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Rezumat 

 

În 2009, în Republica Moldova s-au desfăşurat alegeri parlamentare şi prezidenţiale. 

Demonstraţiile stradale, organizate după alegerile parlamentare din 5 aprilie din cauza fraudei 

electorale suspectate, s-au transformat în acţiuni violente pe 7 aprilie şi au rezultat într-un val 

fără precedent de represalii. Nereuşita Parlamentului de a alege Preşedintele, alegerile 

parlamentare anticipate în luna iulie şi încă o nereuşită în a alege Preşedintele la finele anului,  

au declanşat un impas politic grav, care rămîne nesoluţionat. 

 

Alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 au schimbat echilibrul de forţe în peisajul 

politic din Moldova. Noul Guvern, condus de Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, 

şi-a asumat un program ambiţios de reforme interne şi o politică externă pro-europeană clară.  

 

Necesită a fi realizate o serie de reforme importante, parte a angajamentelor restante pe care 

Moldova şi le-a asumat la momentul aderării la Consiliul Europei cincisprezece ani în urmă. 

În special, autorităţile ar trebui să-şi intensifice eforturile care duc la îmbunătăţirea 

funcţionării sistemului judecătoresc, inclusiv reforma procuraturii, modernizarea instituţiilor 

penitenciare (în particular, transferarea responsabilităţii pentru centrele de detenţie preventivă 

de la Ministerul de Interne la Ministerul Justiţiei), instituirea unui serviciu de radiodifuziune 

într-adevăr independent şi garantarea independenţei mass-media; reforma legislaţiei şi 

practicii electorale, şi ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Cadrul 

juridic electoral şi întrebările ce ţin de exactitatea listelor electorale merită o atenţie 

deosebită.  
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La începutul anului, Comitetul Miniştrilor a aprobat un nou set de programe de cooperare cu 

Moldova care include un nou Program Comun cu Uniunea Europeană calificat drept “pachet 

pentru democraţie”, o serie de măsuri de consolidare a încrederii cu/pentru Transnistria şi 

proiecte în domeniul autonomiei locale. În lumina concluziilor prezentate în acest raport, 

cooperarea Consiliul Europei cu Moldova ar putea fi extinsă în continuare, în special, în ceea 

ce priveşte reforma constituţională şi electorală (incluzînd o asistenţă pre-electorală, în 

vederea viitoarelor alegeri), şi reforma în desfăşurare a sistemului judecătoresc.  

 

O problemă actuală majoră, care trezeşte îngrijorare, rămîne a fi impasul politic şi divizarea 

profundă dintre coaliţia majoritară şi opoziţie. Moldova poate reuşi în tranziţia sa politică 

doar prin promovarea unui dialog politic constructiv. 

 

Paşii următori pe care îi va întreprinde această ţară, aflată la o răscruce de drumuri, pentru a 

alege preşedintele şi pentru a soluţiona impasul politic, vor constitui un test crucial pentru 

maturitatea instituţiilor sale democratice. Toate instituţiile relevante şi părţile interesate ar 

trebui să profite din plin de asistenţa disponibilă în cadrul expertizei şi consultanţei 

Consiliului Europei.  
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I. INTRODUCERE 

 

1. La cea de-a 904-a reuniune din 17 noiembrie 2004, Delegaţii Miniştrilor 

 

“2. au decis să solicite GR-EDS/GR-DEM să efectueze o evaluare obişnuită a cooperării cu 

Moldova, în special referitor la următoarele trei puncte: 

- implementarea Programului comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene; 

- progresul înregistrat în privinţa compatibilităţii legislaţiei RM cu standardele Consiliului 

Europei; 

- situaţia din mass-media” (A se vedea CM/Del/Dec(2004)904, item 2.1).  

 

De atunci, GR-EDS/GR-DEM examinează anual starea cooperării dintre Consiliul Europei şi 

Republica Moldova, pe baza unui raport de evaluare pregătit de Secretariat, în urma unei misiuni de 

documentare, pentru a discuta despre cooperare cu toţi partenerii locali implicaţi (a se vedea 

APD/Inf (2009) 11).  

 

2. Ultimul raport elaborat în baza raportului Secretariatului privind bilanţul cooperării (doc 

SG/Inf(2009)1 Final) a fost publicat la 26 martie 2009. La cea de-a 1049-a reuniune, desfăşurată în 

perioada 2 - 5 martie 2009, Delegaţii Miniştrilor:  

- au salutat progresul realizat de Republica Moldova în privinţa implementării reformelor care sunt 

orientate spre promovarea protecţiei drepturilor omului şi funcţionării instituţiilor democratice;  

- au reiterat importanţa desfăşurării alegerilor (care au avut loc în Moldova pe 5 aprilie 2009, apoi 

s-au repetat pe 29 iulie) în conformitate cu standardele internaţionale relevante, inclusiv în timpul 

campaniei preelectorale, în particular prin asigurarea unui acces liber şi echitabil la mass-media 

în timpul acestei campanii;  

- au chemat autorităţile moldovene să asigure o continuitate corespunzătoare recomandărilor 

Comisiei de la Veneţia referitor la legislaţia electorală din Republica Moldova;  

- au chemat autorităţile moldovene să intensifice eforturile în privinţa diferitor chestiuni 

identificate în concluziile şi recomandările prezentate în raportul Secretariatului, în special în ceea 

ce ţine de continuitatea la recomandările experţilor Consiliului Europei. 

3. În perioada 16-19 martie 2010 s-a efectuat o misiune de evaluare a Secretariatului în 

Republica Moldova, condusă de Directorul General al Directoratului pentru Democraţie şi Afaceri 

Politice. Delegaţia Secretariatului este recunoscătoare autorităţilor moldovene pentru organizarea 

unui program substanţial de întrevederi cu reprezentanţii de înalt nivel din cadrul puterii executive, 

legislative şi celei judecătoreşti, inclusiv cu Preşedintele interimar/ Preşedintele Parlamentului, 

Prim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe, Ministrul justiţiei şi Ministrul de Interne - (a se vedea 

Anexa 1). Reprezentantul Special al Secretarului General şi Biroul Consiliului Europei din Moldova 

a oferit ajutor preţios în organizarea şedinţelor cu organizaţiile societăţii civile şi reprezentanţii 

comunităţii internaţionale din Chişinău, precum şi cu liderul opoziţiei parlamentare.  

II. CONTEXTUL POLITIC  

 

4. 2009 a fost anul alegerilor parlamentare în Republica Moldova, urmate de alegerea unui nou 

Preşedinte de către Parlamentul nou-ales. Alegerile parlamentare din 5 aprilie au fost urmate de 

afirmaţii de fraudă electorală şi demonstraţii în faţa clădirilor Preşedinţiei şi Parlamentului. La 7 

aprilie aceste proteste s-au transformat în acţiuni violente şi au rezultat în distrugerea clădirilor 

Parlamentului şi Preşedinţiei, o serie de aresturi şi maltratarea protestatarilor deţinuţi în centrele de 

detenţie ale poliţiei, şi moartea controversată a trei persoane în scurt timp după evenimente.    

 

5. După aceste evenimente au fost desfăşurate o serie de vizite ale reprezentanţilor CoE, pentru 

a obţine o imagine exactă a evenimentelor post-electorale, în vederea elaborării recomandărilor 

pentru autorităţi în privinţa principiilor fundamentale ale drepturilor omului, statul de drept şi 

http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2004)904&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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democraţia pluralistă.1 Una dintre recomandările Comisarului CoE pentru drepturile omului a fost 

desfăşurarea “unor investigaţii minuţioase şi cuprinzătoare a evenimentelor din 6-7 aprilie 2009 din 

Chişinău.” La 20 octombrie Parlamentul a instituit o Comisie pentru investigarea cauzelor şi 

consecinţelor evenimentelor din aprilie, căreia CoE i-a acordat asistenţă profesională. Rezultatele 

comisiei de investigare se aşteaptă să fie publicate în aprilie 2010.  

 

6. După două votări neconcludente în Parlament la 20 mai 2009 şi 3 iunie 2009, atunci cînd nu 

s-a obţinut majoritatea de 2/3, cerută de Constituţie pentru alegerea Preşedintelui Republicii 

Moldova, la 15 iunie, Preşedintele ţării şi Preşedintele Parlamentului de atunci, dl Vladimir 

Voronin, a chemat la noi alegeri parlamentare care urmau să se desfăşoare la 29 iulie 2009. 

Observatorii internaţionali au ajuns la concluzia că alegerile din iulie au corespuns mai multor 

standarde internaţionale, dar procesul a subliniat necesitatea continuării reformelor democratice 

pentru a restabili încrederea publică. Eforturile depuse pentru a îmbunătăţi calitatea listelor 

electorale au fost împiedicate de resursele limitate, un interval de timp restrîns, precum şi de 

deficienţele tehnice, care rezultau în lipsa de uniformitate la înregistrarea alegătorilor şi deficienţele 

legate de corectitudinea listelor electorale, care au fost identificate de către observatori.2 

 

7. Alegerile din iulie au rezultat într-o nouă majoritate, constituită de o coaliţie din patru 

partide, intitulată “Alianţa pentru Integrare Europeană” (AIE): Partidul Liberal Democrat din 

Moldova, Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova şi Alianţa “Moldova Noastră”, cu un 

total de 53 din cele 101 de mandate parlamentare. La 11 septembrie, Preşedintele Voronin de atunci 

şi-a anunţat demisia din funcţie pentru a ocupa mandatul de deputat. În aceeaşi zi, Parlamentul l-a 

numit pe Mihai Ghimpu, Preşedintele Parlamentului, Preşedinte interimar al Republicii Moldova. 

 

8. La 25 septembrie a fost numit un nou Guvern, condus de liberal-democratul Vlad Filat, care 

şi-a asumat un program ambiţios de reforme cu următoarele priorităţi: integrarea europeană, 

redresarea economică, statul de drept, descentralizarea fiscală şi administrativă, şi reunificarea ţării.  
 

