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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 
Referitor: Sesiunea plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

din 25-30 ianuarie 2010( a doua  zi de lucru). 
 

La data de 26 ianuarie 2010 au continuat lucrările Sesiunii plenare de iarnă a Adunării Parlamentare 

a Consiliului Europei din anul 2010. Republica Moldova a fost reprezentată de către Dna Ana 

GUŢU – Şefa delegaţiei, Dl Vitalie NAGACEVSCHI, Dl Vladimir GHILEŢCHI, Dna Stela 

JANTUAN şi Dna Rodica IOVU – secretarul delegaţiei. La lucrările reuniunilor din partea 

Reprezentanţei Permanente a asistat Dl Andrei PALADUŢA, Secretar III.  
 

În debutul lucrărilor s-a deschis şi procedura alegerii unui judecător din partea Italiei la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, Parlamentarii au trebuit să aleagă între Dna Andreana ESPOSITO, 

Dl Guido RAIMONDI şi Riccardo VENTRE. Urmare a rezultatelor publicate Dl Guido RAIMONDI 

a fost ales de către APCE Judecător la CEDO din partea Italiei. 

 

Următorul subiect de pe ordinea de zi a Sesiunii plenare a Adunării Parlamentare a fost Situaţia în 

orientul mijlociu. Raportorii din partea APCE Dl FASSINO (Italia) şi Dl Jean-Charles 

GARDETTO(Monaco) au trecut în revistă evoluţiile acestui conflict care are o durată extrem de 

lungă şi au chemat CoE sa readucă părţile la masa de negocieri. În acest context, a fost salutată 

recenta iniţiativă a preşedintelui SUA prin care a propus o variantă de compromis, menţionând că 

punctul forte pentru revenirea la dialog este elaborarea noilor iniţiative, unor soluţii noi. Numai 

propunând părţilor căi viabile, se va putea reuşi soluţionarea acestui conflict, care deja are în urma sa 

o perioadă foarte lungă, însă rezultate pozitive practic nu au fost înregistrate. 

 

Drept invitat special în cadrul discuţiilor la acest subiect a fost Viceministrul Afacerilor Externe al 

Statului Israel, Dl Daniel AYALON. Dumnealui a menţionat ca Israelul rămâne mereu deschis 

pentru dialog, iar conflictul arabo-izraelian de mai multe ori a fost aproape de a fi reglementat sau 

cel puţin acorduri în acest sens deja trebuiau să existe, activităţile ambelor părţi actualmente fiind 

îndreptate pentru implementarea acestor înţelegeri, însă autorităţile palestiniene au refuzat în repetate 

rânduri soluţiile care au fost propuse. Astfel oficialul israelian a solicitat celor prezenţi o atitudine 

nepărtinitoare faţă de ambele părţi şi a exprimat temerile populaţiei ţării sale vis-à-vis de atitudinea 

ostilă a unor state faţă de naţiunea evreiască şi Statul Israel. 

 

De asemenea, în calitate de invitat la dezbaterea acestui subiect a participat şi Dl Mohammad 

SHTAYYEH, Ministrul Lucrărilor Publice şi Locuinţelor al Autorităţii Naţionale Palestiniene. 

Acesta a adus acuzaţii în adresa Israelului, precum ca autorităţile acestuia nu realizează nimic. 

Pentru eficacitatea procesului de rezolvare a conflictului este necesar, după părerea Dlui 

SHTAYYEH, elaborarea unui calendar al acţiunilor care trebuie întreprinse, care va demonstra 

nivelul dorinţei părţilor de a reglementa acest conflict. Ministrul palestinian a declarat că Autoritatea 

Naţională palestiniană este gata pentru negocieri, doreşte pace şi are nevoie de susţinerea societăţii 

internaţionale. 

 

Intervenţiile parlamentarilor pe marginea acestei problematici, în principiu, au criticat ambele părţi 

implicate în conflict, au chemat spre lichidarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului şi 

necesitatea aşezării subiecţilor la masa de negocieri, care trebuie sa se desfăşoare prin cedări 

reciproce, care vor fi esenţa acestui dialog, altfel situaţia nu se va schimba.   

 

Drept replică la criticile aduse, demnitarul palestinian a menţionat că ţara sa mereu a fost şi este gata 

să cedeze însă aceste două tabere aflate în conflict nu pot fi puse pe picior de egalitate (ocupantul şi 

cel cucerit). 
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Viceministrul Israelian al Afacerilor Externe a dorit să menţioneze că direcţia trebuie să fie spre 

conciliere şi consens, elemente care ar duce la triumful păcii în zonă. 

 

Ca o ultimă expunere, raportorii au evidenţiat necesitatea întreprinderii acţiunilor relevante atât de 

către Israel cât şi de către Palestina şi în special trebuie sa se înceapă de la respectarea drepturilor 

omului. Lumea arabă de asemenea trebuie sa contribuie cu aportul său la reglementarea paşnică a 

acestui conflict şi nu invers la destabilizarea situaţiei în zonă, cel mai elocvent fiind exemplul 

regimul de la Teheran. Această problemă necesită mediere foarte abilă şi nicidecum confruntare. 

 

Adunarea Parlamentară a adoptat, cu anumite amendamente, Rezoluţia privind situaţia în Orientul 

mijlociu prin care se îndeamnă părţile de a respecta anumite norme general recunoscute şi a 

identifica în continuare soluţii pentru reglementarea acestui conflict. 

