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ACTIVITATE LEGISLATIVĂ

Acte legislative adoptate în variantă finală 

3 aprilie

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului nr.1546-XIII din 25 februarie 1998 cu 
privire la republicarea periodică a actelor normative 

Lege  privind  completarea  anexei  la  Legea  nr.331-XV  din  7  octombrie  2004  pentru 
aprobarea  Listei  obiectelor  ale  căror  lucrări  de  expertiză  tehnică,  de  prospecţiuni,  de 
proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către 
persoane fizice şi juridice, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată

Potrivit  modificării,  în  lista  respectivă  a  fost  inclusă  Biserica  Sfinţilor  Arhangheli  Mihail  şi 
Gavriil din comuna Truşeni, mun. Chişinău.

10 aprilie

Lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XII din 21 noiembrie 
1997

Modificările operate prevăd ridicarea pragului electoral pentru partidele politice la alegerea în 
Parlament de la 4 la 6 procente şi interdicţia privind crearea de blocuri politice preelectorale.
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Lege pentru completarea articolului  9  din Legea nr.1264-XV din 19 iulie  2002 privind 
declararea  şi  controlul  veniturilor  şi  al  proprietăţii  demnitarilor  de  stat,  judecătorilor, 
procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere

Articolul respectiv a fost completat cu un nou alineat, (4), potrivit căruia Comisia centrală de 
control, în termen de 10 zile după expirarea termenului de prezentare a declaraţiilor cu privire la 
venituri  şi  proprietate,  prezintă  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  copiile  declaraţiilor 
judecătorilor, pentru a fi plasate pe pagina sa web din Internet.

Lege  pentru  modificarea  articolului  6  al  Legii  nr.61-XVI  din  16  martie  2007  privind 
activitatea de audit

Prin modificare se exclude prestarea serviciilor de evaluare a patrimoniului de către societăţile de 
audit şi de către auditorii întreprinzători individuali, activitatea de evaluare urmând a fi efectuată 
numai de către întreprinderile de evaluare.

11 aprilie

Hotărâre cu privire la confirmarea în funcţie a unui membru al Consiliului de Observatori 
al Instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „ Teleradio – Moldova”

În funcţia respectivă a fost confirmat Tudor Tătaru, director general şi prim regizor al Centrului 
Naţional de Creaţie „Satul Moldovenesc – BUCIUMUL”.

Hotărâre cu privire la confirmarea în funcţie a unui membru al Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului

În funcţia respectivă a fost confirmat Vitalie Tabunşcic pe un termen de 6 ani.

Hotărâre privind  eliberarea  domnului  Mihai  Poalelungi  din  funcţiile  de  judecător  şi 
vicepreşedinte  al  Curţii  Supreme  de  Justiţie,  de  preşedinte  al  Colegiului  civil  şi  de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

Lege pentru modificarea Legii nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie

Potrivit modificării cota de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova se stabileşte anual 
de  către  Guvern,  la  propunerea  Ministerului  Economiei  şi  Comerţului  de  comun  acord  cu 
Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de necesităţile economiei naţionale. 

17 aprilie

Lege pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de 
stat ale Republicii Moldova

Prin modificarea respectivă au fost instituite titlurile onorifice de „Artist al Poporului”, „Artist 
Emerit” şi „Colectiv Artistic Emerit”.

Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova

Modificările acordă posibilitatea părţii de a fi scutită, de către instanţa de judecată, de plata taxei 
de stat şi, în funcţie de situaţia materială a acesteia, de a i se amâna sau reeşalona plata taxei de 
stat.
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24 aprilie

Lege   pentru  ratificarea  Amendamentului  la  Convenţia  privind  protecţia  fizică  a 
materialelor nucleare

Lege pentru modificarea unor acte legislative

Modificările se referă la Legea  privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale 
din  1994  şi  la  Legea  privind  procedura  publicării  şi  republicării  actelor  normative  şi  a 
rectificărilor operate de ele din 2004. Modificările prevăd ca termenul de prezentare de către 
emitenţi a actelor oficiale pentru publicare în Monitorul Oficial să fie de cel mult 10 zile.

Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 8 şi 18 ale Convenţiei cu privire la 
crearea Consiliului Colaborării Vamale

Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind 
organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările vizează Codurile de procedură civilă şi cel de procedură penală, legile cu privire la 
avocatură şi cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală. Ele vin să contribuie 
la  optimizarea  sistemului  asistenţei  juridice  garantate  de  stat,  să  îmbunătăţească  calitatea 
asistenţei  juridice  acordate,  asigurând  astfel  îndeplinirea  în  plină  măsură  de  către  stat  a 
obligaţiunilor sale privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

25 aprilie

Lege cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

Documentul  înlocuieşte  legea  privind  combaterea  corupţiei  şi  a  protecţionismului  din  1996, 
prevederile  căreia  nu  mai  corespund  situaţiei  actuale.  El  stabileşte  acţiuni  de  prevenire  şi 
combatere  a  corupţiei,  asigurând  apărarea  drepturilor  şi  libertăţilor  persoanelor,  intereselor 
publice, securităţii naţionale 

Lege  privind  ratificarea  Convenţiei  dintre  Guvernul  Republicii  Moldova  şi  Guvernul 
Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit

Lege pentru ratificarea acordului dintre Consiliu Miniştrilor ai Bosniei şi Herţegovina şi 
Guvernele  altor  state participante  la  SEECP,  Misiunea Naţiunilor  Unite  Interimară de 
Administrare  în  Kosovo  în  numele  Kosovo  în  conformitate  cu  rezoluţia  Consiliului  de 
Securitate al Naţiunilor Unite 1244 privind aranjamentele ţării gazdă pentru Secretariatul 
Consiliului Regional de Cooperare

Lege privind aprobarea Protocolului la Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) dintre 
Comunităţile  Europene  şi  statele  membre  ale  acestora,  pe  de  o  parte,  şi  Republica 
Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi României la APC
________  __________________________________________________________   
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ÎN   COMISII   

Comisia de profil solicită CCA asigurarea respectării legii de către difuzori 

Parlamentarii au audiat activitatea autorităţii 
de reglementare a audiovizualului pentru anul 2007 
şi au recomandat asigurarea respectării 
legii de către difuzori. 

Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă a audiat 
Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) în anul 2007. 
Raportul a fost prezentat de către Gheorghe GORINCIOI, Preşedintele CCA, în conformitate cu 

prevederile art. 49 al Codului audiovizualului.

S-a constat că CCA depune 
anumite  eforturi  întru 
asigurarea  respectării 
principiilor  fundamentale 
de comunicare audiovizuală 
prevăzute de lege: apărarea 
valorilor  democratice,  a 
echilibrului şi pluralismului 
politico-social,  a  liberei 
recepţionări a serviciilor de 
programe,  a  protejării 
spaţiului  informaţional 
naţional. 

Totodată,  în  opinia 
Comisiei,  există,  totuşi, 
unele aspecte, cărora CCA, 
deocamdată,  nu  le  acordă 
atenţia cuvenită. 

Astfel,  Strategia  de 
acoperire  a  teritoriului 
naţional  cu  servicii  de 
programe  audiovizuale 
(2007-2010)  adoptată  de 
către CCA, nu ţine cont de 
nivelul actual de dezvoltare 
şi  de  specificul 
audiovizualului  autohton. 
Documentul nu oferă soluţii 
şi  nu  prezintă  mecanisme 
de  dezvoltare  a 
audiovizualului. 
Documentul  nu  specifică 
nici  resursele  financiare 
pentru  atingerea 
obiectivelor stipulate.    

Raportul  menţionează  un 
număr crescând de instituţii 
ale audiovizualului  care au 
apărut  în  ultimii  ani  în 
spaţiul  nostru 
informaţional.  Comisia 
consideră  că  odată  cu 
aceasta  CCA  ar  trebui  să 
procedeze  şi  la  o  analiză 
mai  serioasă  a  calităţii 
emisiunilor.  O  atenţie 
deosebită,  au  remarcat 
membrii  comisiei,  urmează 
a  fi  acordată  în  particular 
emisiunilor  IPNA 
Compania  „Teleradio-
Moldova”  şi  ale  posturilor 
locale. 

Anumite probleme se atestă 
şi  la  capitolul  eforturilor 
CCA în direcţia  stopării  şi 
eliminării  din  spaţiul 
audiovizual  naţional  a 
practicilor  care  aduc 
prejudiciu  consumatorului 
de  programe.  Comisia  a 
constat că radiodifuzorii nu 
respectă prevederile legii ce 
ţin  de  grila  de  emisie 
aprobată,  regulile  de 
plasare  a  publicităţii,  cota 
emisiunilor în limba de stat 
etc. 

Prea  puţine  întreprinde 
CCA  şi  pentru  protejarea 
drepturilor  de  autor  şi 
conexe.  

