.

Consolidarea cooperării privind migrarea
Iniţierea unui dialog de readmitere cu UE în vederea în-
cheierii unui acord de readmitere
Deocamdată, acorduri de readmitere au fost încheiate doar cu câteva ţări mem-
bre ale UE, preponderent cu membrii noi. Totodată, o altă serie de acorduri se 
află în procesul de elaborare. În anul 2005 Republica Moldova a reuşit să negoci-
eze şi semneze acorduri de readmisie cu Cehia, Italia, Lituania, Polonia, Ungaria. 
În procesul de elaborare sunt proiectele acordurilor de readmisie cu Franţa, 
Germania, Slovacia, Irlanda, Marea Britanie, şi ţările Beneluxului. Aceste acorduri fac parte şi din Pro-
gramul Legislativ din 2005-09 al Parlamentului Republicii Moldova (termenul de executare 2005-
2007).

Dialog în privinţa emigrării ilegale
A fost pregătit pentru semnare Acordul între Republica Moldova şi Portugalia pri-
vind reşedinţa temporară în vederea angajării în câmpul muncii a migranţilor din 
Republica Moldova în Portugalia. Totodată, Biroul Naţional Migraţiune a iniţiat un 
proiect pilot ce urmăreşte angajarea lucrătorilor moldoveni în Italia. Merită de 
menţionat că anume Italia şi Portugalia reprezintă destinaţiile principale ale mun-
citorilor migranţi moldoveni în UE. Pentru a înlesni asigurarea protecţiei drepturilor lucrătorilor migranţi, 
a fost ratificată Convenţia 97 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind migrarea în scop de anga-
jare. 

Dialog în cooperarea politicilor de viză 
În prezent este examinat mecanismul de facilitare a regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre 
ale UE. Totodată, în rezultatul negocierilor bilaterale privind facilitarea regimului de vize au fost înche-
iate două acorduri cu Lituania şi Polonia (fapt care relevă odată în plus interesul deosebit al acestor 

...deşi reprezintă una din 
cele mai mari priorităţi 
din Planul de Acţiuni 
Moldova-UE, adoptarea 
Programul Naţional de 
Acţiuni în problemele de 
migraţie şi azil se amâ-
nă...

...o serie de acorduri de 
readmitere sunt încheiate, 
altele se află în proces de 
pregătire...

...Moldova reuşeşte să 
încheie acorduri de facili-
tare a regimului de vize 
cu Lituania şi Polonia...
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state faţă de ţările din vestul fostei Uniuni Sovietice). Această experienţă pozitivă poate fi aplicată şi în 
relaţiile cu alte state membre ale Uniunii Europene. 

Grila de monitorizare 10 Managementul migraţiunii 
Indicatori Starea în 2004 Progresul în 2005 Factori de influen-

ţă 
Surse

Monitorizarea, eva-
luarea şi manage-
mentul migraţiei

� În pofida, importanţei feno-
menului atât pentru Moldova
cît şi pentru ţările-„gazdă” 
din UE, autorităţile moldo-
veneşti nu dispuneau de in-
strumente eficiente pentru 
monitorizarea şi managemen-
tul proceselor de migraţie. 
Nivelul de cooperarea regio-
nală şi cea internă între dife-
rite agenţii relevante a fost 
insuficient.

� Formarea Centrului Informa-
ţional al BNM al Moldovei;

� Energizarea şi instituţionali-
zarea cooperării între 
BNM, Serviciul Grăniceri, 
MAI, MDI şi Registrul de 
Stat al populaţiei;

� Au fost elaborate criterii 
pentru evaluarea statistică a 
migraţiei.

Comisia Europeană, 
autorităţile moldove-
neşti, organizaţiile 
internaţionale de 
specialitate

Comisia Euro-
peană, MAEIE, 
BNM, OIM

Alinierea legislaţiei 
în domeniul migraţiei 
la normele UE

� Acte legislative ce reglemen-
tau domeniul migraţiei şi azi-
lului au fost adoptate (Legea 
cu privire la migraţiune şi 
Lege cu privire la statutul re-
fugiaţilor) au fost adoptate în 
2002, conţineau mai multe 
neajunsuri din punct de vede-
re al normelor UE şi trebuiau 
modificate;

� Nu exista nici o strategie 
naţională de managementul 
migraţiei. 