 

Printre invitaţii speciali ai Sesiunii Plenare a APCE a fost şi Dl Georges A. PAPANDREOU, Prim-

ministrul Republicii Elene. În adresarea sa către membrii Adunării Parlamentare Dl PAPANDREOU 

a evidenţiat că principalul pericol al comunităţii europene, care este nerespectarea drepturilor celor 

mai slabi, la momentul actual în Europa defavorizate fiind minorităţile naţionale şi în special 

migranţii. Situaţia în care acestor pături sociale nu beneficiază de suport  întreaga comunitate poate 

fi ameninţată. Faptul dat este înrăutăţit şi din cauza intoleranţei băştinaşilor faţă de aceştia, din 

această cauză este necesar a dezvolta simţul civic al populaţiei statelor. Prim-ministrul elen a 

îndemnat toţi cetăţenii Europei spre cooperare pentru a nu fi admise careva cedări în ceea ce priveşte 

drepturile omului. În finalul discursului Dl PAPANDREOU a felicitat Turcia cu ocazia 

evenimentului istoric de alegere a reprezentantului acestei ţări în funcţia de Preşedinte al APCE şi a 

exprimat speranţa în rezolvarea cât mai curând a problemei Ciprului de Nord. 

 

Un alt invitat al acestei Sesiuni a APCE a fost Prim-ministrul Republicii Italiene, Dl Franco 

FRATTINI. Mesajul său către participanţii la lucrările sesiunii APCE şi către statele membre ale 

CoE a fost bazat pe necesitatea promovării toleranţei etnice şi religioase, scop care poate fi atins 

numai cu ajutorul activităţilor CoE. Europa trebuie să se dezvolte prin nediscriminare, iar această 

atitudine trebuie dezvoltată prin educaţie de la cele mai fragede vârste. Continentul nostru va suferi 

schimbări, şi în acest sens comunităţile religioase trebuie să coopereze pentru realizarea obiectivelor 

comune, nu să se confrunte. Fluxurile de emigranţi desigur necesită a fi reglementate, iar colaborarea 

cu statele din care aceştia provin va fi benefică pentru monitorizarea acestor curente de migranţi. O 

altă latură în promovarea nediscriminării este respectarea drepturilor femeilor. Societatea trebuie să 

înţeleagă necesitatea manifestării toleranţei, pentru că în caz contrar comunitatea se va afla mereu în 

pericol. În încheiere, Dl FRATTINI a subliniat faptul că întreaga societate europeană  trebuie să 

conştientizeze în ce situaţie se află şi ce urmează de făcut, pentru a putea cu succes merge mai 

departe (alocuţiunea se anexează).  

 

Concomitent, APCE a adoptat Rezoluţia şi Recomandarea privind funcţionarea instituţiilor 

democratice în Bosnia şi Herţegovina, prin care se arată dezacordul APCE faţă de neînfăptuirea 

reformei constituţionale de către Bosnia şi Herţegovina, aceasta fiind un aspect negativ în ceea ce 

priveşte angajamentele ţării date faţă de CoE. Totodată, se solicită efectuarea modificărilor 

constituţionale până la alegerile din 2010, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia. 

 

O altă Rezoluţie adoptată „Lupta contra traficului de fiinţe umane: promovarea Convenţiei 

Consiliului Europei”. Parlamentarii au reiterat rolul suprem al Convenţiei Consiliului Europei 

privind lupta contra traficului de fiinţe umane, au dat asigurări că vor respecta pe deplin toate 

prevederile acesteia şi au încurajat ţările care nu au semnat sau ratificat această convenţie să adere la 

acest instrument de drept internaţional indispensabil pentru apărarea drepturilor omului. 

 

Pe parcursul zile de 26 ianuarie 2010 fost organizată o conferinţă de presă cu genericul „Orientarea 

sexuală, identitatea de gen şi drepturile omului în Estul Europei”, în calitate de invitaţi la conferinţă 

au fost Anna DOVGOPOL(Ucraina), Anastasia DANILOVA(Moldova), Denis van der VEUR 
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(Oficiul Comisarului pentru Drepturile Omului). În cadrul conferinţei invitaţii au expus 

problematicele cu care se confruntă minorităţile sexuale, menţionând faptul că nu sunt înţeleşi de 

către societate. În ceea ce priveşte situaţia în Republica Moldova, Dna DANILOVA a subliniat 

atitudinea ostilă a populaţiei şi a forţelor de ordine faţă de minorităţile sexuale, precum şi 

nerespectarea legilor care prevăd egalitatea persoanelor fără orice deosebiri, exprimând speranţa că 

cu suportul opiniilor internaţionale situaţia se va schimba.          

 

    

 

 

 

 

Violeta AGRICI 

Însărcinat cu afaceri a.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe: menţionate, ___  file în variantă electronică la adresele secdep@mfa.md şi dcedo@mfa.md . 

              - Alocuţiunea Prim-ministrului Republicii Italiene. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Andrei Paladuţa, Secretar III 

Ex. nr. 1 – MAE IE; 
Ex. nr. 2 – dosarul RPRM. 

mailto:secdep@mfa.md
mailto:dcedo@mfa.md