Potrivit  parlamentarilor, 
preocuparea  de  bază  a 
CCA  trebuie  să  fie 
orientată  spre  respectarea 
prevederilor  Codului 
Audiovizualului  de  către 
difuzori.     

Art.  49  al  Codului 
Audiovizualului  stipulează 
că,  odată  cu  prezentarea 
raportului  CCA,  Comisia 
parlamentară  de  profil 
prezintă  şi  un  aviz  asupra 
corectitudinii  şi 
transparenţei  operaţiunilor 
financiare  efectuate  de 
CCA.  În  acest  scop, 
Comisia  s-a  adresat  către 
Curtea  de  Conturi  cu 
rugămintea  de  a  efectua 
controlul  respectiv. 
Conform  raportului 
prezentat  de  Curtea  de 
Conturi,  încălcări  serioase 
la  utilizarea  mijloacelor 
financiare  nu  au  fost 
depistate. 

_______________________________________________________________________ 
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COOPERARE   INTERNAŢIONALĂ  

RM a preluat Preşedinţia SEECP 

Preluarea de către Republica Moldova în luna mai curent
a Preşedinţiei Procesului de Cooperare în Europa de Sud-est

reprezintă un angajament responsabil şi important al ţării noastre
pe dimensiunea cooperării regionale, a afirmat Marian LUPU

în cadrul celei de-a 7-a Conferinţe a Preşedinţilor de Parlament
din ţările-membre ale SEECP,

care s-a desfăşurat la Sofia, Bulgaria, între 14 – 15 aprilie curent.

Legislativelor statelor-participante la SEECP 
le revine un rol esenţial în procesul ajustării 
domeniilor  naţionale  la  principiile, 
standardele şi valorile europene, a accentuat 
spicherul. 

Parlamentul  Republicii  Moldova,  pe durata 
deţinerii Preşedinţiei SEECP, va avea drept 
priorităţi  consolidarea  dialogului  dintre 
statele SEECP şi cele ale Uniunii Europene, 
promovarea perspectivei europene a statelor 
din Europa de Sud-est, susţinerea aspiraţiilor 
de  integrare  europeană  ale  ţărilor  din 
regiunea  sud-est  europeană  şi  atribuirea 
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-
est  unui  statut  de  for  european  regional 
consolidat şi puternic.  

Spicherul a subliniat faptul că Parlamentele 
naţionale  trebuie  să  contribuie  activ  la 
promovarea  reformelor  democratice, 
asigurarea drepturilor  omului,  şi  garantarea 
valorilor europene comune precum toleranţa, 
diversitatea, etc.  

În  discursul  rostit,  Marian  LUPU,  de 
asemenea, a abordat necesitatea identificării 

unor soluţii viabile şi durabile la problemele 
conflictelor îngheţate.      

Conferinţa  cu  genericul  “Consolidarea 
rolului cooperării parlamentare regionale în 
Europa de Sud-est”  a reunit participanţi din 
Albania,  Bosnia  şi  Herţegovina,  Bulgaria, 
Croaţia,  Grecia,  Macedonia,  Republica 
Moldova,  Muntenegru,  România,  Serbia, 
Turcia  şi  a  pus  în  discuţie  mecanisme  de 
impulsionare  a  cooperării  între  forurile 
legislative din ţările-participante la SEECP.  

În  cadrul  reuniunii Croaţia,  Bulgaria  şi 
Republica  Moldova,  ţări  care  deţin  troica 
SEECP,  au  susţinut  o  conferinţă  de  presă 
comună. La finalul reuniunii a fost adoptată 
o  Declaraţie  comună  şi  semnat 
Memorandumul  de  Înţelegere  privind 
Cooperarea Interparlamentară  în Europa de 
Sud-est.      

În  cadrul  vizitei  la  Sofia,  Marian LUPU a 
avut  o  întrevedere  bilaterală  cu  Georgi 
PIRINSKI, Preşedintele Adunării Naţionale 
a Bulgariei, cu care a abordat perspectivele 
dezvoltării  relaţiilor  moldo-bulgare,  în 
particular pe dimensiunea interparlamentară. 

____________________________  __________________   

În discuţie libera circulaţie în spaţiul european 

Grigore  PETRENCO,  Preşedintele  Comisiei  pentru  politică  externă  şi  integrare 
europeană, a participat între 6 - 8 aprilie curent la Conferinţa internaţională „Politica de 
vize şi libera circulaţie: perspectivele cetăţeniei europene”, organizată la Sofia, Republica 
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Bulgaria, de Secretariatul Regional de Cooperare Parlamentară în Europa de Sud – Est. 
Acţiunea a fost organizată în comun cu Adunarea Naţională a Bulgariei. 

Conferinţa a pus în discuţie probleme ce ţin 
de politicile de vize şi drepturile cetăţenilor 
din  perspectiva  libertăţii  europene  de 
circulaţie, precum şi au fost abordate aspecte 
privind  eforturile  ţărilor  de  a  asigura 
securitatea în regiune.     

Parlamentari şi experţi din statele Procesului 
de  Cooperare  în  Europa  de  Sud-est  au 
dezbătut  inclusiv  aspecte  ale  prevederilor 
legislaţiei  naţionale  a  ţărilor  din regiune şi 
standardelor internaţionale.   

_____________________________  _________________   

Parlamentarii moldoveni la APCE

O delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova a participat la lucrările sesiunii Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care s-a desfăşurat la Strasbourg, Republica 

Franceză, între 14 – 18 aprilie curent.  Delegaţia a fost condusă de 
Maria POSTOICO, Vicepreşedintele Legislativului.  

Ivan GAŠPAROVIC, Preşedintele Republicii 
Slovacia,  Cancelarul  german  Angela 
MERKEL,  Premierul  ucrainean  Iulia 
TIMOŞENKO  şi  Bernard  KOUCHNER, 
Ministrul de Externe al Franţei, s-au numărat 
printre personalităţile de vază care s-au adresat 
forului european.  

Pe  agenda  discuţiilor  parlamentarilor  din 
statele-membre  ale  Consiliului  Europei  au 
figurat  chestiuni  privind  comunităţile 
musulmanilor  confruntate  cu  extremism, 
abuzurile  justiţiei  în  Belorus,  situaţia 
minorităţilor  naţionale  în  Voivodina  şi  a 
minorităţii etnice române în Serbia, etc. 

Thomas  HAMMARBERG,  Comisarul 
Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, 

a  făcut  public 
raportul  pentru 
anul  2007  în 
domeniul 
drepturilor omului. 

Pe ordinea de zi au figurat discuţii în regim de 
urgenţă  pe  marginea  situaţiei  privind 
funcţionarea  instituţiilor  democratice  în 
Armenia  şi  starea  de  lucruri  în  Orientul 
Mijlociu. 
Din  componenţa  delegaţiei  Legislativului 
moldovean  au  făcut  parte  parlamentarii 
Arcadii  PASECINIC,  Grigore  PETRENCO, 
Valeriu  COSARCIUC,  Oleg  ŢULEA,  Vlad 
CUBREACOV.  

_____________________________  _________________  

Ungaria ne va fi alături în reformele europene

O  delegaţie  a  Parlamentului  RM  condusă  de  spicherul  Marian  LUPU  a  efectuat  în 
perioada 28 – 30 aprilie curent o vizită oficială în Republica Ungară. Vizita a avut loc la 
invitaţia dnei Katalin SZILI, Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei. 

Marian LUPU a fost primit de omologul său 
maghiar,  Katalin  SZILI,  cu  care  a  abordat 
perspective  intensificării  dialogului  dintre 
forurile  legislative  de  la  Chişinău  şi 
Budapesta.  

Preşedintele  Parlamentului,  de asemenea,  a 
fost  primit  de  premierul  maghiar  Ferenc 
GYURCSÁNY  şi  Ministrul  Afacerilor 
Externe Kinga GÖNZ.   
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Delegaţia  parlamentară  a  purtat  discuţii  cu 
Mátyát  EÖRSI,  Preşedintele  Comisiei 
parlamentare  pentru   afaceri  europene,  cu 
Imre  CZINEGE,  Preşedintele  Grupului 
parlamentar  de prietenie  moldo – maghiar, 
cu  Zsolt  NÉMETH,  Preşedintele  Comisiei 
parlamentare  pentru  politică  externă, 
Preşedintele  Comisiei  parlamentare  pentru 
Minorităţile Maghiare de pretutindeni. 

Din componenţa delegaţiei parlamentare au 
făcut  parte  deputaţii  Grigore  PETRENCO, 
Preşedintele Comisiei pentru politică externă 
şi integrare europeană, Valentina ŞERPUL, 
Vicepreşedintele  Comisiei  pentru  protecţie 
socială,  sănătate  şi  familie,  Marcel 
RĂDUCAN şi Vasile GROZAV, membri ai 
Comisiei  pentru  agricultură  şi  industria 
alimentară.                                

