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NOTĂ INFORMATIVĂ 

 
Referitor: Sesiunea plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

din 25-30 ianuarie 2010( a patra şi a cincia zi de lucru). 
 

La data de 28-29 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 problemele privind proprietatea persoanelor refugiate şi 

deplasate, problemele privind reţinerea solicitanţilor de azil şi a migranţilor, posibilitatea acordării 

ajutorului umanitar pentru Haiti, funcţionarea instituţiilor democratice în Albania. 

 

Dezbateri actuale: „Ce poate face Europa pentru Haiti”. Acest subiect a fost plasat pe ordinea de zi 

a Sesiunii date la iniţiativa unui grup de Parlamentari şi a constat numai din dezbateri în ceea ce 

priveşte căile prin care ar fi posibil ajutorarea populaţiei acestui stat. Oratorii în unanimitate au 

menţionat ca acest stat are nevoie de susţinere şi astfel acţiunile de ajutorare nu trebuie întrerupte, 

aceasta fiind o obligaţie morală a statelor mai dezvoltate. Concomitent, s-a propus elaborarea unui 

plan de acţiuni bine determinate de care se va conduce Consiliul Europei în ceea ce priveşte 

acordarea sprijinului. Adunarea Parlamentară nu a adoptat nici o decizie în acest sens, Comisia de 

profil urmând să elaboreze un raport vis-à-vis de situaţia din Haiti. 

 

Reţinerea administrativă a solicitanţilor de azil şi a migranţilor în Europa. Pornind de la 

convingerea că persoanele care migrează în statele europene, părăsesc locurile de baştină în speranţa 

de a găsi aici liniştea şi asistenţa de care sunt privaţi la ei în ţară, necesită a fi trataţi conform 

normelor de viaţă general recunoscute. Această categorie de peroane are nevoie de o susţinere aparte 

pentru a se integra în societate, iar organele de ordine vor recurge la reţinerea acestora numai în 

scopuri de profilaxie sau în cazul unui pericol vădit la adresa societăţii, însă nicidecum nu trebuie sa 

fie supuşi anumitor abuzuri din partea autorităţilor. Astfel statele sunt chemate să îmbunătăţească 

atitudinea faţă de solicitanţii şi de azil şi să asigure condiţii minime acestora, Comisarul pentru 

Drepturile Omului şi Comitetul European pentru prevenirea torturii sunt invitaţi sa continue 

monitorizarea cazurilor de reţinere ilegală a migranţilor. 

 

Soluţionarea problemelor privind proprietatea refugiaţilor şi a persoanelor deplasate. Situaţiile de 

conflict din Europa au dus la distrugerea, ocuparea, confiscarea averilor băştinaşilor, însă statele în 

concordanţă cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale 

Omului referitoare la dreptul la proprietate sunt obligate să restituie pagubele şi să achite 

despăgubirile de rigoare. Parlamentarii în cadrul luărilor de cuvânt au exprimat regretul şi 

îngrijorarea în legătură cu faptul că asemenea situaţii persistă în Europa, Caucazul de Nord şi 

Kosovo fiind cele mai elocvente exemple. Recomandările propuse de către APCE constau în 

necesitatea creării unor mecanisme viabile pentru apărarea dreptului la proprietate şi anume prin 

supravegherea administrării locuinţelor, identificarea metodelor rapide de rambursare şi achitare a 

prejudiciilor. Comitetul de miniştri este chemat să investigheze situaţiile de acest gen şi să identifice 

metode clare de restituire a pagubelor. 

 

Funcţionarea instituţiilor democratice în Albania. Prin rezoluţia şi recomandarea adoptate de către 

Adunarea Parlamentară autorităţile albaneze sunt criticate dur din cauza ne-întreprinderii nici a unor 

acţiuni pentru rezolvarea crizei politice instaurate în Albania după alegerile parlamentare din iulie. 

Raportorii Jaakko LAAKSO(Finlanda) şi David WILSHIRE (Marea Britanie), au chemat părţile la 

dialog şi la încetarea boicotului şedinţelor parlamentului din partea opoziţiei, pentru continuarea 
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activităţilor comune necesare pentru dezvoltarea Albaniei, iar Consiliul Europei prin intermediul 

organelor sale trebuie să se implice în asigurarea dialogului civilizat şi promovarea reformelor 

democratice în această ţară. Unanim ce-i prezenţi au îndemnat opoziţia să revină în Parlament şi să 

desfăşoare dezbateri în mod democratic pentru a reuşi în realizarea obiectivelor generale ale statului. 

 

Cincisprezece ani a programului de acţiuni a Conferinţei internaţionale pentru populaţie şi 

dezvoltare. Acest program adoptat urmare a Conferinţei care s-a desfăşurat la Cairo, constă în 

promovarea anumitor acţiuni în domeniul accesului la educaţie, egalităţii între genuri, reducerea 

mortalităţii infantile şi maternale, accesul la serviciile de sănătate. Actualmente statele membre ale 

Consiliului Europei trebuie să reevalueze priorităţile lor în ceea ce priveşte dreptul la sănătate şi 

reproductivitate şi să stabilească punctele sensibile care necesită o rezolvare cât mai rapidă. În 

special se sugerează a pune accentul pe ameliorarea condiţiilor de viaţă, îmbunătăţirea serviciilor 

sociale acordate mamelor, acţiuni pentru reducerea morbidităţii, reducerea infectării cu virusul HIV, 

acţiuni de combaterea cancerului organelor reproductive. Comitetul de miniştri este încurajat să 

elaboreze proiectul unei Convenţii în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive, precum şi este 

însărcinat de a supraveghea realizarea acestor obiective.    

 

La încheierea Sesiunii plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a fost aprobată 

componenţa Comisiei permanente a APCE, Dna Ana GUŢU, în calitate de Şef al Delegaţiei 

Republicii Moldova, este membru din oficiu în cadrul acestei Comisii.  

 

 

                                                                                                                  /Semnat/ 

Violeta AGRICI 

Însărcinat cu afaceri a.i. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

Ex. nr. 2 – dosarul RPRM. 


