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Ediţie provizorie 

Funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova: implementarea Rezoluţiei 1666 (2009) 

Rezoluţia 1692 (2009) 

 

1.  Adunarea Parlamentară, care urmăreşte evoluţia democratică a Republicii Moldova din 1996, data deschiderii 
procedurii de monitorizare pentru această ţară, şi care a însoţit în mod progresiv crearea instituţiilor sale, a regretat 
evenimentele post-electorale din aprilie 2009.  
 
2.  Astfel, în Rezoluţia sa 1666 (2009) privind funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova, Adunarea a 
condamnat actele de violentă survenite în timpul ţi după acţiunile post-electorale de protest, chemînd autorităţile să 
investigheze în mod independent şi minuţios toate alegaţiile de violenţă şi să pornească o anchetă independentă şi 
transparentă asupra evenimentelor şi circumstanţelor care au condus la acestea. 
 
3.  Adunarea salută eliberarea tuturor persoanelor care au fost arestate în legătură cu evenimentele post-
electorale din aprilie 2009. Adunarea urmăreşte cu atenţie anchetele în curs. În acelaşi timp, Adunarea cheamă 
autorităţile competente ale Republicii Moldova să aplice cu diligenţă corespunzătoare recomandările expuse în 
Rezoluţia 1666 (2009). În special, Adunarea invită insistent autorităţile să întreprindă măsuri pentru a aduce 
practicile poliţieneşti în concordanţă cu art.3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a crea un organ 
administrativ independent împuternicit să examineze plîngerile împotriva poliţiei şi membrilor forţelor de ordine. În 
afară de aceasta, conform unei practici bine stabilite, Adunarea cheamă autorităţile RM să autorizeze, de îndată ce 
va fi primit, publicarea raportului Comitetului pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante (CPT) pe marginea vizitei în Republica Moldova din 27 - 31 iulie 2009. 
 
4.  Adunarea notează că, potrivit Misiunii internaţionale de observare a alegerilor, noile alegeri parlamentare, 
organizate la 29 iulie 2009 după dizolvarea Parlamentului care a eşuat să aleagă Preşedintele Republicii, au fost 
administrate corect şi au permis participarea la scrutin a partidelor reprezentînd pluralitatea de opinii. Multe dintre 
angajamentele internaţionale au fost respectate. Cu toate acestea, campania a fost afectată negativ de manevre 
subtile de intimidare şi de parţialitatea reflectării mediatice. 
 

5.  Adunarea felicită poporul moldovenesc pentru participarea largă la alegeri şi pentru că şi-a exprimat în mod 
democratic alegerea politică, precum şi autorităţile statului pentru că au reuşit să organizeze alegeri corecte şi bine 
administrate într-un termen foarte scurt. Totuşi, Adunarea relevă că principalele neajunsuri depistate de către 
observatori în procesul electoral sunt identice celor semnalate în timpul alegerilor precedente, printre care, în 
particular, alegerile legislative din 5 aprilie 2009. În acest sens, Adunarea reiterează recomandările sale anterioare 
şi cheamă noul Parlament să înceapă foarte curînd, în cooperare cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin 
Drept (Comisia de la Veneţia), să lucreze la perfecţionarea Codului Electoral şi practicilor electorale, cu scopul de a 
crea o bază solidă pentru alegeri libere şi echitabile pe viitor. 
 
6.  Adunarea notează că alegerile din 29 iulie 2009 au modificat echilibrul forţelor politice din Moldova. De 
asemenea, Adunarea notează că tranziţia politică se face în mod democratic şi cu respectarea Constituţiei. 
Adunarea salută numirea noului Guvern şi se aşteaptă ca acesta să iniţieze curînd reformele necesare şi cerute de 
Adunare în rezoluţiile sale anterioare, în cooperare plenară cu Consiliul Europei. 

7.    Cu toate acestea, Adunarea constată că, în urma alegrilor din 29 iulie 2009, nici o forţă politică în Parlament nu 
deţine majoritatea necesară pentru alegerea Preşedintelui Republicii, deoarece este necesar de întrunit 61 de 
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voturi. Prin urmare, Adunarea cheamă noua coaliţie majoritară să iniţieze negocieri constructive cu opoziţia, pentru 
deblocarea situaţiei şi alegerea Preşedintelui Republicii. În acest context, Adunarea reiterează că o schimbare 
paşnică şi de succes a puterii constituie testul final al maturităţii sistemului politic şi calităţii democraţiei într-o ţară. 

8. Adunarea  consideră că noile instituţii de stat, din moment ce vor fi create, cu ajutorul activ al Consiliului Europei, 
ar trebui imediat să înceapă lucrul asupra unei reforme instituţionale şi legislative profunde, inclusiv, dacă este 
necesar, modificarea Constituţiei, în vederea creării de garanţii democratice reale pentru a preveni astfel de situaţii 
de blocaj instituţional şi politic. 
 
9.  Adunarea invită Comitetul de Miniştri şi alte instituţii ale Consiliului Europei să elaboreze un set de programe de 
cooperare orientate spre acordarea de suport Republicii Moldova întru consolidarea instituţiilor sale democratice şi 
continuarea progresării statului de drept. În acest scop, este necesar de a se preocupa fără întîrziere de cadrul 
electoral şi libertatea mijloacelor de informare în masă, precum şi de reformarea sistemului judecătoresc. Consiliul 
Europei trebuie, de asemenea, să ia în consideraţie necesitatea de a asigura sinergii cu activităţile de asistenţă 
desfăşurate de alte organizaţii. 

10. Adunarea consideră că implementarea prezentei rezoluţii, cît şi a Rezoluţiei 1666 (2009) şi rezoluţiilor anterioare 
ale Adunării privind onorarea obligaţiilor şi angajamentelor Republicii Moldova urmează să constituie o prioritate 
pentru noile instituţii de stat şi invită Comisia de Monitorizare să urmărească îndeaproape această chestiune şi să 
raporteze Adunării pe marginea progreselor realizate la una dintre viitoarele sesiuni.    
 

 

 

 

  

 
 