_____________________________  _________________  

Reuniune AIP CSI

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, a participat la Sankt-Peterburg, Federaţia 
Rusă, la lucrările reuniunii Consiliului Adunării Interparlamentare a Comunităţii Statelor 
Independente şi la cea de-a XXX-a reuniune plenară a AIP CSI. Din componenţa delegaţiei 
parlamentare  mai  fac  parte  deputaţii  Dmitri  TODOROGLO,  Vladimir  DRAGOMIR, 
Nicolai GUŢUL, Irina VLAH. 
  

În cadrul şedinţei Consiliului AIP CSI, au 
fost abordate o serie de chestiuni privind 
activitatea Adunării Interparlamentare a 
CSI.  Preşedinţii  Parlamentelor  statelor-
membre ale CSI au discutat în particular 
aspecte privind concepţia de dezvoltare a 
Comunităţii  Statelor  Independente, 
finanţarea AIP CSI, rezultatele misiunilor 
de  observatori  ale  AIP  CSI  în  cadrul 
scrutinelor  electorale,  desfăşurarea  unor 
acţiuni culturale comune, etc.   

Marian LUPU a participat la ceremonia 
de inaugurare a Centrului Parlamentar al 
CSI.     

Spicherul  a  avut  în  cadrul  lucrărilor 
reuniunii  întrevederi  bilaterale  cu  Boris 
Grâzlov,  Preşedintele  Dumei  de  Stat  a 
Adunării  Federale  a  Rusiei,  cu  Serghei 
Mironov,  Preşedintele  Consiliului 
Federaţiei al Adunării Federale a Rusiei, 
cu Arseni IAŢENIUK, Preşedintele Radei 
Supreme a  Ucrainei, cu  Louis Maria de 
PUIG,  Preşedintele  APCE,  cu  Goran 
LENMARKER, Preşedintele AP OSCE.  

 ______________________________________________

Parlamentar britanic la Chişinău

Mark  HENDRICK,  Vicepreşedintele  Grupului  parlamentar  pentru  UE din  Camera 
Comunelor Parlamentului britanic, Secretar Parlamentar Privat al Ministrului Justiţiei al 
Marii Britanii Jack STRAW, s-a aflat la Chişinău cu o vizită de lucru în perioada 17 – 20 
aprilie curent. 

Oficialul  britanic  a  avut  întrevederi  cu 
Marian  LUPU,  Preşedintele  Parlamentului 
RM,  cu  vicespicherul  Iurie  ROŞCA  şi  cu 
mai mulţi deputaţi. 

Mark  HENDRICK s-a  mai  întâlnit  cu 
Valeriu  OSTALEP,  Viceministru  al 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi 
cu  Mariana  DURLEŞTEANU,  Ministru  al 
Finanţelor. 

_____________________________  _________________  
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Transfer de experienţă pe calea integrării europene

O  delegaţie  a  Comisiei  pentru  Afaceri  Europene  a  Riigikogu  (Parlament)  Republicii 
Estonia s-a aflat între 9 - 10 aprilie curent într-o vizită de lucru la Parlamentul Republicii 
Moldova. Delegaţia a fost condusă de către Marko MIHKELSON, Preşedintele Comisiei. 

Vizita  a  avut  drept  scop identificarea  unor 
noi  acţiuni  de  impulsionare  a  cooperării 
interparlamentare  moldo-estoniene  în 
vederea  susţinerii  RM  în  demersurile  de 
integrare europeană. 

Delegaţia  estoniană  a  fost  primită  de 
Preşedintele Parlamentului, precum şi a avut 
întrevederi  cu  membrii  Comisiei  pentru 
politică externă şi integrare europeană, şi cu 
membrii  Grupului  parlamentar  de prietenie 
Moldova – Ţările Baltice.    

Parlamentarii  estonieni  s-au  întâlnit,  de 
asemenea,  cu  Andrei  STRATAN, Ministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
şi  cu  Eugen  REVENCO,  Director  de 
programe  al  Asociaţiei  pentru  Politică 
Externă.   

Din  componenţa  delegaţiei  au  mai  făcut 
parte  parlamentarii  Ester  TUIKSOO,  Rein 
RATAS, Taavi ROIVAS.   

__  _________________________________________________  

DIPLOMAŢIA PARLAMENTARĂ     

Estonia – parteneriat strategic

Între 9 - 10 aprilie curent într-o vizită de lucru la Chişinău 
s-a aflat o delegaţie a Comisiei pentru Afaceri Europene a 
Parlamentului Republicii Estonia. 

Delegaţia 
estoniană  a  fost 
primită  de 
Preşedintele 

Parlamentului,  care  a  salutat  parteneriatul 
strategic  dintre  Republica  Moldova  şi 
Estonia,  inclusiv  pe  dimensiunea  relaţiilor 
interparlamentare.  La  întrevedere  au 
participat  deputaţii  Vasile  Grozav,  Vasile 
Iovv, Adriana Chiriac, Dumitru Ivanov.   

A fost  exprimat interesul ţării  noastre de a 
extinde  cooperarea  bilaterală  moldo-
estoniană şi de a prelua practica acestei ţări 
în procesul de integrare europeană.

Oficialii  au remarcat importanţa dezvoltării 
dinamice  a  raporturilor  interparlamentare 
moldo-estoniene şi stabilirii unor mecanisme 
de  dialog  permanent  atât  la  nivelul 
conducerii  Legislativelor  de  la  Chişinău  şi 
Tallin,  precum  şi  la  nivelul  funcţionarilor 
din cadrul celor două instituţii legiuitoare. În 
acest sens, oficialii  au discutat posibilitatea 
organizării vizitei în Estonia a unei delegaţii 
a  Grupului  parlamentar  de  prietenie 
Moldova – Ţările Baltice în a doua jumătate 
a anului curent.    

Marian LUPU a solicitat susţinerea Estoniei 
în  obţinerea  mandatului  UE de  începere  a 
negocierilor  pe  marginea  unui  nou  cadru 
juridic în relaţiile moldo-comunitare, care ar 
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acorda  o  perspectivă  europeană  sigură 
Republicii Moldova.  

Referindu-se  la  implementarea  Planului  de 
Acţiuni  UE  –  RM,  şeful  Legislativului  a 
subliniat faptul că Moldova a realizat multe 
lucruri  în  ultimii  trei  ani,  dar  mai  are  de 
înfăptuit multe reforme.   

Marko  MIHKELSON,  Preşedintele 
Comisiei, a  exprimat,  la  rândul  său, 
disponibilitatea ţării  sale  de a ne împărtăşi 
experienţa  de  integrare  europeană  şi  de  a 
dezvolta  contacte  active  cu  Republica 
Moldova  în  vederea  susţinerii  realizării 
dezideratului  de  apropiere  de  familia 
europeană.

„Republica  Moldova  constituie  una  din 
priorităţile  agendei  politice  a  Estoniei  şi 
puteţi  conta  pe  sprijinul  nostru  în  cadrul 
discuţiilor  europene”,  a  accentuat 
parlamentarul de la Tallin. 

Marko  MIHKELSON a  salutat  faptul  că 
autorităţile  de  la  Chişinău  au  acordat 
integrării  europene prioritate  pe ordinea de 
zi  a  politicilor  domestice  şi  a  afirmat  că 
Republica  Moldova  are  prieteni  buni  în 
Uniunea Europeană.   
   
Delegaţia  estoniană  a  avut  întrevederi  cu 
membrii Comisiei pentru politică externă şi 
integrare  europeană,  condusă  de  Grigore 
PETRENCO,  şi  cu  membrii  Grupului 
parlamentar  de  prietenie  Moldova – Ţările 
Baltice, condus de Iurie ROŞCA.   

_________________________________  _________________  

În 2008 BERD va extinde activităţile în Republica Moldova.

BERD afirmă că a avut în 2007 
o activitate bună în Moldova
şi vor urma proiecte importante în 2008 

Activitatea 
Băncii Europene
pentru 
Reconstrucţie  şi 
Dezvoltare  în 
Republica 
Moldova  în  anul 

2007 a fost una foarte bună şi avem perspective 
optimiste  de  activitate  pentru  anul  2008,  a 
declarat Varel FREEMAN, Prim-vicepreşedinte 
al  BERD,  în  cadrul  întrevederii  cu  Marian 
LUPU.    

Oficialul BERD a salutat reformele realizate 
de ţara noastră, menţionând că instituţia pe 
care o reprezintă observă progrese şi lucruri 
pozitive  în  Republica  Moldova.  Potrivit 
acestuia,  BERD intenţionează în anul 2008 
să  extindă  activităţile  desfăşurate  în 
Republica Moldova. 