9. La 10 noiembrie şi 7 decembrie 2009 Parlamentul moldovean n-a reuşit să aleagă un nou 

preşedinte al ţării, astfel confirmînd şi adîncind impasul politic din ţară. În aceeaşi zi, preşedintele 

Curţii Constituţionale din Moldova a solicitat Comisiei de la Veneţia un aviz cu titlul de amicus 

curiae referitor la procesul intentat de un grup de membri ai Parlamentului referitor la interpretarea 

articolelor din Constituţie cu privire la alegerea Preşedintelui şi la dizolvarea Parlamentului 

Republicii Moldova. Ulterior, în martie 2010, Comisia de la Veneţia a confirmat că Parlamentul nu 

poate fi dizolvat înainte de 16 iunie 2010 cel mai devreme (astfel încît dizolvarea Parlamentului nu 

are loc de două ori pe parcursul unui an, începînd de la ultima dizolvare). Comisia a subliniat că, 

după această dată, dizolvarea trebuie să aibă loc într-un interval de timp rezonabil. 

 

10. În martie 2010, paralizia politică şi impasul instituţional, ca o consecinţă a prevederilor 

Constituţiei, mai rămîn încă nesoluţionate, deşi au fost depuse eforturi de către autorităţile 

moldovene, cu suportul instituţiilor europene, în special al Comisiei de la Veneţia, pentru a găsi o 

soluţie pentru criza dată. Comisia de la Veneţia a subliniat urgenţa modificării prevederii 

constituţionale ce ţine de alegerea Preşedintelui (articolul 78) şi nevoia de a face acest lucru în 

deplină conformitate cu cerinţele actualei Constituţii. După aprobarea noului articol 78 de către 

Curtea Constituţională şi votarea acestuia de către actualul Parlament, acesta ar trebui să fie 

dizolvat.3 În plus, Comisia de la Veneţia a recomandat că o revizuire mai amplă a Constituţiei ar 

                                                 
1 În ordine cronologică : Directorul General pentru democraţie şi afaceri politice, Jean-Louis Laurens (16-17 aprilie 2009, 

documentul DPA/Inf (2009)18); Comisarul pentru drepturile omului dl Thomas Hammarberg (25-28 aprilie 2009; documentul 

CommDH(2009)27); Ambasadorii GR-DEM (18-20 mai 2009; documentul CM(2009)92), Comitetul european pentru prevenirea 

torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante -CPT-.(27-31 iulie 2009; documentul CPT/Inf (2009) 37). 
2 Pentru referinţă a se vedea Raportul Final al Misiunii OSCE/BIDDO de observare a alegerilor, “Republica Moldova – alegeri 

parlamentare anticipate - 29 iulie 2009”, Varşovia, 14 octombrie 2009. 
3 Conform comunicatului de presă al Comisiei de la Veneţia din 15 martie 2010, (Ref: 218a10), „acest lucru ar fi în continuare în 

conformitate cu cerinţa de a dizolva Parlamentul, într-un interval de timp rezonabil, deoarece este justificat de necesitatea de a 

permite Parlamentului să ia decizia necesară pentru a depăşi această situaţie de criză.‟ 



 6 

putea avea loc pe durata mandatului Parlamentului nou ales. Avizul Comisiei de la Veneţia, publicat 

la 15 martie şi susţinut de Uniunea Europeană şi OSCE, a fost în conflict cu declaraţiile anterioare 

ale majorităţii AIE (puternic criticate de către opoziţia comunistă) că ei vor organiza un referendum 

privind adoptarea unei noi constituţii, înainte de 16 iunie, care ar putea permite evitarea alegerilor 

anticipate. Cu toate acestea, conform declaraţiilor foarte recente ale AIE, ideea iniţială de a organiza 

un referendum a fost abandonată şi Alianţa se va concentra pe modificarea articolului 78 în 

Parlament. 

 

11. La 25 martie a fost creată o comisie parlamentară, constituită din reprezentanţii tuturor 

grupurilor parlamentare, pentru a lucra asupra modificării articolului 78 referitor la modalitatea 

alegerii şefului statului.  

 

12. În timpul vizitei sale în Moldova, în perioada 24-26 martie, Preşedintele APCE Mevlüt 

Çavusoglu a făcut apel la toţi reprezentanţii politici de a ajunge la un acord în privinţa revizuirii 

articolului 78 din Constituţie, cît de curînd posibil. De asemenea, dumnealui a exprimat 

disponibilitatea Consiliului Europei de a fi în calitate de garant internaţional al acestui acord. Vizita 

sa a fost urmată de vizita co-raportorilor Comisiei de Monitorizare a APCE, în perioada 5-7 aprilie, 

a dnei Josette Durrieu (Grupul Socialist, Franţa) şi a dlui Egidijus Vareikis (Grupul Partidului 

Popular European, Lituania).  

 

13. Paralel cu discuţiile referitoare la articolul 78, a fost iniţiat un proces de reformă a întregii 

Constituţii. În acest sens, comisia pentru reforma constituţională, instituită recent, a anunţat 

finalizarea proiectul său, care se aşteaptă a fi remis rapid Comisiei de la Veneţia spre expertizare. 

 

14. În ceea ce priveşte integrarea europeană, după instituirea noului Guvern s-au intensificat 

relaţiile cu Uniunea Europeană, iar la 12 ianuarie 2010 Moldova şi UE au lansat negocierile pentru 

un acord de asociere. 

15. Pe fondalul unei situaţii economice cumplite, agravată de efectele crizei economice şi 

financiare globale şi de impasul politic intern, Moldova a găsit sprijin în procesul său de reformă la 

o serie de parteneri internaţionali. Forul de parteneriat pentru Moldova, care a avut loc la Bruxelles 

pe 24 martie 2010, organizat în cooperare cu Uniunea Europeană şi Banca Mondială, a fost un 

eveniment de succes. 

16. Consiliul Europei, prin intermediul pachetului său de cooperare şi a expertizei, s-a angajat să 

susţină Republica Moldova în îndeplinirea angajamentelor sale restante, cum ar fi: reforma 

sistemului judecătoresc, inclusiv a procuraturii; transferarea responsabilităţii pentru centrele de 

detenţie preventivă de la Ministerul de Interne la Ministerul Justiţiei; înfiinţarea unui serviciu public 

de radiodifuziune cu adevărat independent şi garantarea independenţei mass-media; reforma 

legislaţiei şi practicii electorale, şi ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. 

Avînd în vedere viitoarele alegeri, şi ţinînd cont de deficienţele identificate de către misiunile de 

observare a alegerilor pe parcursul celor două tururi ale alegerilor parlamentare din 2009 (în special, 

inexactitatea listelor electorale), prioritate s-ar acorda unui program de asistenţă pre-electorală. 

 

III. PROGRESUL REALIZAT ÎN COOPERAREA DINTRE MOLDOVA ŞI CONSILIUL 

EUROPEI  

 

17. În 2010, două Programe comune ale CoE/CE, specifice ţării, sînt în proces de implementare 

în Republica Moldova (a se vedea anexa II la pagina 28). În plus, Moldova beneficiază de activităţi 

în cadrul a trei Programe comune multilaterale şi a două Programe comune regionale. Se duc 

discuţii cu Uniunea Europeană privind încheierea unui nou proiect cuprinzător orientat spre 

continuarea reformei sistemului judecătoresc. 
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18. Programul comun, cunoscut ca “Pachetul pentru democraţie” (semnat la sfîrşitul anului 

2009), cuprinde un set de proiecte menite să soluţioneze deficienţele majore şi cauzele principale 

care au provocat prăbuşirea gravă a mecanismelor de protecţie a drepturilor omului în Moldova în 

aprilie 2009. Acesta a fost elaborat în consultare strînsă cu Delegaţia Uniunii Europene de la 

Chişinău şi autorităţile noi4, şi a urmat îndeaproape recomandările prezentate în raportul 

Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în urma vizitei sale din 25-28 aprilie 

2009 (CommDH (2009) 27). „Pachetul pentru democraţie” are următoarele obiective: de a 

consolida sistemul judecătoresc, organele procuraturii, poliţia, instituţia ombudsman-ului, mass-

media şi Parlamentul Republicii Moldova, prin aplicarea standardelor europene. Aceasta implică 

evaluarea cadrelor instituţionale relevante, precum şi acordarea suportului pentru consolidarea 

capacităţilor. De asemenea, s-a acordat expertiză comisiei parlamentare pentru investigarea 

evenimentelor din aprilie 2009.  

 

19. O serie de activităţi ce ţin de măsurile de consolidare a încrederii pentru regiunea 

transnistreană în domeniul învăţămîntului superior, a societăţii civile şi mass-media au fost aprobate 

de Delegaţii Miniştrilor la cea de-a 1075-a reuniune din 20 ianuarie 2010 (pentru detalii a se vedea 

DPA /Inf ( 2010) 13). 

 

20. În plus, discuţiile purtate în Chişinău în timpul misiunii de evaluare au subliniat un rol 

posibil al Secretariatului în alte două domenii de cooperare: a) suportul pentru reforma autonomiei 

locale (în domeniul expertizei juridice şi cel al consolidării capacităţilor) şi b) asistenţa pre-

electorală.  

 

21. De asemenea, Moldova va fi acoperită de facilitatea Consiliului Europei pentru Parteneriatul 

Estic, care examinează aspectele prevăzute de Platforma 1 (adică, alegerile, sistemul judecătoresc, 

penitenciarele, lupta împotriva corupţiei) şi Platforma 4 (relaţiile interpersonale). 

 

(i) Democraţia: nivelul naţional, regional şi local 

 

a. Asistenţa electorală  

 

22. Planul de Acţiuni al Consiliului Europei pentru susţinerea alegerilor parlamentare în 

Moldova la 5 aprilie 2009 s-a axat pe: legislaţia şi practica electorală; aspectele mass-media ale 

campaniei electorale; participarea cetăţenilor / educaţia alegătorilor. Cu toate acestea, după cum s-a 

ilustrat în evoluţiile după 7 aprilie 2009, acest Plan de Acţiuni pentru asistenţă pre-electorală n-a 

luat în consideraţie una dintre problemele cele mai importante, şi anume întocmirea listelor 

electorale. În raportul privind implementarea Planului de Acţiuni, emis în mai 2009 (DPA / Inf 

(2009) 16) s-a recomandat de a întreprinde o analiză mai aprofundată a situaţiei în ceea ce priveşte 

registrul populaţiei civile şi înregistrarea populaţiei înainte de a elabora conţinutul programului nou 

de asistenţă electorală. 