Mai multe progrese în elaborare, 
decât în adoptare şi implementa-
re:
� Au fost introduse modificări 

în Legea cu privire la statutul 
refugiaţilor;

� A fost elaborat proiectul 
Legii cu privire la ratificarea 
Convenţiei Consiliului Euro-
pei asupra statutului lucrăto-
rilor migranţi (preconizată 
spre ratificare în T1, 2006);

� A fost elaborat Planul Naţio-
nal de Acţiuni în domeniu 
problemelor de migraţie şi 
azil (adoptarea întârzie);

Aceleaşi cu 
excepţia OIM

Cooperarea în dome-
niul migraţiei şi 
politicilor de vize

� Lipsa semnificativă de acor-
duri internaţionale (de read-
misie şi de facilitare a legali-
zării muncitorilor migranţi) şi 
ce ar facilita managementul 
migraţiei;

� Proceduri de viză anevoioase 

� Semnarea acordurilor de 
readmisie cu Cehia, Italia, 
Lituania, Polonia, Ungaria;

� Proiectul acordului cu 
Portugalia de facilitare a an-
gajării migranţilor moldoveni 
este în proces de pregătire;

� Un proiect pilor ce ţinteşte 
facilitarea angajării 
migranţilor moldoveni în 
Italie este iniţiat de BNM;

� Acorduri de facilitare a regi-
mului de vize au fost încheia-
te cu Polonia şi Lituania;

� Oportunitatea facilitării re-
gimului de vize pentru cetă-
ţenii statelor membre UE este 
în proces de examinare.

Comisia Europeană, 
autorităţile naţionale 
statelor respective.
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DESPRE PROIECT ŞI ORGANIZAŢII

Acest raport este publicat în cadrul proiectului „Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Euro-
peană: document accesibil publicului”. Proiectul este implementat de două organizaţii 
neguvernamentale, ADEPT şi EXPERT-GRUP şi finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Interna-
ţională al Marii Britanie. Conceptul proiectului a apărut într-un context politic dinamic, determinat de 
factori politici, economici şi sociali. În acest context implementarea Planului de Acţiuni Republica Mol-
dova – Uniunea Europeană va fi o sarcină pe cât de complexă, pe atât şi de importantă. Guvernul, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi alte autorităţi publice centrale vor avea rolul prin-
cipal în implementarea Planului de Acţiuni. Dar un rol important îi revine şi societăţii civile, atât în pro-
movarea Planului de Acţiuni în societate, cât şi în monitorizarea procesului.

În aceste circumstanţe, proiectul are menirea să creeze un cadru larg şi deschis pentru promovarea 
dezbaterilor în societatea moldovenească pe marginea implementării Planului de Acţiuni. Proiectul are 
două obiective:

Obiectivul 1: Îmbunătăţirea cunoaşterii Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană 
în rândul organizaţiilor neguvernamentale şi societăţii în ansamblu pentru a facilita implicarea lor în 
discuţiile pe marginea politicilor europene ale Republicii Moldova.

Obiectivul 2: Influenţarea procesului de adoptarea a politicilor publice prin analiza şi expertiza domenii-
lor vizate de Planul de Acţiuni într-o modalitate care ar face procesul mai eficient, mai transparent şi 
mai orientat spre realizarea acţiunilor prevăzute de Plan.

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT este organizaţie neguvernamentală, non-profit, in-
dependentă şi ne-partizană care îşi desfăşoară în activitatea în Republica Moldova. ADEPT a fost în-
registrată în ianuarie 2000. ADEPT a obţinut statutul de organizaţie de utilitate publică. ADEPT este 
un centru analitic şi practic care oferă expertiză asupra proceselor electorale şi democratice din Repu-
blica Moldova, Europa de Sud-est şi Comunitatea Statelor Independente. Misiunea ADEPT este de a 
promova şi susţine participarea cetăţenească în toate aspectele vieţii publice.

EXPERT-GRUP este un centru de analize independent care îşi desfăşoară activitatea în Republica
Moldova. Fiind organizaţie neguvernamentală, EXPERT-GRUP nu este afiliat politic şi decide în mod 
independent asupra strategiei sale instituţionale. Misiunea EXPERT-GRUP este de a contribui la dez-
voltarea economică şi democratică a Republicii Moldova şi la consolidarea competitivităţii sale interna-
ţionale. Instrumentele practice prin care EXPERT-GRUP urmăreşte misiunea sa sunt analizele şi cer-
cetările efectuate la standarde internaţionale de calitate. Domeniile principale de expertiză ale organi-
zaţiei sunt politicile economice, de integrare europeană şi managementul privat şi public.
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