Prim-vicepreşedinte  BERD  a  reiterat 
angajamentul pe termen lung al instituţiei pe 
care o reprezintă de a rămâne un partener de 
cooperare  al  Republicii  Moldova  şi  de  a 
asista ţara noastră în domeniile prioritare de 
dezvoltare,  inclusiv  în  creşterea  eficienţei 
energetice şi dezvoltarea infrastructurii. 

Marian LUPU a apreciat  Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare drept un 
important şi valoros partener al ţării noastre. 
Spicherul a adresat mulţumiri BERD pentru 
aprobarea  la  finele  anului  trecut  a  unei 
Strategii pentru Republica Moldova care are 
drept  obiective  promovarea  investiţiilor  în 
sectorul  real  privat,  susţinerea  businessului 
mic  şi  mijlociu  şi  a  sectorului  financiar 
local,  finanţarea  investiţională  a 
infrastructurii, etc. 
Interlocutorii  au  mai  abordat  o  serie  de 
aspecte  privind  crearea  unui  climat 
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investiţional favorabil,  elaborarea legislaţiei 
cu privire la ipotecă, etc.  

________  _________________________________       
 

Cooperare moldo-britanică 

Marea Britanie reprezintă un partener valoros al ţării 
noastre pe plan bilateral şi în context european. 

Marian  LUPU  s-a  întâlnit  cu  Mark  HENDRICK, 
Vicepreşedintele Grupului parlamentar pentru UE din Camera 
Comunelor  a  Parlamentului  britanic,  Secretar  Parlamentar 
Privat al  Ministrului Justiţiei  al  Marii  Britanii  Jack STRAW, 
care  s-a aflat în perioada 17 – 20 aprilie curent cu o vizită de 
lucru la Chişinău.  

Oficialii  au  salutat  cooperarea  bilaterală 
moldo-britanică  foarte  bună  şi  s-au 
pronunţat  în  favoarea  extinderii  dialogului 
dintre Republica Moldova şi Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 
Marian  LUPU  a  remarcat,  de  asemenea, 
dinamica  constructivă  a  raporturilor 
interparlamentare  moldo-britanice, 
caracterizate  în  ultimul  timp  printr-un 
schimb activ de vizite la nivelul celor două 
instituţii legiuitoare. 

Preşedintele  Parlamentului  a  accentuat 
importanţa  sprijinului  pe  care  îl  acordă 
Republicii  Moldova  autorităţile  din  Marea 
Britanie în procesul de integrare europeană a 
ţării  noastre.  Spicherul  a  mai  afirmat  că 
Marea  Britanie  reprezintă  un  partener 
valoros al ţării noastre atât pe dimensiunea 
cooperării  bilaterale,  precum  şi  în  context 
european. 

Cei  doi 
oficiali  au  efectuat  un  schimb  de  opinii 
privind  reformele  derulate  de  către 
Republica  Moldova  în  vederea  realizării 
dezideratului  de  integrare  europeană. 
Spicherul  a  subliniat  faptul  că  integrarea 
europeană constituie  o prioritate  pe agenda 
reformelor  şi  politicilor  domestice,  iar 
autorităţile vor menţine ritmul ascendent al 
transformărilor  interne  în  vederea  ajustării 
domeniilor naţionale la rigorile comunitare. 

Au fost, de asemenea, abordate perspective 
procesului  de  reglementare  a  diferendului 
transnistrean,  fiind  accentuată  necesitatea 
identificării  unei  soluţii  viabile,  bazată  pe 
principiile  suveranităţii  şi  integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova.  

______  _______________________________________  

Bratislava va promova Moldova pe plan regional 

Marian LUPU a avut o întrevedere cu Ján KUBIŠ,
Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Slovace.

Oficialii  au  salutat 
relaţiile  bilaterale 

foarte  bune  dintre  Republica  Moldova  şi 
Republica  Slovacia  şi  au  pledat  în  favoarea 

10



dezvoltării continue a parteneriatului dintre cele 
două  ţări,  atât  pe  dimensiunea  relaţiilor 
bilaterale, precum şi în context european.

Marian LUPU s-a pronunţat pentru dinamizarea 
contactelor  moldo-slovace  pe  dimensiunea 
parlamentară,  fiind  discutată  posibilitatea 
organizării  în  anul  curent  a  unei  vizite  în 
Slovacia  a  Preşedintelui  Parlamentului  de  la 
Chişinău.  

Spicherul  a  accentuat  necesitatea  intensificării 
dialogului  interparlamentar  moldo-slovac  şi 
organizării  unui  schimb  de  vizite  între 
reprezentanţii  comisiilor  parlamentare  pentru 
politică  externă  şi  afaceri  europene  din 
Legislativele  de  la  Chişinău  şi  Bratislava  în 
vederea  transferului  de  experienţă  privind 
reformele de integrare europeană. De asemenea, 
Preşedintele Legislativului  a adresat  o invitaţie 
grupului  de  prietenie  din  cadrul  Parlamentului 
slovac de a efectua o vizită în ţara noastră. 

Marian LUPU a solicitat  sprijinul  Slovaciei  în 
obţinerea mandatului Uniunii  Europene privind 
începerea  negocierilor  asupra  unui  nou  acord 
juridic  în  relaţiile  Moldovei  cu  comunitatea 
europeană.  Spicherul  a  reiterat  faptul  că  noul 

aranjament  ar  trebui  să conţină prevederi  clare 
privind  perspectiva  europeană  sigură  a  ţării 
noastre  şi  să  stipuleze  o  apropiere  graduală  a 
Moldovei de libertăţile europene.

Ján  KUBIŠ  a  reconfirmat,  la  rândul  său, 
susţinerea fermă de către Slovacia a aspiraţiilor 
europene ale Republicii Moldova.

Şeful  diplomaţiei  slovace  a  exprimat 
disponibilitatea  Slovaciei  de  a  promova 
Republica  Moldova  pe  agenda  de  discuţii  a 
Grupului  de  la  Vâşegrad,  precum şi  în  cadrul 
altor iniţiative regionale. 

Oficialii  au mai  abordat  o  serie  de  aspecte  ce 
vizează procesul de reglementare a diferendului 
transnistrean,  pronunţându-se  pentru 
identificarea  cât  mai  grabnică  a  unei  soluţii 
viabile a conflictului, cu respectarea principiilor 
integrităţii  teritoriale  şi  suveranităţii  Republicii 
Moldova. 

În  final,  interlocutorii  au  remarcat  importanţa 
dinamizării  raporturilor  comercial-economice 
moldo-slovace  şi  organizării  unor  acţiuni 
comune  în  vederea  realizării  proiectelor 
investiţionale reciproc avantajoase.     

____  ______________________________________  

Investiţii europene 

Investitorii  cehi  sunt  interesaţi  de  realizarea în  viitorul 
apropiat  a  unor  proiecte  investiţionale  de  proporţii  în  ţara 
noastră în domeniile energeticii şi construcţiei drumurilor. 

Acest  lucru  a  fost  anunţat  în  cadrul 
întrevederii dintre Marian LUPU şi Vojtech 
FILIP, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor 
a Parlamentului Republicii Cehe.  

Relaţiile  bilaterale  moldo-cehe  care  se 
dezvoltă  pe principiile  stimei  şi  interesului 
reciproc ale celor două state creează premise 
pentru  impulsionarea  cooperării  bilaterale 
economice  şi  comerciale.  Intensificarea 
relaţiilor  comercial-economice  cu  statele-
membre  ale  Uniunii  Europene  reprezintă 
instrumente  eficiente  de  impulsionare  a 
procesului  de  integrare  europeană  a  ţării 
noastre, a menţionat Marian LUPU.    

Vojtech FILIP a declarat că Slovacia, odată 
cu  preluarea  Preşedinţiei  în  cadrul  Uniunii 

Europene  de 
la  1  ianuarie 
2009,  va 
acorda 
Republicii 
Moldova 
susţinere  sporită  pe  calea  integrării 
europene.       

Părţile s-au pronunţat, de  asemenea, pentru 
intensificarea  dialogului  interparlamentar 
dintre cele două ţări,  fiind salutat faptul că 
Vojtech  FILIP  este  preşedinte  al  grupului 
parlamentar  de  prietenie  EURASIA,  care 
include şi Republica Moldova, iar în cadrul 
Parlamentului moldovean este constituit  un 
grup de prietenie cu Cehia, din componenţa 
căruia  fac  parte  26  de  deputaţi.  În  acest 
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context,  cei  doi oficiali  au convenit  asupra 
efectuării  unui  schimb  de  delegaţii 

parlamentare  la  nivel  de  comisii 
parlamentare. 

_______  _____________________________________    

Cooperare moldo-belgiană 

Stadiul actual al relaţiilor moldo-belgiene
şi procesul integrării europene a ţării noastre
au fost discutate de Marian LUPU şi Philippe ROLAND,
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Belgiei 
în RM, cu sediul la Bucureşti. 