 

23. Avizul comun privind Codul Electoral al Republicii Moldova din 10 aprilie 2008 a fost adoptat 

de Comisia de la Veneţia la cea de-a 76-a sesiune plenară (Veneţia, 17-18 octombrie 2008). 

Recomandările principale s-au referit la pragul electoral; eliminarea posibilităţilor partidelor de a 

forma o alianţă sau un bloc pre-electoral; şi restricţiile referitoare la dreptul cetăţenilor moldoveni 

cu dublă / multiplă cetăţenie de a obţine mandate în Parlament. Aceste recomandări nu au fost 

urmate de către instituţiile respective la alegerile din 5 aprilie 2009. 

  

24. La momentul redactării acestui raport rezultatul privind recursul care a fost depus la Marea 

Cameră a CEDO la 17 februarie 2009 de către autorităţile moldoveneşti, împotriva hotărîrii emise la 

18 noiembrie 2008 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul Tănase v. Moldova 

(cererea nr. 7 / 08) încă nu se cunoaşte. În acest caz, Curtea a susţinut în unanimitate că a existat o 

                                                 
4 O delegaţie multifuncţională a Secretariatului a plecat la Chişinău în perioada 12 - 14 octombrie 2009 pentru a discuta conţinutul 

Pachetului pentru democraţie cu noul Guvern moldovean, precum şi cu delegaţia UE (A se vedea DPA/Inf(2009)36). 

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)022-e.asp
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încălcare a articolului 3 din Protocolul nr. 1 (dreptul la alegeri libere) la Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului cu privire la reclamaţia domnului Tănase că noua lege electorală din Republica 

Moldova a încălcat dreptul său de a candida la alegeri libere şi de a obţine un mandat în Parlament, 

dacă va fi ales, cu excepţia cazului cînd a renunţat la cetăţenia română. În Rezoluţia 1666 (2009), 

APCE a cerut autorităţilor moldoveneşti să suspende aplicarea articolelor din Codul Electoral care 

prevăd interzicerea persoanelor ce deţin cetăţenii multiple să exercite funcţii publice de rang înalt, 

în timp ce, în acel moment, se aştepta hotărîrea Marii Camere a Curţii în cazul menţionat mai sus. 

La data de 23 decembrie 2009, noul Parlament din Moldova a adoptat modificări legislative de 

ridicare a interdicţiei privind deţinerea cetăţeniei multiple pentru funcţionarii publici. 

 

25. La 15 iunie 2009, Parlamentul nou-ales a adoptat amendamente la Codul Electoral, 

micşorînd pragul parlamentar de la 6% la 5%, iar pragul electoral de participare de la 51% la 33%. 

 

26. La reuniunea lor din 17 şi 19 iunie 2009, Delegaţii Miniştrilor au aprobat propunerile pentru 

asistenţă pre-electorală a Consiliului Europei, avînd în vedere alegerile parlamentare anticipate 

preconizate pentru 29 iulie, accentuînd cele două priorităţi urgente, şi anume: 

     • monitorizarea verificării listelor electorale;  

     • acoperirea mediatică a campaniei electorale. 

 

27. Raportul privind implementarea proiectelor de asistenţă pre-electorală referitoare la alegerile 

din 29 iulie (DPA / Inf (2009) 31) a reiterat importanţa întocmirii corecte a listelor electorale şi a 

subliniat importanţa finalizării Proiectului registrului civil susţinut de PNUD. În conformitate cu 

concluziile raportului delegaţiei GR-DEM, care a vizitat Moldova în mai 2009, raportul, de 

asemenea, a recomandat că „trebuie de luat măsuri structurale pe termen lung în mai multe domenii 

pentru a consolida conformitatea valorilor şi standardelor Consiliului Europei în Moldova". 

 

28. La 30 octombrie, noul Parlament a adoptat amendamente la legea privind procedura de 

alegere a Preşedintelui Republicii Moldova în a doua lectură. Potrivit noii proceduri, votul 

prezidenţial poate avea loc chiar dacă există doar un singur candidat înregistrat, precum şi o a doua 

dizolvare a Parlamentului este posibilă numai după expirarea a 365 de zile, de la data dizolvării 

anterioare. Această interpretare a fost confirmată la 13 martie 2010 de către avizul amicus curiae 

CDL-AD (2010) 002 oferit de Comisia de la Veneţia. 
 

29. La 15 octombrie 2009, a fost creată o comisie parlamentară pentru îmbunătăţirea cadrului 

juridic electoral pentru a asigura alegeri libere, corecte şi democratice. La 10 martie 2010, 

Preşedintele interimar şi Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a solicitat 

Comisiei de la Veneţia şi OSCE/BIDDO de a oferi un aviz la Proiectul de lege pentru modificarea 

Codului Electoral în ceea ce priveşte conformitatea cu standardele şi practicile internaţionale 

privind alegerile libere şi corecte. 

 

30. Cauzele principale ale suspiciunilor de fraudă şi nereguli din aprilie 2009, care au dus la 

demonstraţii violente, sunt lipsa listelor electorale computerizate, precum şi existenţa unor liste 

suplimentare extinse care au condus la rezultate neclare şi contestabile ale alegerilor, lăsînd loc 

pentru fraudă şi nereguli. În timpul vizitei de evaluare a Secretariatului, problemele legate de 

progresul în domeniul computerizării listelor electorale şi de necesitatea reală a listelor suplimentare 

au fost ridicate la Comisia Electorală Centrală (CEC) şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 

Comunicaţiilor. Deşi registrul civil computerizat este în prezent încheiat şi funcţionează, nu a fost 

oferit nici un răspuns clar de ce o listă electronică a alegătorilor nu a putut fi elaborată pe baza 

registrului civil, care este stabilit în prezent şi funcţionează, şi nu s-a dat nici o explicaţie referitor la 

faptul de ce mai sunt necesare listele suplimentare sau de ce nu poate fi găsită nici o soluţie pentru a 

le evita. 
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31. Din cauza răspunsurilor contradictorii la fel nu este neclar cine poartă responsabilitate pentru 

validarea finală a listelor de alegători, precum şi pentru modificarea acestora: CEC, Ministerul 

Tehnologiei Informaţionale si Comunicaţiilor sau administraţia competentă la nivel local. 

 

32. Preşedintele CEC a convenit să desfăşoare cooperarea cu Consiliul Europei referitor la două 

subiecte: un nou program pre-electoral legat de următoarele alegeri, precum şi crearea unui institut 

de pregătire pentru funcţionarii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Programul pre-

electoral este pentru a soluţiona iniţial chestiunile legate de lista electronică a alegătorilor, votarea 

cetăţenilor care locuiesc în străinătate, listele suplimentare, inclusiv prin modificarea codului 

electoral, dacă este cazul, rolul mass-media în reflectarea campaniilor electorale, precum şi sporirea 

gradului de conştientizare a alegătorilor. Avînd în vedere incertitudinea privind data următoarelor 

alegeri parlamentare, ar fi cu siguranţă potrivit să se elaboreze un astfel de program pre-electoral 

înainte de vara anului 2010. 

 

33. Înfiinţarea Institutului de pregătire este destinat spre a oferi funcţionarilor implicaţi în 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor o instruire practică profesională, concretă, bazată pe 

standardele europene. Suplimentar la programul pre-electoral care va fi organizat în colaborare cu 

CEC, Secretariatul Consiliului Europei examinează şi propunerile suplimentare oferite de ONG-uri. 

 

b. Regiunea transnistreană 

34. Una dintre priorităţile stabilite în programul noului Guvern este reintegrarea ţării. În 

noiembrie 2009 şi martie 2010, la Viena au avut loc reuniuni consultative cu privire la soluţionarea 

conflictului transnistrean în cadrul formatului 5 +25. Participanţii au convenit asupra unor serii de 

reuniuni ulterioare pe parcursul anului 2010. La 8 februarie 2010, în timpul unei întrevederi dintre 

Viceprim-ministrul Reintegrării Victor Osipov şi negociatorul-şef transnistrean Vladimir 

Iastrebciak, părţile au convenit să reînceapă reuniunile grupurilor de lucru, inclusiv a grupului nou-

creat pentru cooperarea organelor de drept. 

35. La 22 februarie, Consiliul Uniunii Europene a decis să extindă cu 12 luni măsurile restrictive 

împotriva anumitor membri ai autorităţilor de facto din Transnistria, pînă la 27 februarie 2011. Cu 

toate acestea, implementarea interdicţiei de viză a fost suspendată pînă la 30 septembrie 2010. 

Consiliul este aşteptat să revizuiască decizia sa către sfîrşitul lunii septembrie 2010, în funcţie de 

progresul ulterior realizat în domeniul reglementării politice a conflictului transnistrean şi referitor 

la situaţia unor şcoli moldoveneşti cu predarea în grafie latină din regiunea transnistreană, precum şi 

libertatea circulaţiei. 

 

36. La 2 decembrie 2009, liderul transnistrean Igor Smirnov a creat o Comisie de lucru pentru 

elaborarea un nou proiect de Constituţie pentru Transnistria, convenit în comun, în urma respingerii 

de către Sovietul Suprem a unei iniţiative legislative propuse de dl Smirnov, pentru organizarea 

unui referendum referitor la noul proiect de Constituţie. La 28 martie 2010 au avut loc alegeri 

„locale” în regiunea transnistreană, iar in decembrie vor urma alegeri în Sovietul Suprem. În final, 

situaţia drepturilor omului din regiune merită o atenţie sporită, în special în ceea ce priveşte 

condiţiile de detenţie, precum şi drepturile copiilor care studiază în şcoli moldoveneşti cu predare în 

grafie latină.6 

 

37. Bazîndu-se pe unele proiecte-pilot, realizate la sfîrşitul anului 2008 de către Consiliul 

Europei7 în Moldova, un set de măsuri de consolidare a încrederii se vor implementa în următoarele 

                                                 
5 Formatul „5+2” include două părţi: Federaţia Rusă, Ucraina şi OSCE ca mediatori, iar UE şi SUA în calitate de observatori. 

