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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 
Referitor: Sesiunea plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

din 25-30 ianuarie 2010( a treia 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 lucrări din partea Reprezentanţei 

Permanente a asistat Dna Violeta AGRICI, Reprezentant Permanent-adjunct, Consilier şi  Dl Andrei 

PALADUŢA, Secretar III.  
 

Tematica subiectelor discutate a ţinut de discriminarea  minorităţilor sexuale, lichidarea corupţiei 

judiciare, participarea la procesul legislativ, libertatea mass-media, libertatea împărtăşirii religiei. 
 

Discriminarea bazată pe orientarea sexuală şi identitatea de genuri. Raportorii din partea Comisiei 

pentru probleme juridice şi drepturile omului, Dl Andreas GROSS(Elveţia) şi Dna Nursuna 

MEMECAN (Turcia) au evidenţiat problemele cu care se confruntă minorităţile sexuale în statele 

membre, chemând autorităţile şi întreaga societate la înlăturarea discriminării şi crearea anumitor 

mecanisme care ar institui spiritul toleranţei faţă de această categorie a populaţiei. Dezbaterile au 

oscilat în jurul poziţiilor de susţinere completă a raportorilor şi respectiv a minorităţilor sexuale în 

vederea suportului acordat acestora de a se integra în societate, însă s-a menţionat pericolul la care 

este supusă societatea din cauza denaturării sensului familiei ca celulă a societăţii. Parlamentarii 

urmare a discuţiilor contradictorii au decis continuarea discuţiilor la viitoarele şedinţe ale Adunării 

Parlamentare. 
 

Corupţia judiciară. Raportorul din partea Comisiei pentru probleme juridice şi drepturile omului, Dl 

Kimmo SASI (Finlanda), a condamnat acest viciu al societăţii care are un impact asupra statului de 

drept şi obiectivităţii justiţiei. Cele mai sensibile în faţa corupţiei sunt statele europene cu tinere 

democraţii, unde acest flagel stopează soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea acestora. Astfel 

se propune Comitetului de Miniştri elaborarea unui Cod deontologic a bunelor conduite în cadrul 

organelor judiciare. Anume acţiunile comune ale organelor judiciare şi ale societăţii, care trebuie să 

recapete încrederea în organele de drept şi supremaţia legii, vor putea treptat lichida cazurile de 

corupţie în cadrul organelor judiciare. Urmare dezbaterilor în care unanim a fost condamnată 

practica influenţării judecătorilor şi denaturarea rolului justiţiei în societate, Parlamentarii au adoptat 

Recomandarea şi Rezoluţia privind Corupţia judiciară. 

 

 

Libertatea religiei şi drepturile omului pentru minorităţile nemusulmane în Turcia  şi pentru 

minorităţile musulmane în Tharce (Grecia orientală). Raportorul din partea Comisiei pentru 

probleme juridice şi drepturile omului, Dl Michel HUNAULT (Franţa), prin prisma principiului 

libertăţii religiei a îndemnat autorităţile Greciei şi Turciei să înceteze confruntarea în această 

problemă. Comisia a solicitat statelor implicate să întreprindă măsuri în favoarea membrilor 

minorităţilor religioase. Concomitent Turcia şi Grecia sunt încurajate să semneze sau să ratifice 

Convenţia Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Carta limbilor minoritare şi regionale. 

Adunarea Parlamentară a adoptat Rezoluţia prin care se prevede promovarea toleranţei pentru a 

contribui la coexistenţa paşnică a religiilor. 
 

Respectarea libertăţii mass-media. Dl Andrew, McINTOSH, raportorul din partea Comisiei pentru 

cultură, ştiinţă şi educaţie a prezentat o expunere detaliată evidenţiind problemele cu care se 

confruntă jurnaliştii în exercitarea profesiei lor, însă şi mai îngrijorător este faptul deceselor 

jurnaliştilor sau intimidarea lor în timpul activităţii de serviciu sau ca rezultat al criticilor aduse 

autorităţilor din statele lor. Situaţia mass-media în Moldova la fel este reflectată sub aspectul 

ingerinţelor, din partea organelor de apărare a ordinii publice, în reflectarea evenimentelor de după 

alegerile din 5 aprilie 2009, prin interzicerea elaborării reportajelor despre manifestaţiile din stradă. 

Din intervenţiile oratorilor putem evidenţia poziţia Dlui KOX, reprezentant al Stângii Unite 
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Europene, care referindu-se la libertatea presei în Moldova, a enunţat că situaţia nu s-a schimbat 

chiar şi după instalarea noii conduceri la Chişinău, existând posibilităţi de înrăutăţire a acesteia. Prin 

recomandarea adoptată de către Adunarea Parlamentară sunt condamnate implicările în activitatea 

mass-media, se solicită statelor să-şi activizeze acţiunile pentru investigarea cazurilor de deces şi 

intimidare a jurnaliştilor şi întreprinderea acţiunilor pentru garantarea activităţii libere a presei. 
 

Incidenţa pragurilor electorale şi aspectelor sistemelor electorale asupra reprezentativităţii în 

parlamentele statelor membre ale Consiliului Europei. Sporirea nivelului reprezentării femeilor în 

politică prin modificarea sistemelor electorale. În concordanţă cu poziţia Comisiei pentru probleme 

politice, expusă de către raportorul, Dl Hendrik DAEMS (Belgia), a fost adoptată Rezoluţia şi 

Recomandarea care menţionează ultimele succese în vederea reprezentării echitabile a tuturor 

forţelor politice în procesul decizional, prin micşorarea pragului electoral în mai multe state membre, 

totodată se recomandă tuturor statelor să întreprindă acţiunile necesare pentru asigurarea prezenţei 

întregii palete politice în organele legislative. În ceea ce priveşte prezenţa femeilor în politică, Dna 

Lydie ERR (Luxemburg), raportor din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi a menţionat importanţa respectării principiului egalităţii în special în politică, propunând 

instituirea unor anumite cote în ce priveşte participarea femeilor la conducerea statelor. Însă 

promovarea femeilor în politică se va face în corespundere cu criteriile stabilite pentru funcţiile care 

urmează a fi ocupate. Rezoluţia adoptată lansează un îndemn de a crea condiţii egale pentru femei şi 

bărbaţi, fapt care va are un efect pozitiv pentru democratizarea societăţii. 
 

Totodată, pe parcursul zilei de 27 ianuarie Delegaţia Republicii Moldova a avut o întrevedere cu Dl 

Mevlüt ÇAVUSOGLU, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în cadrul căreia 

au fost abordate subiecte ce ţin de viitoarea cooperare a Parlamentului Republicii Moldova în cadrul 

APCE.  

 

 

 

 

Violeta AGRICI 

Însărcinat cu afaceri a.i. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Andrei Paladuţa, Secretar III 
Ex. nr. 1 – MAE IE; 

Ex. nr. 2 – dosarul RPRM. 