Marian  LUPU  a 
menţionat 

importanţa  pe  care  o  acordă  Republica 
Moldova dezvoltării unui parteneriat durabil 
cu  Belgia şi  a  exprimat  interesul  forului 
legiuitor  de  a  extinde  cooperarea  şi  de  a 
intensifica  contactele  pe  dimensiunea 
interparlamentară.   

Oficialii  au  abordat  o  serie  de  aspecte 
privind  implementarea  reformelor 

democratice  şi  evoluţiile  în  procesul  de 
integrare europeană a Republicii Moldova.  

A fost  menţionat interesul ţării noastre de a 
obţine  mandatul  UE  de  începere  a 
negocierilor  pe  marginea  unui  nou  acord 
juridic cu UE, care să prevadă o perspectivă 
europeană  sigură  a  Moldovei  şi  apropierea 
graduală  de  libertăţile  europene.  În  acest 
sens, spicherul a solicitat sprijinul Belgiei în 
dialogul nostru cu Uniunea Europeană.

______  ____________________________________    

OSCE PLEDEAZĂ PENTRU REUNIFICAREA MOLDOVEI

„OSCE  pledează  pentru  reunificarea  Republicii  Moldova  şi  aderarea  la  familia 
europeană”, a declarat Goran Lennmarker, Preşedintele Adunării Parlamentare a OSCE.

În  cadrul  unei  întâlniri  cu  Marian  LUPU,  oficialul  OSCE a  reiterat 
ataşamentul  Organizaţiei  pentru  Securitate  şi  Cooperare  în  Europa 
pentru identificarea unei soluţii  viabile a diferendului transnistrean şi 
reluarea cât mai grabnică a negocierilor în cadrul formatului cinci plus 
doi.  

„În secolul 21 nu trebuie să existe  conflicte nesoluţionate”,  a accentuat Preşedintele AP 
OSCE. 
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Organizaţia  pentru  Securitate 
şi  Cooperare  în  Europa  este 
disponibilă  să  contribuie  cu 
asistenţă  la  organizarea  unor 
acţiuni  ce  ar  facilita 
identificarea unei soluţii viabile 
a  conflictului  de  pe  Nistru,  a 
subliniat LENNMARKER.   

Marian LUPU a apreciat înalt contribuţia AP 
OSCE  în  susţinerea  Republicii  Moldova 
privind  identificarea  unei  soluţii  viabile  a 
conflictului  transnistrean.  Spicherul  a 
reconfirmat  angajamentul  ferm  al  ţării 
noastre de a identifica o soluţie a problemei 
transnistrene  doar  în  cadrul  formatului  de 
negocieri  cinci  plus  doi.  Potrivit  şefului 
Legislativului  de  la  Chişinău,  acest  format 
asigură transparenţă procesului de negocieri, 
precum  şi  conferă  legitimitate  şi  garanţii 
Republicii Moldova.   

Preşedintele Parlamentului a remarcat faptul 
că  OSCE reprezintă  un  important  partener 
de  cooperare  al  ţării  noastre  pe  multiple 

planuri,  inclusiv  în  direcţia 
promovării 

reformelor  democratice  şi 
funcţionării instituţiilor statului.  

Oficialii  au  fost  unanimi  în  părerea  că 
diferendul transnistrean poate fi soluţionat în 
baza  voinţei  părţilor  implicate  în  conflict, 
întrucât  problema transnistreană nu conţine 
elemente etnice sau religioase.  

Marian  LUPU,  de  asemenea,  a  relevat 
importanţa  cooperării  Republicii  Moldova 
cu  Organizaţia  pentru  Securitate  şi 
Cooperare  în  Europa  în  perspectiva 
alegerilor  legislative  din 2009.  Spicherul  a 
reiterat  ataşamentul  autorităţilor  ţării  de  a 
asigura desfăşurarea unui exerciţiu electoral 
liber şi corect în spiritul valorilor europene 
fundamentale.

________  _______________________________________  

O nouă dinamică în relaţiile moldo-ruse  

Boris  Grâzlov,  Preşedintele  Dumei  de  Stat  a 
Adunării  Federale  a  Rusiei,  şi  Serghei  Mironov, 
Preşedintele  Consiliului  Federaţiei  al  Adunării 
Federale  a  Rusiei,  vor vizita  Republica  Moldova 
pe parcursul anului curent. 
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Despre  aceasta  au  convenit  la  Sankt-
Petersburg  în  cadrul  unei  întrevederi 
spicherul moldovean cu oficialii ruşi. 
 
Serghei MIRONOV va întreprinde o vizită 
oficială  în  Republica  Moldova în  perioada 
18 – 20 mai curent, iar Boris GRÂZLOV în 
luna octombrie. 

Interlocutorii  au  accentuat  importanţa 
respectivelor  acţiuni  pentru  intensificarea 
dialogului  bilateral  moldo-rus  pe  multiple 
planuri.  Părţile  au  salutat  vizitele 
preconizate,  remarcând  în  particular  că  o 
vizită  a  oficialilor  ruşi  la  nivel  înalt  în 
Republica Moldova nu a avut loc din 2002. 

Oficialii au  pledat  pentru  organizarea  la 
Chişinău  în  2008  a  unei  noi  reuniuni  a 
comisiei  interparlamentare  moldo-ruse  în 
vederea  extinderii  raporturilor  legislative 
dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă 
şi  intensificării  contactelor  economice 
bilaterale.  Ultima  şedinţă  a  comisiei 
respective a avut loc în toamna anului trecut 
la Moscova.  

De  asemenea,  au  fost  discutate  aspecte 
privind  reglementarea  conflictului 
transnistrean,  fiind  subliniată  în  context 
dinamica  pozitivă  din  ultimul  timp  a 
dialogului  moldo-rus  pe  marginea  acestei 
probleme.  

Totodată,  interlocutorii  au  pledat  pentru 
reluarea  negocierilor  în  cadrul  formatului 
extins  cinci  plus  doi  şi  au  accentuat 
importanţa identificării unei soluţii viabile a 
diferendului.  

________  _______________________________________  

 
Noi acţiuni de cooperare cu Rada Supremă a Ucrainei

Relaţiile moldo-ucrainene şi intensificarea 
contactelor  interparlamentare  dintre 
Chişinău  şi  Kiev  au  fost  discutate  de 
Marian LUPU şi omologul său ucrainean 
Arseni  IAŢENIUK,  Preşedintele  Radei 
Supreme a  Ucrainei.  

Interlocutorii  au  salutat  caracterul 
constructiv şi dinamica pozitivă a relaţiilor 
bilaterale  moldo-ucrainene,  remarcând  în 
particular dialogul foarte bun dintre forurile 
legislative de la Chişinău şi Kiev.

Marian  LUPU a  afirmat  faptul  că  Ucraina 
reprezintă  o  ţară  prietenă  şi  un  partener 
strategic al Republicii Moldova.   

Părţile  au  pledat  în  favoarea  dezvoltării  şi 
extinderii  raporturilor  moldo-ucrainene, 
accentuând în  context  necesitatea susţinerii 
reciproce în procesul de integrare europeană 
a Republicii Moldova şi a Ucrainei.    
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Oficialii  au  discutat  aspecte  privind 
organizarea la Chişinău în timpul apropiat a 
unei  noi  şedinţe  comune  a  Comisiilor 
parlamentare  pentru  politică  externă  din 
legislativele celor două ţări. Prima şedinţă a 
comisiilor respective a avut loc în anul 2007. 

Au fost  abordate,  de  asemenea,  o  serie  de 
aspecte  ce  vizează  subiectele  de  interes 
comun  pentru  Republica  Moldova  şi 
Ucraina.  În  acest  sens,  părţile  au  subliniat 
necesitatea  abordării  „în  pachet”  a 
chestiunilor de interes bilateral.    

La  întrevedere  au  fost  discutate  aspecte 
privind  reglementarea  diferendului 
transnistrean, cei doi oficiali pronunţându-se 
pentru soluţionarea lui în cadrul formatului 
extins de negocieri cinci plus doi.  

În  final,  Marian  LUPU  i-a  adresat 
Preşedintelui  Radei  Supreme  a  Ucrainei  o 
invitaţie de a efectua o vizită  în Republica 
Moldova  pe  parcursul  anului  curent.  O 
invitaţie  similară  a  fost  adresată  şi 
reprezentanţilor grupului de prietenie cu RM 
din cadrul Parlamentului ucrainean. 

______  _________________________________     

Preşedintele APCE va vizita Moldova

Louis Maria de PUIG, Preşedintele Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, va vizita 
ţara  noastră.  O  asemenea  înţelegere  a  fost 
atinsă  în  cadrul  întrevederii  dintre  Marian 
LUPU  şi  oficialul  european,  la  Sankt-
Peterburg, în cadrul lucrărilor AIP CSI. 