Procesul de negocieri oficiale în formatul 5 +2 a rămas blocat din 2006. 
6 În timpul misiunii de evaluare, unii interlocutori au menţionat eforturile anterioare ale Comisarului pentru Drepturile Omului de 

atunci, Alvaro Gil-Robles, de a soluţiona situaţia drepturilor omului în regiunea Transnistria (a se vedea CommDH (2000) 4, 

Raportul dlui Alvaro Gil-Robles, Comisarul pentru Drepturilor Omului, privind vizita sa în Moldova în perioada 16- 20 octombrie 

2000). 
7 Propunerile Secretariatului pentru contribuţia Consiliului Europei la implementarea iniţiativelor de consolidare a încrederii au fost 
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domenii: învăţămînt superior, mass-media şi societatea civilă. Participarea reprezentanţilor 

societăţii civile şi a diferitor grupuri profesionale (cum ar fi jurnalişti şi cadre universitare) va 

contribui în mod eficient la extinderea interfeţei de comunicare şi la crearea punţilor de legătură 

între diferite grupuri şi comunităţi care locuiesc pe malurile stîng şi drept ale rîului Nistru. 

Secretariatul a asigurat un sprijin total din partea autorităţilor pentru efectuarea măsurilor de 

consolidare a încrederii, precum şi sprijinul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

(OSCE). Mai multe detalii despre aceste măsuri sunt oferite în documentul APD / Inf (2010) 13. 

 

c.  Democraţia locală 

 

38. Descentralizarea şi autonomia locală se încadrează printre priorităţile noului Guvern al 

Republicii Moldova. Aceasta include următoarele priorităţi8: 

 - De a dezvolta un cadru legal, normativ şi instituţional în conformitate cu principiile privind 

descentralizarea şi autonomia locală; 

  - De a transmite competenţele autorităţilor publice locale şi de a crea capacitatea administrativă a 

acestora;  

  - De a consolida autonomia financiară şi patrimonială a autorităţilor publice locale. 

 

39. Guvernul şi-a exprimat dorinţa de a institui o comisie specială pentru descentralizare, o 

„Comisie de paritate”, sub egida Primului-ministru, în timp ce o altă comisie se aşteaptă a fi creată 

de către Parlament. În acelaşi timp, Guvernul a lansat un program de reformă care vizează 

descentralizarea, cu sprijinul PNUD şi al Agenţiei Internaţionale de Dezvoltare din Suedia (AIDS), 

care va avansa în succesiune, mărind zonele de responsabilitate pentru autorităţile locale şi 

municipale. 

 

40. În timpul vizitei delegaţiei Consiliului Europei a fost menţionată posibilitatea Consiliului 

Europei de a oferi sprijin în domeniul consultanţei şi expertizei legislative în chestiunile legate de 

politici şi consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale (APL), în vederea completării 

asistenţei acordate de către PNUD. În scopul discutării detaliilor asistenţei propuse cu autorităţile, la 

Chişinău se va deplasa o misiune de ordin tehnic a Secretariatului Consiliului Europei. 

 

41. În ceea ce priveşte Găgăuzia, în timpul misiunii de evaluare din 2008, a fost invocată 

problema posibilei asistenţe a Consiliului Europei cu privire la armonizarea legislaţiei din Unitatea 

Teritorială Autonomă Gagauz Yeri cu legislaţia naţională. La acel moment, Consiliul Europei şi-a 

exprimat disponibilitatea de a oferi asistenţa necesară prin intermediul Comisiei de la Veneţia. În 

timpul vizitei de evaluare din 2010, Ministrul de Stat Bodiu a informat delegaţia Consiliului 

Europei că unii reprezentanţi ai autorităţii centrale au fost detaşaţi în diferite părţi ale ţării, inclusiv 

în Găgăuzia, şi că au fost, de asemenea, însărcinaţi de a supraveghea legislaţia Găgăuziei privind 

conformitatea acesteia cu cadrul legislativ naţional. Consiliul Europei, prin intermediul Comisiei de 

la Veneţia, este pregătit să ofere asistenţă în acest sens, inclusiv în ceea ce priveşte armonizarea 

Legii electorale. De asemenea, trebuie remarcat faptul că problema competenţelor Unităţii 

Teritoriale Autonome Gagauz-Yeri ar putea fi abordată în cadrul reformei constituţionale. 

 

(ii)  Drepturile omului 

 

a.   Apărarea drepturilor omului la nivel naţional 

42. Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat 

Republica Moldova la 25-28 aprilie 2009, în scopul evaluării situaţiei drepturilor omului în urma 

                                                                                                                                                                  
aprobate de către Comitetul Delegaţilor Miniştrilor la cea de-a 1032-a reuniune din 9 - 10 iulie 2008 (a se vedea APD / Inf (2008) 

18). Două activităţi, legate de educaţie şi mass-media, au fost implementate cu succes, în timp ce a treia a trebuit să fie anulată în 

mod neaşteptat în ultimul moment ca urmare a deciziei de la Tiraspol de a nu participa la eveniment. Extrase din Programul de 

activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013. 
8 Extrase din Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 

2009-2013 
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demonstraţiilor post-electorale de la începutul lunii aprilie şi reprimarea lor de către organele de 

drept. Comisarul şi-a exprimat marea îngrijorare că încălcările grave ale drepturilor omului au avut 

loc în pofida unei interdicţii legale a torturii, garanţii formale de prevenire, un cod de conduită 

pentru poliţie şi o serie de cursuri de formare. După spusele comisarului, „evenimentele violente din 

aprilie 2009 a fost un şoc pentru mulţi moldoveni şi a fost subiectul unor interpretări contradictorii. 

Cu toate acestea, diverşi interlocutori ai Comisarului au recunoscut în unanimitate că această 

perioadă va fi privită ca un capitol dificil pentru Republica Moldova, capitol care a constituit un 

regres pentru anumite valori şi drepturi fundamentale. În raportul său (CommDH (2009) 27), 

Comisarul a recomandat stabilirea unei clarităţi depline prin intermediul unei anchete independente, 

imparţiale şi transparente în ceea ce priveşte responsabilitatea pentru această încălcare a 

profesionalismului şi respectului faţă de normele de bază. Necesitatea efectuării unei anchete 

independente, transparente şi credibile privind evenimentele din 7 aprilie şi circumstanţele care au 

dus la aceasta a fost, de asemenea, reiterată de către APCE, în Rezoluţia 1666 (2009) privind 

funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova, care a fost discutată în cadrul procedurii de 

urgenţă în aprilie 2009. 

43. Ca urmare a vizitei Comisarului pentru Drepturile Omului, au fost oferite o serie de sugestii 

şi recomandări în privinţa acţiunilor viitoare pentru soluţionarea deficienţelor şi a cauzelor 

evenimentelor din 7 aprilie, în vederea evitării repetării încălcării grave a dreptului fundamental de 

a fi protejat de tratament inuman. „Pachetul pentru democraţie” a fost conceput pentru a ţine cont 

plenar de aceste recomandări.  

44. Conform Legii cu privire la avocaţii parlamentari (în vigoare din 22 aprilie 2008), există 

patru Ombudsmani, numiţi de Parlament, dintre care unul este specializat în serviciul protecţiei 

copilului. Unul din componentele „pachetului pentru democraţie” urmăreşte consolidarea capacităţii 

Institutului avocaţilor parlamentari din Moldova şi asistarea instituţiei la revizuirea cadrului juridic, 

în conformitate cu standardele europene, prin evaluarea cadrului lor instituţional, precum şi oferirea 

suportului pentru consolidarea capacităţii. 

45. În prezent, „Planul de Acţiuni privind drepturile omului pentru anii 2010-2013” este în curs 

de finalizare de către Guvern. După cum s-a menţionat în răspunsul Guvernului la cel mai recent 

raport al Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT), acest Plan de Acşiuni va fi un document 

politic strategic, cu un conţinut mare de reglementări obligatorii, care acoperă şi acţiunile de 

prevenire a torturii. Centrul pentru Drepturile Omului mai elaborează şi proiectul Planului Naţional 

de Acţiuni împotriva torturii, finanţat de PNUD şi Comisia Europeană. 

46. Moldova a convenit să instituie un dialog permanent cu Uniunea Europeană privind 

drepturile omului. Conform deciziei Consiliului Uniunii Europene din februarie 2010, dialogul va 

avea loc cel puţin o dată pe an (acesta a avut deja loc la începutul lunii martie 2010), ca parte a 

dialogului politic mai vast dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Dialogul include 

cooperarea cu organizaţiile internaţionale şi regionale relevante, cum ar fi ONU, OSCE şi 

Consiliului Europei. 

47. Republica Moldova a înaintat o cerere de membru al Consiliului ONU pentru Drepturile 

Omului pentru perioada 2010-2013. La 16 februarie 2010, Moldova a depus la Secretarul General al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite instrumentul de ratificare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie, 

în timp ce ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale este încă în aşteptare. 

 

b. Executarea hotărîrilor CEDO cu privire la Republica Moldova 

 

48. La Reuniunea privind drepturile omului din 2-4 martie 2010, Delegaţii Miniştrilor au 

adoptat o rezoluţie finală într-un caz de mare rezonanţă – Mitropolia Basarabiei şi alţii. Încheierea 

acestui caz, care a fost sub supravegherea Comitetului de Miniştri pentru mai mult de 9 ani, a 
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devenit posibilă numai după o serie de eforturi consecutive efectuate de către autorităţile 

moldoveneşti ca urmare a intrării în vigoare în 2007 a noii Legi cu privire la Cultele religioase. 

 

49. În prima hotărîre pilot împotriva Republicii Moldova în cazul „Olaru şi alţii”, Curtea a 

identificat problema de neexecutare a hotărîrilor judecătoreşti interne în contextul locuinţelor 

sociale ca o problemă sistemică şi a stabilit termeni limită specifici privind introducerea măsurilor 

cuvenite, inclusiv elaborarea unui remediu intern eficient. La cea de-a 1078-a reuniune privind 

drepturile omului din martie 2010, Delegaţii Miniştrilor au remarcat faptul că proiectul de lege care 

vizează anularea dreptului la locuinţe sociale a fost adoptat şi că această primă măsură este capabilă 

să rezolve pe viitor această problemă. Mai mult decît atît, autorităţile moldoveneşti au prevăzut un 

plan de acţiuni care vizează rezolvarea acestei probleme sistemice. Autorităţile moldoveneşti ar 

trebui să fie încurajate să intensifice eforturile în vederea găsirii unei soluţii rapide la problemele 

evidenţiate în hotărîrea Olaru, în termenii stabiliţi de către Curte. 

 

c.   Situaţia în domeniul mass-media 

50. Pe parcursul anului 2009, situaţia libertăţii şi pluralismului mass-media din Moldova a 

rămas o zonă de interes special, mai ales în contextul electoral. În urma alegerilor din aprilie 2009, 

au fost depuse un şir de plîngeri referitor la restricţiile la libertatea mass-media şi reportajul liber.9 

La 14 aprilie, reprezentantul OSCE privind libertatea presei, Miklos Haraszti, a îndemnat 

autorităţile moldoveneşti să asigure accesul liber pentru mass-media internaţională şi să permită 

reportaje libere în ţară. Această declaraţie a fost susţinută de Comisarul pentru Drepturile Omului 

care, în raportul său, a subliniat necesitatea de a proteja libera exprimare şi informare, inclusiv în 

situaţii de criză. Alte vizite la nivel înalt, efectuate de Consiliul Europei (inclusiv de către delegaţia 

GR-DEM în luna mai) au subliniat nevoia de a asigura restabilirea libertăţii mass-media, 

transformarea companiei Tele-Radio Moldova într-un sistem autentic de radiodifuziune publică,  

pluralismul mass-media, în special în perioada premergătoare alegerilor, precum şi importanţa 

rolului atribuit Consiliului Coordonator a Audiovizualului din Moldova în asigurarea acoperirii de 

către mass-media a unor alegeri corecte. În Rezoluţia 1666 (2009) APCE a cerut, de asemenea, 

autorităţilor „să continue reforma mass-media naţională şi locală, promovînd pluralismul mediatic 

atît în lege, cît şi practică, şi să transforme canalele de televiziune şi radio finanţate de stat într-un 

serviciu public de radiodifuziune veritabil, oferind populaţiei o pluralitate de opinii, şi, în acelaşi 

timp, scoaterea din sfera de aplicare a statului a presei scrise şi audiovizualului controlat şi finanţat 

de către autorităţile publice locale”.   

51. În perioada premergătoare alegerilor anticipate din iulie 2009, Secretariatul a efectuat un 

mic proiect de monitorizare privind difuzarea mass-media în perioada campaniei electorale. Pe 

parcursul anului 2009 în Republica Moldova au fost implementate o serie de activităţi în cadrul 

Programului Comun „Moldova şi Caucazul de Sud: Libertatea de exprimare şi informare şi 

libertatea mass-media”, care a inclus sesiuni de pregătire privind accesul la informaţii la nivel local; 

schimb de vizite între reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului (CCA), Teleradio-Moldova, ONG-urilor şi „Consiliului Superior al 

Audiovizualului” din Franţa; un atelier de lucru privind independenţa, funcţiile şi responsabilităţile 

Consiliului de Supraveghere a Teleradio din Găgăuzia. Potrivit Raportului final al misiunii de 

monitorizare a alegerilor OSCE/BIDDO privind alegerile din 29 iulie, „mass-media rămîne 

vulnerabilă la influenţa politică, radiodifuzori eşuînd să prezinte reportaje critice şi investigative, 

care ar oferi electoratului un tablou mai amplu al campaniei şi concurenţilor”.  

52. În cadrul componentei mass-media a Pachetului  pentru democraţie, Consiliul Europei va 

susţine:  

                                                 
9 Inclusiv: asaltul şi reţinerea jurnaliştilor locali şi străini care făceau reportaje cu privire la violenţa post-electorală; refuzul de intrare 

în ţară pentru unii jurnalişti străini pe 7 şi 8 aprilie 2009; cerinţa de a părăsi ţara pentru unii jurnalişti - în pofida acreditării valabile 

de presă - din cauza unui regim de vize schimbat; şi restricţii privind accesul la serviciile de internet sau site-uri web particulare. 
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   - consolidarea profesionalismului şi introducerea garanţiilor pentru independenţa autorităţii de 

reglementare în domeniul radiodifuziunii - Consiliul Coordonator al Audiovizualului;  

   - instituirea companiei Teleradio-Moldova în calitate serviciu public veritabil de radiodifuziune cu 

o linie editorială independentă şi facilitarea unui dialog larg referitor la jurnalismul etic şi 

responsabil în conformitate cu standardele Consiliului Europei. 

 

53. Situaţia actuală din ţară cu privire la libertatea mass-media după alegerile anticipate şi 

stabilirea noului Guvern a fost discutată în timpul întrevederilor delegaţiei din luna martie cu diferiţi 

interlocutori, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile şi profesionişti din cadrul mass-media. 

Majoritatea dintre ei au fost de părerea că peisajul mass-media devine din ce în ce mai competitiv. 

Raportul anual din 2009, emis de Centrul Independent de Jurnalism, a concluzionat că situaţia 

mass-media s-a înrăutăţit considerabil în prima jumătate a anului 2009, atunci cînd au fost 

înregistrate mai multe încălcări grave ale drepturilor jurnaliştilor, dar în ultimele luni ale anului 

2009 „piaţa mass-media din Moldova a intrat într-un proces gradual de democratizare, au avut loc 

reforme importante, a început o concurenţă puternică în cadrul mass-media, au fost încurajate 

afacerile din cadrul mass-media”. La 12 noiembrie, în disputa dintre Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului şi postul PRO TV, Curtea Supremă de Justiţie a hotărît că ultimul are dreptul să 

deţină licenţa de emisie prelungită în mod automat. La 27 noiembrie, CCA a votat în unanimitate 

pentru prelungirea licenţei deţinute de canalul ProTV-Chişinău pentru 7 ani. Un proiect de lege 

privind libertatea de exprimare, care a fost elaborat la iniţiativa Centrului Independent de Jurnalism, 

a fost adoptat în prima lectură de către Parlament la 25 martie 2010. 

 

54. La data de 20 octombrie 2009, au fost aprobate amendamente la Codul Audiovizualului, 

care prevăd că membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi al Consiliului de Observatori 

a Companiei Publice Teleradio-Moldova sunt aleşi cu o majoritate simplă a voturilor deputaţilor, şi 

că preşedinţii CCA şi al Consiliului de Observatori sînt, de asemenea, aleşi cu o majoritate simplă a 

membrilor Parlamentului. La data de 30 decembrie 2009, Consiliul de Observatori l-a demis din 

funcţie pe Valentin Todercan, directorul Teleradio-Moldova, şi, la o zi după aceea, au fost demişi 

Adela Răileanu din postul de director al canalului TV Moldova 1 şi Gheorghesencu Veaceslav din 

postul de director al Radio Moldova. La 5 februarie 2010, Marin Constantin (fost decan al Facultăţii 

de Jurnalism a Universităţii de Stat) a fost numit în funcţia de Preşedinte al Companiei Teleradio-

Moldova; Alexandru Dorogan (fost preşedinte al Asociaţiei Presei Electronice Libere - APEL) a 

fost numit în funcţia de Director al postului de radio naţional, Radio Moldova; şi, în final, la 20 

februarie Angela Sarbu (fostul şef al Centrului Independent de Jurnalism) a fost numită în funcţia 

de director al canalului de televiziune naţională Moldova 1. Delegaţia Secretariatului Consiliului 

Europei a primit semnale pozitive din partea ONG-urilor cu privire la această schimbare de 

conducere. ONG-urile au salutat, în special, numirea managerilor independenţi (cu ONG-urile şi 

mediul academic) în funcţii de nivel înalt în cadrul Teleradio-Moldova. Aceste modificări fiind 

foarte recente, ar trebui să treacă ceva timp înainte de a se realiza o evaluare aprofundată a noii 

conduceri şi a impactului nou privind caracterul pluralist al peisajului electronic a mass-media. 

 

d. Minorităţile naţionale 

 

55. Cel de-al 3-lea Aviz al Comitetului consultativ privind Convenţia-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale (CPMN) a fost adoptat la 26 iunie 2009 şi comentariile Guvernului 

Republicii Moldova au fost primite la 11 decembrie 2009. Avînd în vedere ratificarea Convenţiei-

cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (CPMN) în 1996, Republica Moldova a continuat 

eforturile întru dezvoltarea unui sistem de protecţie a drepturilor minorităţilor, precum şi 

implementarea legislaţiei existente în această privinţă, în special în domeniul educaţiei. Pentru a 

finaliza cadrul legislativ pentru protecţia drepturilor minorităţilor naţionale trebuie să fie luate 

măsuri suplimentare. În special, CPMN recomandă ca autorităţile moldoveneşti să adopte, în mod 

prioritar, o legislaţie anti-discriminatorie cuprinzătoare (un proiect de lege a fost pus deja în discuţie 

de ceva timp) şi să efectueze, în mod regulat, monitorizarea discriminării, precum şi monitorizarea 

actelor pe motiv rasial sau anti-semitic. În ceea ce priveşte romii, CPMN consideră că ar trebui să 
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fie luate măsuri mai ferme pentru a asigura implementarea eficientă a planului de acţiuni pentru 

Romi (2001-2010), inclusiv prin alocarea resurselor adecvate pentru implementarea sa. 