Marian LUPU şi Louis Maria de PUIG şi-au 
exprimat convingerea că o asemenea acţiune 
va  contribui  la  consolidarea  parteneriatului 
dintre  Republica  Moldova  şi  Consiliul 
Europei  şi,  totodată,  va constitui  un  mesaj 
pozitiv  pentru  susţinerea  aspiraţiilor 
europene  ale  Moldovei  şi  impulsionarea 
reformelor democratice în ţara noastră.     

Marian LUPU l-a informat, de asemenea, pe 
Preşedintele  APCE  despre  reformele 
legislative  adoptate  în  ultimii  ani  de  către 
Parlamentul  de  la  Chişinău  în  vederea 
consolidării  funcţionării  instituţiilor  statului 
şi implementării reformelor democratice. În 
acelaşi timp, oficialii au remarcat importanţa 
implementării adecvate a legilor adoptate şi 
rolul  important  care  îi  revine  forului 
legislativ în acest sens.      

______  _____________________________________     

Lituania ne asistă în reforma sectorului agroalimentar 

Marian  LUPU  avut  o  întrevedere  cu  Kazimira  Danute  PRUNSKIENE,  Ministrul 
Agriculturii al Republicii Lituania, aflată într-o vizită de lucru la Chişinău.
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Spicherul a  salutat  vizita 
oficialului  lituanian  la 
Chişinău,  accentuând 
faptul  că  Republica 
Moldova este interesată  în 
preluarea  experienţei 

Lituaniei  în  domeniul 
agriculturii  şi  ajustării 
activităţii  sferei  agricole 
naţionale  la  rigorile 
comunitare. 

A fost relevat interesul ţării 
noastre  în  organizarea 
conform  cerinţelor 
europene  a  activităţii 
serviciilor veterinar şi fito-
sanitar şi preluarea bunelor 
practici şi standardelor UE 
de  certificare  a  mărfurilor 
şi  control  al  calităţii. 
Potrivit  Preşedintelui 
Parlamentului,  experienţa 
Lituaniei  este  deosebit  de 
valoroasă,  întrucât  această 
ţara  a  parcurs  calea 
integrării  europene  relativ 
recent.   

Ministrul  lituanian  a 
reiterat  disponibilitatea 
autorităţilor  de  la  Vilnius 
de a împărtăşi ţării noastre 
calea  parcursă  de  la 
Lituania  în  procesul 
integrării  europene. 
Oficialul  a  mai  exprimat 
dorinţa  Lituaniei  de  a 
asista  Republica  Moldova 
în  ajustarea  domeniilor 
naţionale  la  standardele 

europene,  inclusiv  prin 
armonizarea  legislaţiei, 
transfer  de  experienţă, 
schimb de vizite, etc.     
Cei  doi  oficiali  au  pledat, 
de  asemenea,  în  favoarea 
intensificării  contactelor 
economice  şi  dinamizării 
schimburilor  comerciale 
bilaterale,  remarcând, 
totodată,  faptul  că  ţările 
noastre  înregistrează  un 
dialog politic foarte bun.   

______  _________________________________     

Dialogul continuu cu OSCE 

Procesul  de  implementare  a  reformelor 
democratice  şi  perspectivele  reglementării 
conflictului  transnistrean  au  fost  discutate  în 
cadrul unei întrevederi dintre  Marian LUPU şi 
Philip  REMLER, Şeful  Misiunii  OSCE în ţara 
noastră. 

Interlocutorii  au  salutat progresele realizate 
de Republica Moldova pe calea integrării 

europene,  fiind,  totodată,  accentuată 
importanţa  continuităţii  reformelor 
demarate. Oficialul OSCE a reiterat 

disponibilitatea  organizaţiei  pe  care  o 
reprezintă să ne sprijine în implementarea 
transformărilor interne în domeniile privind 
funcţionarea  instituţiilor  democratice, 

asigurarea  drepturilor  omului,  procesele 
electorale, etc.   

A  fost  reiterat  angajamentul  autorităţilor 
ţării pentru continuarea realizării reformelor 
democratice  şi  ajustarea  domeniilor 
naţionale la standardele europene. 

Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, o 
serie  de  aspecte  privind  procesul  de 
reglementare  a  conflictului  transnistrean  şi 
evoluţiile recente în dialogul dintre Chişinău 
şi Tiraspol. 

În context, părţile au pledat pentru reluarea 
cât mai grabnică a negocierilor în formatul 
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cinci plus doi şi dezvoltarea unui dialog între 
cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului. 
De  asemenea,  oficialii  au  menţionat 
importanţa  activităţii  desfăşurate  de 
grupurile  de  lucru  pe  marginea  realizării 
măsurilor de consolidare a încrederii  dintre 
Chişinău  şi  Tiraspol  şi  elaborării 
propunerilor  privind  implementarea  unor 

proiecte în domeniile comercial-economic şi 
social, al dezvoltării infrastructurii, etc. 

În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul 
că  o  soluţie  viabilă  a  diferendului 
transnistrean  trebuie  să  se  bazeze  pe 
respectarea  principiilor  suveranităţii  şi 
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. 

foarte bun.   
______  _________________________________     

Program de cooperare interparlamentară Cipru - Moldova

Parlamentul Republicii  Moldova şi Parlamentul Republicii 
Cipru vor elabora un program de acţiuni interparlamentare 
în vederea intensificării relaţiilor bilaterale. La o asemenea 
înţelegere au ajuns în cadrul unei întrevederi spicherii celor 
două parlamente Marian LUPU şi Marios GAROYIAN. 

Interlocutorii au remarcat faptul că  relaţiile 
dintre  Republica  Moldova  şi  Cipru  sunt 
caracterizate prin parteneriat şi prietenie atât 
pe  dimensiunea  bilaterală,  precum  şi  în 
contextul cooperării internaţionale. 

Totodată,  cei  doi  oficiali  s-au  pronunţat 
pentru  consolidarea  raporturilor 
interparlamentare şi identificarea mai multor 
acţiuni  de  interes  comun  în  vederea 
dezvoltării  dinamice  a  relaţiilor  moldo-
cipriote.  În  acest  sens,  a  fost  menţionată 
oportunitatea  organizării  unui  schimb  de 
vizite la nivelul organelor de lucru ale celor 
două instituţii legislative. 

Preşedintele  Camerei  Reprezentanţilor 
(parlament)  Republicii  Cipru  a  exprimat 
disponibilitatea  ţării  sale  de  a  împărtăşi 
Republicii Moldova experienţa de integrare 
europeană  şi  de  a  ne  susţine  în  realizarea 
dezideratului de apropiere de familia Uniunii 
Europene. 

„Poporul 
cipriot 
manifestă 
sentimente 
deosebite  faţă  de  cetăţenii  Republicii 
Moldova şi remarcăm progresele vizibile din 
ultimii ani pe care le-a realizat ţara Dvs. în 
procesul  de  integrare  europeană”,  a  mai 
afirmat şeful Legislativului cipriot.     

Spicherul cipriot a accentuat faptul că ţara sa 
pledează  în  favoarea  extinderii  Uniunii 
Europene  şi  menţinerii  politicii  uşilor 
deschise. 

În  finalul  întrevederii,  Marian  LUPU  i-a 
adresat omologului său o invitaţie oficială de 
a efectua o vizită în Republica Moldova. O 
invitaţie de răspuns a fost lansată în adresa 
spicherului moldovean de a vizita Ciprul.  

______  _________________________________________________________________  
_   

Ungaria ne susţine în dialogul cu UE
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Ungaria  ne va susţine pe calea 
integrării  europene  şi  va 
sprijini  ţara  noastră  în 
obţinerea  mandatului  UE  de 
începere  a  negocierilor  pe 
marginea  unui  nou  acord 
juridic cu blocul comunitar.    

Aceste afirmaţii  au fost făcute la Budapesta în 
cadrul  întrevederilor  avute  la  Adunarea 
Naţională a Ungariei de delegaţia Parlamentului 
Republicii  Moldova  condusă  de  spicherul 
Marian LUPU. 

Parlamentarii  ungari  au  reconfirmat 
disponibilitatea  Ungariei  de  a  contribui  la 
realizarea  parcursului  european  al  Republicii 
Moldova, inclusiv în dialogul cu statele-membre 
ale Uniunii Europene. 

Marian LUPU a reiterat în cadrul întrevederii cu 
Mátyát  EÖRSI,  Preşedintele  Comisiei  pentru 
afaceri europene, că Republica Moldova necesită 
un nou acord juridic cu Uniunea Europeană, care 
ar  prevedea apropierea  graduală a ţării  noastre 
de  libertăţile  europene.  Potrivit  spicherului, 
Acordul de Parteneriat şi Cooperare care expiră 
în vara anului curent, ar trebui să fie înlocuit cu 

un document care să conţină prevederi privind o 
perspectivă  europeană  sigură  a  Republicii 
Moldova.     