 

56. În ceea ce priveşte dreptul la libertatea religioasă, organizaţiile musulmane nu au reuşit să 

recunoască Islamul ca o confesiune religioasă în Moldova, inclusiv ca urmare a intrării în vigoare a 

noii Legi privind cultele religioase în 2008. În plus, reprezentanţii comunităţilor musulmane se 

plîng de controlul disproporţionat din partea poliţiei şi de alte forme de hărţuire. CPMN a 

recomandat un dialog deschis între autorităţi şi reprezentanţii musulmani privind problema 

înregistrării Islamului în Republica Moldova. 

 

57. Al treilea raport al Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei (CERI) cu 

privire la Moldova a fost publicat la 29 aprilie 2008. Raportul conţine mai multe recomandări 

privind măsurile care trebuie luate în vederea combaterii rasismului şi a discriminării rasiale. În 

vederea discuţiilor actuale privind reforma constituţională în Republica Moldova, Comisia pentru 

reforma constituţională ar putea examina extinderea domeniului de aplicare a articolului 16 din 

Constituţie pentru a-l conforma cu Recomandarea nr. 7 de politică generală a CERI privind 

legislaţia naţională pentru combaterea rasismului şi a discriminării rasiale. Articolul 16, care conţine 

o interdicţie privind discriminarea, ar trebui, de asemenea, să se refere la discriminarea pe motiv de 

„culoare”. 

 

58. Republica Moldova a semnat, dar încă n-a ratificat Carta europeană a limbilor regionale sau 

minoritare - un angajament de aderare. În timpul misiunii de evaluare, delegaţia a discutat cu diferiţi 

interlocutori posibilitatea de a facilita procesul de ratificare prin diverse contacte şi măsuri de 

informare. 

 

(iii)    Sistemul judecătoresc şi cooperarea în domeniul juridic 

 

a. Reforma judecătorească  

 

59.    Sistemul judecătoresc din Republica Moldova continuă să fie unul dintre domeniile prioritare 

în care sunt necesare reforme, în special pentru garantarea independenţei sale, sporirea eficienţei şi 

profesionalismului instanţelor şi sporirea încrederii populaţiei în eficacitatea măsurilor legale 

interne împotriva pretinselor încălcări ale drepturilor omului. Cu atît mai mult, după evenimentele 

din aprilie 2009, sistemul judecătoresc duce lipsă de credibilitate şi încredere din partea populaţiei, 

care constituie o provocare majoră pentru autorităţi. La data de 30 octombrie 2009, noul Parlament 

a adoptat o declaraţie cu privire la sistemul judecătoresc, care a fost evaluat ca fiind nesatisfăcător, 

în special subliniind multe procese pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.   

 

60.   Pentru a soluţiona problema independenţei eficiente a sistemului judecătoresc, patru domenii 

principale necesită progrese tangibile:  

-    Consolidarea noului sistem de instruire şi modernizarea în continuare a procedurii de 

numire a judecătorilor şi procurorilor. Creşterea capacităţii de instruire a Institutului Naţional al 

Justiţiei (INJ) pentru a îndeplini cota necesară de 80% din numărul judecătorilor şi procurorilor 

nou-numiţi instruiţi iniţial la INJ, în loc de a elimina această cerinţă legală;  

-   Asigurarea faptului că, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) devine o instituţie reală 

pentru auto-gestionarea sistemului judecătoresc, prin adoptarea modificărilor legislative necesare 

(componenţa actuală mai puţin de 50% din judecători aleşi de colegii lor) şi asigurarea transferului 

eficient al administrării instanţelor judecătoreşti de la Ministerul Justiţiei la Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

 - Consolidarea capacităţii instituţionale de auto-gestionare judiciară, cu accent special pe 

reglementarea judiciară eficientizată şi independenţa garantată, îmbunătăţirea resurselor financiare, 

administrative şi umane, sporirea eficienţei muncii, vizibilitatea şi transparenţa instituţională;  
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- Clarificarea situaţiei în ceea ce priveşte rolul şi funcţionarea organelor procuraturii (OP)  în 

conformitate cu avizul Comisiei de la Veneţia din 200810. Aceasta ar trebui să fie abordată, 

suplimentar la legislaţia relevantă, şi prin viitoarea reformă constituţională.  

  

61.   Toate problemele menţionate mai sus sunt reflectate de Programul comun în curs de 

desfăşurare privind „Sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei sistemului judecătoresc” şi 

ar trebui abordate în continuare într-un nou Program Comun care este în prezent în curs de 

negociere. Pînă în ianuarie 2010 au fost efectuate mai mult de 130 de activităţi, ceea ce a permis 

Consiliului Europei să stabilească legături strînse cu autorităţile Republicii Moldova, în vederea 

susţinerii reformei sistemului judecătoresc moldovenesc în conformitate cu standardele europene.  

 

62.    Este îngrijorătoare neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti în cauzele civile. Cadrul legal în 

acest domeniu nu corespunde complet standardelor europene şi lipseşte în regulamentele interne. 

Liberalizarea profesiei de executor judecătoresc este una dintre priorităţile noului Guvern, care a 

elaborat o lege şi revizuieşte Codul de executare. Eforturile se vor concentra pe armonizarea 

juridică şi eficientizarea procedurilor de executare, cu privire la selectarea, instruirea şi etica  

executorilor judecătoreşti, privind stabilirea unui sistem de taxe transparent, accesibil, precum şi pe 

opţiuni de asistenţă juridică în privinţa costurilor de executare. 

63.    Accesul la justiţie a fost îmbunătăţit prin adoptarea Legii privind asistenţa juridică. 

Implementarea eficientă a acestui text va depinde şi de problema calculării nivelului de venituri 

pentru a beneficia de asistenţă juridică, dar şi de alocaţiile bugetare globale (începutul anului 2012 

va marca introducerea asistenţei juridice în cauzele civile şi administrative). 

 

b.  Reforma penitenciară 

 

64.    În perioada 27-31 iulie 2009, Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii (CPT) 

a efectuat o vizită ad-hoc pentru a examina abordarea investigativă generală, precum şi anumite 

cazuri specifice de pretinse aplicări a relelor tratamente de către poliţie, în contextul evenimentelor 

post-electorale din aprilie 2009, în vederea evaluării eficacităţii măsurilor întreprinse de autorităţile 

competente. De asemenea, vizita a oferit ocazia de a reexamina tratamentul persoanelor reţinute de 

poliţie. Autorităţile moldoveneşti au autorizat publicarea raportului în urma vizitei la scurt timp 

după recepţionare, în decembrie 2009 (http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2009-12-14-

eng.htm). Consiliul Europei salută faptul că autorităţile moldoveneşti au autorizat prompt 

publicarea raportului CPT în urma vizitei ad-hoc din 2009, precum şi răspunsul acestora. 

Autorităţile ar trebui să facă maximum posibil pentru a continua să ia măsuri în vederea 

implementării recomandărilor făcute de CPT în acest raport. 

 

65. Vizita CPT din anul 2009 a confirmat faptul că practica de a deţine persoanele în arest 

preventiv, în izolatoare de detenţia preventivă (IDP), a continuat, în ciuda mai multor apeluri în 

adresa autorităţilor moldoveneşti de a acorda cea mai mare prioritate punerii în aplicare a deciziei 

de a transfera responsabilitatea pentru persoanele aflate în detenţie preventivă Ministerului Justiţiei 

(MJ) - un angajament de aderare. Deşi CPT a împărtăşit punctul de vedere al Ministrului Justiţiei 

(MJ) că condiţiile de detenţie în aceste instituţii nu corespundeau standardelor, acesta a considerat 

că este esenţial ca autorităţile moldoveneşti să ia măsuri, în vederea prevenirii relelor tratamente, 

pentru a transfera responsabilitatea pentru aresturi preventive Ministerului Justiţiei pînă la 

construirea de noi instituţii de detenţie preventivă. Guvernul Republicii Moldova trebuie să acorde 

şi în continuare o atenţie sporită acestui subiect. Posibilitatea de finanţare a instituţiei de detenţie 

preventivă printr-un împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) ar 

putea fi considerată drept opţiune; în urma întrevederii donatorilor, care a avut loc la Bruxelles la 24 

martie, BDCE a lansat o declaraţie de presă care nu exclude această posibilitate. După cum a 

menţionat BDCE „Guvernul Republicii Moldova preconizează măsuri importante de reformă în 

                                                 
10 Referinţă: CDL-AD(2008)019, adoptat de către Comisia de la Veneţia la cea de-a 75-cea şedinţă plenară  la 13-14 iunie 2008. 

http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2009-12-14-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/mda/2009-12-14-eng.htm
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sectorul judiciar, care acoperă, de asemenea şi îmbunătăţirea infrastructurii penitenciarelor. BDCE 

salută acest efort şi ar putea oferi sprijinul său în acest domeniu în cadrul direcţiei sectoriale de 

acţiune „Suport pentru infrastructura publică de menire socială” în cazul în care acest lucru este 

solicitat de către Guvern. 

 

c. Sistemul organelor procuraturii 

 

66. Noua Lege cu privire la Procuratură (LP), adoptată la 25 decembrie 2008, reprezintă un pas 

modest pe calea reformei procuraturii. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a fost înfiinţat abia 

în ianuarie 2010, şi încă nu are un buget separat şi un secretariat. După cum este reglementat în 

prezent, această instituţie are un statut mult mai slab în ceea ce priveşte administrarea CSP în 

comparaţie cu competenţele CSM în ceea ce priveşte auto-gestionarea juridică. Deşi noua lege 

prevede că CSP este organul reprezentativ şi de auto-gestionare al procurorilor, Constituţia actuală a 

Republicii Moldova nu menţionează CSP şi nu stabileşte un echilibru între competenţele 

Procurorului General (PG) şi ale organismului nou creat. Din acest motiv, competenţele CSP sînt 

limitate de competenţe constituţionale actuale ale PG. În 2008-2009, atunci cînd a fost discutată 

reforma CSP, Comisia de la Veneţia şi experţii Consiliului Europei au recomandat revizuirea 

Constituţiei în ceea ce priveşte CSP, în vederea unei integrări mai bune a serviciului în ramura 

judiciară a puterii de stat, pentru a atenua presiunile politice asupra acestuia şi a limita atribuţiile 

personale ale PG. În cazul adoptării unei reforme constituţionale, statutul şi funcţiile CSP ar trebui 

să fie consolidate în continuare. 

 

67. După demiterea de către Parlament a dlui Valeriu Gurbulea din funcţia de Procuror General 

la data de 2 octombrie 2009, Valeriu Zubco a fost ales în calitate de nou PG pe data de 7 octombrie. 

Procuratura Generală desfăşoară anchete importante în legătură cu evenimentele din aprilie. 

Delegaţia a fost informată că înainte de numirea noului PG, anchete penale în legătură cu 

evenimentele din aprilie au fost iniţiate doar împotriva persoanelor care au luat parte la revolte, şi 

doar odată cu Procurorul General nou ales au fost iniţiate investigaţii împotriva acelor care au 

maltratat persoanele lipsite de libertate. Noul Procuror General a iniţiat, de asemenea, mai multe 

proceduri disciplinare în privinţa anumitor procurori, deşi decizia finală aparţine CSP. 

 

d.  Chestiuni juridice  

68. Una dintre componentele “Pachetului pentru democraţie” este evaluarea legislativă a 

legislaţiei existente şi propuse (inclusiv modificările în curs de pregătire) în corespundere cu 

standardele europene şi inclusiv “lacunele de implementare”, concentrîndu-se asupra sistemului 

judecătoresc, organelor procuraturii şi poliţiei. O atenţie specială va fi acordată expertizei 

Consiliului Europei şi recomandărilor deja făcute şi modului în care au fost implementate acestea. 

69. Programul va urma toate evoluţiile legislative importante şi va oferi consiliere pentru a 

asigura un schimb eficient de informaţii între autorităţile Republicii Moldova şi Consiliul Europei. 

Instituţiilor beneficiare li se vor oferi informaţii exacte şi profunde cu privire la tratatele Consiliului 

Europei, recomandările acestuia şi alte documente de stabilire a standardelor, precum şi clarificările 

necesare. În acelaşi timp, Consiliul Europei este în aşteptarea informaţiei actualizate privind 

reformele în curs de examinare, astfel încît să poată reacţiona în timp util, oferind cele mai bune 

cunoştinţe de specialitate disponibile în fiecare caz. 

 

(iv) Lupta contra corupţiei şi crimei organizate 

 

70. Ciclul doi de evaluare. Raportul de conformitate al Republicii Moldova a fost adoptat de 

GRECO la cea de-a 40–a şedinţă plenară de la Strasbourg, în perioada 1-5 decembrie 2008. 

GRECO a concluzionat că Moldova a aplicat în mod satisfăcător sau într-o manieră satisfăcătoare 

aproape două treimi din recomandările cuprinse în Ciclul doi de evaluare. Raportul de evaluare al 

Republicii Moldova (care a adresat cincisprezece recomandări Republicii Moldova). Corespunderea 
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cu recomandările evaluate ca fiind „parţial implementate” va fi tratată în a doua jumătate a anului 

2010. În Raportul de conformitate, GRECO a remarcat cu satisfacţie progresul semnificativ realizat 

în aşa domenii ca sistemul de sechestrare şi confiscare,  rezolvarea cazurilor de corupţie de către 

autorităţile penale, includerea măsurilor anti-corupţie în cadrul reformei administraţiei publice, 

implementarea măsurilor în favoarea accesului la informaţiile deţinute de autorităţile publice, 

descalificările profesionale şi controlul acestora, implicarea auditorilor în depistarea infracţiunilor 

de corupţie şi nedeductibilitatea cheltuielilor fiscale legate de corupţie. În toate celelalte domenii, 

pentru care au fost emise recomandări, au fost iniţiate măsuri, dar acestea rămîn insuficiente sau nu 

au fost finalizate sau adoptate încă; acesta este, spre exemplu, cazul legislaţiei cu privire la tehnicile 

speciale de investigaţie, includerea mai vastă a corupţiei în mecanismele de combatere a spălării 

banilor, controalele asupra conflictelor de interese şi a declaraţiilor de bunuri, raportarea unor 

suspiciuni de corupţie şi de protecţie a informatorului, sau incriminarea infracţiunilor de 

contabilitate sau anumite manipulări. 

 

71. În anul acesta mai tîrziu, Republica Moldova va fi supusă celui de-al treilea ciclu de 

evaluare al GRECO, cu o vizită programată pentru luna noiembrie 2010. Pe parcursul acestui ciclu, 

evaluarea GRECO se va axa pe: (i) corespunderea cu Convenţia penală privind corupţia (ETS 173) 

şi Protocolul ei adiţional (ETS 191), precum şi (ii) transparenţa şi controlul finanţării partidelor. În 

general, Consiliul Europei subliniază importanţa implementării depline şi eficiente a recomandărilor 

GRECO în aşteptare. În această privinţă, autorităţile sînt încurajate să iniţieze acţiuni coordonate şi 

să ia toate măsurile necesare în acest sens. 

 

72. Proiectul privind combaterea spălării banilor, corupţiei şi finanţării terorismului în 

Republica Moldova (MOLICO)11, care a fost finanţat de către Comisia Europeană, Agenţia Suedeză 

pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (ASDI) şi Consiliul Europei, s-a finisat în iulie 2009. 

Conferinţa de închidere a proiectului privind combaterea spălării banilor, corupţiei şi finanţării 

terorismului în Republica Moldova (MOLICO) a avut loc la 10 iulie 2009 în Chişinău. Evenimentul 

a confirmat concluziile raportului de evaluare că proiectul a obţinut rezultate excelente cu privire la 

măsurile anti-corupţie (verificarea coruptibilităţii legislaţiei, analize ale riscului, capacităţi de 

investigaţie, politici anti-corupţie), precum şi crearea unui sistem de combatere a spălării banilor şi 

finanţării terorismului, care corespunde standardelor internaţionale. Participanţii la conferinţă au 

subliniat un şir de măsuri ulterioare care sunt necesare, în special în vederea studiului MOLICO, 

prezentat în cadrul conferinţei, care demonstrează că percepţia corupţiei rămîne la un nivel înalt şi 

constituie o preocupare majoră a cetăţenilor Republicii Moldova.  

 

73. Impactul cel mai mare al componentei anti-corupţie l-a avut crearea unei metodologii 

cuprinzătoare şi detaliate pentru verificarea obligatorie a legislaţiei împotriva potenţialelor lacune 

de corupţie. Pentru componenta privind combaterea spălării banilor, impactul este tangibil şi 

puternic: a fost creată o unitate de investigaţii financiare funcţională şi a fost elaborată o legislaţie 

temeinică care ar servi drept bază pentru cooperarea internaţională în cadrul Grupului Egmont, la 

care Republica Moldova este membră; peste 99% din entităţile care raportează sunt supravegheate 

în raportarea cuprinzătoare a tranzacţiilor; a crescut numărul real de puneri sub învinuire, 

condamnări, sau cazuri de bani sechestraţi. Au fost dezvoltate suficiente capacităţi instituţionale şi 

au fost transmise cunoştinţe pentru a asigura continuitatea proceselor iniţiate de proiect. Ca o 

continuare a proiectului anti-corupţie finalizat, autorităţile sînt încurajate să menţină rezultatele 

procesului de evaluare a riscurilor în noua Strategie Naţională Anti-Corupţie; să sprijine unitatea de 

analiză a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova 

(CCCEC) şi să însoţească dezvoltarea ulterioară a acesteia; să abordeze problemele-cheie de 

integritate, cum ar fi conflictul de interese şi regimurile de declarare a bunurilor. 

 

(v) Societatea civilă  

 

                                                 
11 MOLICO a dezvoltat în continuare şi a consolidat rezultatele obţinute în cadrul proiectului anticorupţie PACO Moldova în 2005. 



 18 

74. Programul comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind crearea şi dezvoltarea 

reţelei liderilor societăţii civile a fost implementat în perioada 2008-2009. Scopul lui a fost de a 

consolida societatea civilă din Ucraina, Moldova şi Caucazul de Sud şi implicarea acesteia în 

rezolvarea problemelor politice, sociale, culturale şi de altă natură în ţările respective şi în regiune. 

Seminarele au abordat subiecte politice şi au oferit pregătire practică. ONG-urile partenere din 

Moldova au găzduit seminare în noiembrie 2008 şi martie 2009, unde s-au adunat 30 de lideri ai 

ONG-urilor din cele cinci ţări care au lucrat asupra subiectelor integrării europene, promovării 

drepturilor omului şi cooperării regionale. Reprezentanţii ONG-urilor din Moldova au participat la 

conferinţa de încheiere a reţelei în noiembrie 2009 în oraşul Odesa. În total, aproximativ 30 de 

reprezentanţi ai principalelor ONG-uri din Moldova au fost instruiţi şi au fost integraţi în reţea. Unii 

dintre ei sînt implicaţi în activităţi regionale de continuitate, iniţiate de către Reţeaua Liderilor 

Societăţii Civile, în contextul Parteneriatului Estic. 

 

75. În 2009, Şcoala de Studii Politice din Moldova a continuat să ofere instruire pentru noua 

generaţie de lideri politici şi factori de decizie, reprezentanţii sectorului public şi celui privat. În 

2009, Şcoala a organizat trei seminare naţionale pentru 40 de participanţi, inclusiv 14 reprezentanţi 

ai partidelor politice, cinci din mass-media, cinci din sectorul non-guvernamental, patru 

reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, şi alţii. Studenţii şi absolvenţii au participat 

activ la cea de-a patra Universitate de Vară de la Strasbourg din iulie 2009. Şcoala de Studii Politice 

din Moldova joacă un rol activ în activităţile regionale ale reţelei de şcoli şi ar putea avea o 

contribuţie esenţială la implementarea unor activităţi ale societăţii civile, în contextul programului 

ce ţine de măsurile de consolidare a încrederii pentru Transnistria. 