În  cadrul  discuţiilor  purtate  cu  Grupul 
parlamentar de prietenie moldo – maghiar şi cu 
Comisia parlamentară pentru politică externă, a 
fost  exprimată  susţinerea  autorităţilor  de  la 
Budapesta  pentru  identificarea  unei  soluţii 
viabile a diferendului  de pe Nistru, care să fie 
bazată pe respectarea principiilor suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării noastre.  

Parlamentul Republicii Moldova va beneficia de asistenţă pe calea integrării europene în 
cadrul unui Proiect de înfrăţire TWINNING. 

Adunarea Naţională a Ungariei, în comun cu Senatul francez, 
va asista Legislativul de la Chişinău 

în ajustarea legislaţiei naţionale la rigorile comunitare, organizarea activităţii legislative şi 
instruirea parlamentarilor şi funcţionarilor Aparatului Legislativului RM. 

Marian  LUPU şi  Katalin 
SZILI  au  declarat  la 
Budapesta  că  proiectul  va 
demara  în  timpul  cel  mai 
apropiat, iar deja pe parcursul 
acestui  an  cele  două  foruri 
legislative  vor  intensifica 
acţiunile  de  cooperare  în 
vederea  susţinerii  eforturilor 
de  integrare  europeană  a 
Republicii Moldova.  
Katalin  SZILI  a  reconfirmat 
în  cadrul  întrevederii  cu 
delegaţia  Parlamentului  RM 
disponibilitatea Ungariei de a 
consolida  relaţiile  bilaterale 
de  cooperare  şi  a  reiterat 
dorinţa autorităţilor maghiare 
de  a  împărtăşi  ţării  noastre 

experienţa  de  integrare 
europeană. 

Interlocutorii au apreciat înalt 
relaţiile  de  cooperare  dintre 
Moldova  şi  Ungaria,  care 
împărtăşesc  viziuni  şi  valori 
europene comune.  
Marian  LUPU  şi  Katalin 
SZILI  au  pledat  pentru 
consolidarea  parteneriatului 
moldo-maghiar  şi 
valorificarea  potenţialului 
existent pe multiple planuri. 

În  cadrul  întrevederii  cu 
Kinga  GONZ,  Ministrul  de 
Externe  al  Ungariei,  a  fost 
exprimat sprijinul acestei ţări 

pentru  susţinerea  Republicii 
Moldova  în  obţinerea 
mandatului UE de începere a 
negocierilor pe marginea unui 
nou  acord  juridic  cu  blocul 
comunitar.   

Delegaţia  Parlamentului  RM 
a efectuat în perioada 28 – 30 
aprilie  o  vizită  oficială  în 
Republica Ungară, la invitaţia 
Preşedintelui  Adunării 
Naţionale a Ungariei.   

Din  componenţa  delegaţiei 
parlamentare  au  mai  făcut 
parte  deputaţii  Grigore 
PETRENCO,  Valentina 
ŞERPUL,  Marcel 
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RĂDUCAN  şi  Vasile 
GROZAV. 

______________________________________  ____________________     

CONTACTE OFICIALE

Ne alăturăm Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor 

Poliţiştii din Moldova vor cooperare mai activ cu colegii de peste
hotare în vederea respectării drepturilor omului 

În cadrul unei întrevederi cu delegaţia Asociaţiei 
Internaţionale  a  Poliţiştilor,  Marian  LUPU  a 
salutat  intenţia Biroului  Executiv Permanent  al 
organizaţiei  de  a  recunoaşte  Secţia  naţională  a 
Republicii  Moldova  drept  o  componentă  a 
Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor în proces 
de  constituire,  fapt  ce  va  permite  înregistrarea 
oficială  a  acesteia  şi  realizarea  acţiunilor 
necesare  pentru  a  obţine  statut  de  membru 
asociat. 

Preşedintele Parlamentului a accentuat faptul că 
participarea  poliţiştilor  din  RM  în  cadrul 
activităţilor  desfăşurate  de  Asociaţia 
Internaţională  a  Poliţiştilor  reprezintă  o 
oportunitate  deosebită  pentru  transfer  de 
experienţă şi preluare a bunelor practici existente 
la nivel internaţional în acest domeniu.
Michael  ODYSSEOS  a  comunicat  faptul  că 
Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor dispune de 
un  Centru  de  Instruire  în  Germania,  care 
desfăşoară  periodic  conferinţe  şi  ateliere  în 
domeniile de interes comun pentru poliţiştii din 
întreaga  lume.  Preşedintele  IPA  a  exprimat 
disponibilitatea organizaţiei de a cooperare activ 
cu omologii din Republica Moldova în vederea 

ajustării activităţii 
acestora  la 
standardele 
internaţionale 
general recunoscute.  

Asociaţia  Internaţională  a  Poliţiştilor  are  drept 
obiective promovarea şi respectarea principiilor 
cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, participarea la cooperarea între naţiuni 
şi  la  menţinerea  păcii  mondiale,  promovarea 
respectului  faţă  de  lege  şi  ordine,  creşterea 
prestigiului  poliţiei,  crearea  unei  imagini 
favorabile  acesteia  în  rândurile  populaţiei, 
dezvoltarea  unor  activităţi  sociale  şi  culturale, 
favorizarea  schimbului  de  experienţe 
profesionale, etc.

Fondată  la  1  ianuarie  1950,  IPA este  cea  mai 
mare  asociaţie poliţienească din lume şi are în 
prezent  60  de  secţii  naţionale  la  nivel 
internaţional.  IPA  este  o  organizaţie  non-
guvernamentală şi apolitică, cu sediul la Londra. 

  

_______________________________________________________________________
_     

COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ

Parlamentul Tinerilor în plen 
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Integrarea europeană a Republicii 
Moldova,  protecţia  mediului 
înconjurător,  angajarea  tinerilor 
în  câmpul  muncii,  asigurarea  cu 
spaţiu  locativ,  procesele  de 
emigrare  şi  exod  intelectual, 
calitatea studiilor  şi  corupţia din 
sistemul  educaţional  sunt 
principalele  interese  ale  tinerii 
generaţii.  Aşa  consideră  51  de 
tineri  deputaţi  din  cadrul 
Proiectului Parlamentul Tinerilor, 
care  au  dezbătut  şi  adoptat  în 
cadrul  sesiunii  plenare  cinci 
rezoluţii la aceste subiecte.    

Marian  LUPU a  accentuat 
faptul  că  rezoluţiile 
adoptate de către tineri vor 
fi  prezentate  deputaţilor 
Parlamentului  Republicii 
Moldova pentru a fi luate în 
consideraţie.    

Potrivit  spicherului, 
proiectul  a  oferit  o  şansă 
unică  tinerilor  pentru a  se 
familiariza  cu  activitatea 
forului  legiuitor,  a  da 
dovadă  de  maturitate  şi 
responsabilitate  şi  a  aduce 
în  atenţia  autorităţile 
problemele  de  interes 
pentru tânăra generaţie.  
Marian  LUPU  şi-a 
exprimat  convingerea  că 
tinerii  se  vor  implica  pe 
viitor  în  gestionarea 
afacerilor  publice  pentru a 
contribui  la  dezvoltarea 
Republicii  Moldova  şi 
apropierea  ei  de 
comunitatea europeană.  

51  de  tineri  selectaţi  din 
circa 400 de doritori au fost 
repartizaţi  în  fracţiuni 
parlamentare,  conform 
principalelor  doctrine 
politice  care  se  regăsesc  la 
nivel  european:  Fracţiunea 
Conservatorilor, 
Liberalilor,  Socialiştilor, 
Verzilor,  Popularilor. 
Tinerii  au lucrat în comisii 
şi fracţiuni parlamentare şi 
s-au  familiarizat  în  cadrul 
mai  multor  seminare  cu 
modul  de  constituire  şi 
funcţionare  a  organelor  de 
lucru  ale  Parlamentului, 
modalitatea  de  iniţiere  şi 
dezbatere  a  unei  iniţiative 
legislative,  comunicarea 
publică, etc.    

În  cadrul  proiectului  au 
participat  tineri  cu  vârsta 
cuprinsă  între  18  –  25  de 
ani,  inclusiv  din  UTA 
Găgăuz-Yeri  şi  din 

raioanele  de  est  ale 
Republicii Moldova.   

Proiectul  a  fost  derulat  în 
comun  de  către 
Parlamentul  Republicii 
Moldova  şi  organizaţia 
neguvernamentală 
„Institutul  Tineretului 
Guvernator”,  cu  suportul 
National  Democratic 
Institute  şi  Asociaţiei 
pentru  Democraţie 
Participativă „ADEPT”.     