 

 

III.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

În baza constatărilor vizitei de evaluare din 2010 se pot face următoarele recomandări/concluzii: 

 

 Impasul politic şi cel instituţional trebuie să fie soluţionat cît mai urgent posibil. În acest sens, 

autorităţile ar trebui să facă tot posibilul pentru a folosi recomandările primite de la Consiliul 

Europei şi a veni cu decizii de deblocare a impasului, astfel asumîndu-şi şi purtînd 

responsabilitatea pentru deciziile lor finale; 

 După depăşirea impasului politic, autorităţile ar trebui să examineze revizuirea prezentei 

Constituţii în scopul înlăturării deficienţelor acesteia prin intermediul unor discuţii intense, 

orientate spre atingerea unui consens pe cît de larg posibil;  

 Cheia pentru depăşirea divizării profunde din cadrul Parlamentului şi lipsa dialogului dintre 

coaliţia majoritară şi opoziţie este promovarea unui dialog politic constructiv; 

 Este nevoie de realizat o serie de reforme importante, ca parte a angajamentelor restante pe care 

Republica Moldova şi le-a asumat în momentul aderării la Consiliul Europei cu cincisprezece 

ani în urmă (în iulie 1995). În special, autorităţile ar trebui să-şi intensifice eforturile care să 

ducă la îmbunătăţirea funcţionării sistemului judecătoresc, inclusiv reforma Procuraturii, 

modernizarea instituţiilor penitenciare (în special transferul de responsabilitate pentru centrele 

de detenţie preventivă de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiţiei), înfiinţarea unui 

serviciu public de radiodifuziune cu adevărat independent şi garantarea independenţei mass-

media; reforma legislaţiei şi practicii electorale şi ratificarea Cartei europene a limbilor 

regionale şi minoritare; 

 Cadrul electoral merită o atenţie specială. Autorităţile sînt încurajate să înlăture urgent 

neajunsurile şi deficienţele care au fost identificate în timpul alegerilor din 2009, în special cu 

privire la sistemul de stabilire a listelor electorale şi revizuirea periodică a acestora, şi să aplice 

mecanisme şi proceduri care să permită cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în străinătate, să-şi 

exercite eficient drepturile la vot;  

 Autorităţile ar trebui să coopereze pe deplin cu Consiliul Europei în vederea implementării 

“Pachetului pentru democraţie”, înlăturînd astfel cauzele principale ale evenimentelor din 7 
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aprilie, pentru a evita astfel de evenimente pe viitor, precum şi pentru a încuraja protecţia 

drepturilor omului;  

 Este aşteptată continuitatea la recomandările raportului ad-hoc din aprilie 2009, l Comisarului 

pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg; 

 Rezultatele şi recomandările comisiei de investigare a evenimentelor din 7 aprilie ar trebui să fie 

făcute publice şi să fie întreprinse măsuri ulterioare la toate nivelurile de responsabilitate;  

 Continuarea cooperării cu GRECO, MONEYVAL şi CPT în vederea asigurării implementării 

recomandărilor acestora;  

 Cooperarea în domeniul descentralizării ar trebui să fie discutată şi realizată în continuare;  

 În general, autorităţile moldovene sînt invitate să utilizeze plenar expertiza disponibilă prin 

intermediul Consiliului Europei şi să furnizeze informaţii periodice şi detaliate referitor la 

continuitatea dată recomandărilor experţilor Consiliului Europei, în special în privinţa expertizei 

cu privire la proiectele de legi care ţin de competenţa sa. 
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Anexa I 

 

Programul vizitei  

delegaţiei Consiliului Europei în Republica Moldova  

 

 

Chişinău, 16-18 Martie 2010 

 

Marţi, 16 Martie 
 

18.30                                                Întrevedere cu reprezentanţii ONG-urilor, sediul Consiliului 

Europei  

 

20.00                                                Cina cu E.S. dl Dirk SCHUEBEL, Şeful Delegaţiei UE 

 

Miercuri, 17 Martie 

 

 

08:00 – 08:45 Întrevedere cu dl Victor OSIPOV, Viceprim-ministru 

 

  

09:00 – 09:45 Întrevedere cu dl Constantin MARIN, Preşedintele  Teleradio-

Moldova  

 

10:00 – 10:45 Întrevedere cu dl Gheorghe GORINCIOI, Preşedintele 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului 

 

 

11:00 – 12:00 Întrevedere cu angajaţii Biroului Consiliului Europei   

 

 

14:00 – 14:45 Întrevedere cu Dona Scola, Viceministru al Tehnologiilor 

Informaţionale şi Comunicaţiilor  

 

15:00 – 15:45 Întrevedere cu dl Mihai GHIMPU, Preşedintele interimar al 

RM, Preşedinte al Parlamentului  

 

16:00 – 17:00 Întrevedere cu dl Vladimir VORONIN, Preşedinte al  PCRM   

 

17.30 – 18.15 Întrevedere cu dl Vitalie Nagacevschi, Preşedintele Comisiei 

pentru investigarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor 

petrecute după 5 aprilie 2009 

 

Joi, 18 Martie 

 

08:15 – 08:50 Întrevedere cu dl Victor BODIU, Ministru de Stat  

 

09.00 – 09.45 Întrevedere cu dl Vlad FILAT, Prim-ministru, şi dl  Andrei 

POPOV, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene; 

 

10.00 – 10.45 Întrevedere cu dl Eugeniu ŞTIRBU, Preşedintele Comisiei 

Electorale Centrale şi dna Renata LAPTI, Vicepreşedinte 
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11.00 – 11.45 Întrevedere cu dl Anatolie MUNTEANU, Director al 

Centrului pentru Drepturile Omului 

 

14:00 – 14:45 Întrevedere cu dl Victor CATAN, Ministru al Afacerilor 

Interne 

 

15.00 – 15.45 Întrevedere cu dl Valeriu ZUBCO, Procuror General 

 

16.00 – 17.00 Întrevedere cu dl Alexandru TĂNASE, Ministrul Justiţiei 

 

17.15 – 17.45 Întrevedere cu dl Iurie LEANCĂ, Ministru al Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene  

 

18.00 – 18.45 Întrevedere cu delegaţia Republicii Moldova la APCE 

 

19.30 Recepţie cu participarea Ambasadorilor statelor membre ale 

CoE şi şefii organizaţiilor internaţionale 

 

 

Membrii delegaţiei: 

 

Dl Jean-Louis LAURENS, Director General al Democraţiei şi Afacerilor Politice; 

 

Dna Birute ABRAITIENE, Reprezentant Special al Secretarului General al Consiliului Europei la 

Chişinău 

 

Dna Anna CAPELLO, Şef al Direcţiei pentru Cooperare, Directoratul pentru Consiliere Politică şi 

Cooperare, Directoratul General pentru Democraţie şi Afaceri Politice; 

 

Dna Myrtia MURGIA, Consilier Politic, Directoratul pentru Consiliere Politică şi Cooperare, 

Directoratul General pentru Democraţie şi Afaceri Politice; 
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Anexa II 

 

Lista programelor comune  în curs de desfăşurare care implică Republica Moldova în 2010:  

 

Nume Durată  Buget Obiective  

Programul comun 

„Suport pentru 

Democraţie” 

 

04/01/2010 – 

03/07/2011 

4 000 000 € De a consolida sistemul 

judecătoresc; organele procuraturii; 

poliţia; instituţia Ombudsmanului; 

mass-media şi Parlamentul 

Republicii Moldova prin aplicarea 

standardelor europene în activitatea 

acestora. Acest lucru va implica 

evaluarea cadrelor instituţionale 

relevante, precum şi acordarea 

suportului pentru consolidarea 

capacităţilor. De asemenea, va fi 

acordată consultanţă tehnică 

Comisiei de anchetă a 

Parlamentului.  

Programul comun 

„Sporirea 

independenţei, 

transparenţei şi 

eficienţei sistemului 

judecătoresc al 

Republicii Moldova” 

02/10/2006 – 

30/06/2010 

3 300 000€ De a îmbunătăţi independenţa, 

transparenţa şi eficienţa sistemului 

judecătoresc în Republica Moldova 

şi de a garanta un acces echitabil la 

justiţie pentru toţi cetăţenii.  

Programul comun 

„Suport pentru 

alegeri libere şi 

corecte” 

01/01/2008 – 

30/04/2010 

1 000 000 € De a ajuta ţara în desfăşurarea 

alegerilor în conformitate cu 

standardele democratice.  

Programul comun 

„Reţeaua Şcolilor de 

Studii Politice - 

IEDDO-III” Mai 

multe ţări  

01/01/2009 – 

31/12/2010 

3 519 000 € De a încuraja democraţia pluralistă, 

drepturile omului şi statul de drept 

prin formarea de noi lideri în 

sectorul public şi cel privat.  

Programul comun 

„Combaterea torturii,  

tratamentului inuman 

şi a impunităţii” 

01/01/2009 – 

31/12/2010 

1 010 000 € De a dezvolta capacităţi naţionale 

pentru combaterea tratamentului 

inuman de către organele de ordine 

şi instituţiile de investigaţie, inclusiv 

consolidarea eficacităţii 

investigaţiilor asupra alegaţiilor de 

maltratare.  

Programul comun 

„Suport pentru 

implementarea 

programului de lucru 

al Convenţiei privind 

diversitatea biologică 

(CDB) privind zonele 

protejate din zona 

politică de Est  a 

06/12/2008 – 

05/12/2011 

1 484 000 €  De a promova implementarea 

programului de lucru CDB privind 

zonele protejate şi a principiilor UE 

privind protecţia habitatelor şi 

speciilor, ajutînd astfel ţările-ţintă să 

îndeplinească angajamentele 

convenite la nivel internaţional în 

acest domeniu şi să promoveze 

schimbul de informaţii privind cele 
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vecinătăţii UE”  

Mai multe ţări  

mai bune practici.  

Programul comun 

„Programul regional 

al iniţiativei de la 

Kiev: Pactul 1 - 

proiect pilot pentru 

reabilitarea 

patrimoniului cultural 

în oraşele istorice” 

 

 

01/09/2009 – 

31/08/2010 

200 000 € De a implementa un „Plan strategic 

de intervenţie” pentru revitalizarea şi 

dezvoltarea economică şi socială 

durabilă a oraşelor istorice mici şi 

mijlocii şi împrejurimilor imediate 

ale acestora.  

 
 