Proiectul  Parlamentul 
Tinerilor  reprezintă  o 
instituţie  de  dezbateri 
parlamentare  şi  un 
instrument  educaţional 
obiectivul  căruia  este 
simularea  procesului  de 
luare a deciziilor din cadrul 
forului  legislativ, 
acumularea de cunoştinţe şi 
experienţe  practice  privind 
activitatea parlamentară în 
Republica Moldova.

_________  ______________________________________________  

Parlamentul a susţinut Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
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Persoane publice, 
în special parlamentari, politicieni şi ziarişti, împreună cu familiile lor 
s-au implicat în acţiuni de voluntariat 
în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, 
care s-a desfăşurat între 14 - 20 aprilie curent, 
fiind susţinută de Parlamentul Republicii Moldova.     

Marian  LUPU,  Preşedintele 
Parlamentului, deputaţii Iurie 
ROŞCA,  Leonid  BUJOR, 
Valentina  BULIGA, 
Valentina  STRATAN,  Eva 
GUDUMAC,  Vlad  FILAT, 
Igor  KLIPII,  Ministrul 
Protecţiei  Sociale  a  Familiei 
şi  Copilului  Galina 
BALMOŞ,  primarul 
Chişinăului  Dorin 
CHIRTOACĂ,  jurnalistul 
Mircea  SURDU  şi  alte 
persoane  publice  s-au 
implicat în diverse acţiuni de 
voluntariat  în  vederea 
promovării  importanţei 
activităţii  voluntarilor  pentru 
societatea  din  Republica 
Moldova.      

Aceştia  au  mers  în  familii 
social  vulnerabile,  au  citit 
poveşti  copiilor,  au  petrecut 
timp cu bătrânii singuratici şi 
au fost alături de bolnavii de 
cancer,  tuberculoză  şi 
persoanele  cu  invaliditate. 
Scopul  organizatorilor  a  fost 
ca  acţiunea  să  cuprindă  cât 
mai  multe  grupuri-ţintă  de 
beneficiari,  iar  societatea  să 
recunoască voluntariatul ca o 
valoare  publică  cu  impact 
pozitiv  asupra  vieţii 
comunităţii. 

Pe parcursul unei  săptămâni, 
organizaţiile  active  în 
domeniul  voluntariatului  au 
desfăşurat  acţiuni  de 
informare  şi  sensibilizare  a 
opiniei  publice  despre 
activităţile  de  voluntariat  şi 
contribuţia  voluntarilor  la 
dezvoltarea comunităţii.  

În  perioada  14  –  20  aprilie 
curent  asociaţiile 
neguvernamentale  au 
organizat  mai  multe  acţiuni 
de  binefacere,  printre  care 
„Paşte  pentru  fiecare”,  în 
cadrul  căreia  persoanele 
social-vulnerabile  au  primit 
produse pentru masa de Paşti, 
“O  raza  de  lumină”,  în  care 
au fost  antrenaţi  210 bătrâni 
şi persoane cu invaliditate de 
la  Azilul  Republican  de 
Bătrâni şi Invalizi.       

De asemenea, organizaţiile de 
voluntari  au  vizitat  copii 
bolnavi  de  cancer  de  la 
Spitalul  Oncologic,  au 
organizat pentru 200 de copii 
de  la  Centrul  Republican  de 
Plasament  şi  Reabilitare  a 
Copiilor  de  Vârstă  Fragedă 
vizite  la  Grădina  Zoologică, 
în mai multe licee a avut loc 
ungheraşul educatorului de la 
egal la egal, etc.    

Pe  tot  parcursul  săptămânii 
voluntarii  au  distribuit 
materiale  informative  ce  ţin 

de  voluntariat,  HIV/SIDA, 
hepatite şi tutun.  

Parlamentul  Republicii 
Moldova a găzduit pe durata 
desfăşurării  Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului o 
expoziţie cu  privire  la 
activitatea de voluntariat. 
 

Începând  din  2007 
Săptămâna  Naţională  a 
Voluntariatului  este 
organizată  tradiţional  în 
fiecare  an  în  luna  aprilie  de 
către  Coaliţia  pentru 
promovarea  legii  şi 
activităţilor  de  voluntariat. 
Săptămâna  Naţională  a 
Voluntariatului  are  drept 
obiectiv  promovarea 
responsabilităţii  sociale  în 
rândul  cetăţenilor  şi 
sensibilizarea opiniei  publice 
privind  contribuţia 
voluntarilor  la  dezvoltarea 
societăţii.     
Potrivit  organizatorilor, 
impactul pozitiv al acţiunilor 
de  voluntariat  asupra 
comunităţii  poate  fi  similar, 
iar în unele cazuri chiar mai 
mare  decât  cel  al  politicilor 
economice.  Voluntariatul 
contribuie  la  crearea 
capitalului  social  în 
comunitate,  la  promovarea 
diversităţii  şi  consolidarea 
membrilor  societăţii, 
stimulează  angajamentul 
civic  şi  aduce  un  aport 
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considerabil  în  formarea 
coeziunii sociale.        

_________  ____________________________________  

Veteranii scenei teatrale

Marian  LUPU  s-a  întâlnit,  la  sediul  Uniunii  Teatrale  din  Moldova  (UNITEM),  cu 
Valentina  SAVIŢCHI,  Preşedintele  Ligii  Veteranilor  Scenei,  artistă  a  Poporului, 
deţinătoare  a  Ordinului  Republicii.  La întâlnire,  care  a  avut  loc  în  cadrul  Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului, a participat Aurelian DĂNILĂ, Preşedintele UNITEM.   

Valentina SAVIŢCHI a comunicat faptul că 
Liga Veteranilor Scenei întruneşte în prezent 
155 de artişti pensionari,  majoritatea dintre 
care  locuiesc  în  condiţii  modeste  şi  se 
confruntă cu dificultăţi financiare.   

Preşedintele  Parlamentului  şi-a  exprimat 
regretul  că  personalităţile  marcante  ale 
Republicii  Moldova  care  au  promovat 
valorile culturale şi au dus faima ţării nu se 
bucură de atenţia cuvenită.  

Marian  LUPU  a  subliniat  faptul  că 
Parlamentul va transfera săptămâna curentă 
în  contul Ligii Veteranilor Scenei cinci mii 
de lei şi, totodată, va adresa un apel tuturor 
parlamentarilor şi partenerilor Legislativului 
pentru  a  contribui  la  susţinerea  veteranilor 
scenei din Moldova. 

Spicherul,  de asemenea,  a  accentuat  faptul 
că  Parlamentul  va  identifica  modalităţi  de 
susţinere  pe  bază  permanentă  a  Ligii 
Veteranilor  Scenei,  precum şi  va  acorda  o 
atenţie sporită problemelor sociale cu care se 
confruntă  artiştii  pensionaţi.  De  asemenea, 
Parlamentul  va  examina  posibilitatea 
amendării legislaţiei privind sponsorizarea şi 
funcţionarea  teatrelor,  care,  potrivit 
Preşedintelui  UNITEM, nu mai corespunde 
necesităţilor actuale din domeniu.       

Marian LUPU, împreună cu reprezentanţi ai 
organizaţiilor  de  voluntari,  l-a  vizitat  la 
domiciliu pe Boris BUIUCLI, numit „vocea 
de aur” a radioului naţional. Acesta a activat 
timp  de  40  de  ani  crainic  la  Radioul 
Naţional, iar în prezent pensionarul în vârstă 
de 93 de ani este  nevăzător  şi  locuieşte  în 
condiţii  inumane,  fără  îngrijire  din  partea 
rudelor. 

„Situaţia  acestui  bătrân  este  o  dramă  şi 
trebuie să facem tot posibilul pentru ca să-l 
ajutăm şi pe el şi alte personalităţi marcante 
din  Moldova,  care,  din  păcate,  îşi  trăiesc 
bătrâneţile în astfel de condiţii”, a menţionat 
Marian LUPU. Spicherul  a  subliniat  faptul 
că o echipă de voluntari va face curăţenie în 
locuinţa  bătrânului,  iar  ulterior  vor  fi 
identificate  mijloace  financiare  pentru  a 
asigura reparaţia apartamentului.   

Totodată, la solicitarea bătrânului, zilnic un 
voluntar îl va însoţi pe acesta să se deplaseze 
după  necesitate  şi  îl  va  ajuta  în  treburile 
cotidiene.  Marian  LUPU  i-a  transmis 
bătrânului produse alimentare şi două mii de 
lei  şi,  la  rugămintea  lui,  îi  va  procura  un 
aparat  de radio.  Bătrânul,  de asemenea,  va 
beneficia de consultaţii medicale.   

_________  ____________________________________  

Şeful Legislativului a devenit voluntar
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Marian  LUPU  împreună 
cu  fiica  Sanda  şi  cu  un 
grup  de  voluntari,  s-au 
deplasat  în  localitatea 
Condrăteşti  din  raionul 
Ungheni,  unde  au  ajutat 
mai multe femei care cresc 
în  singurătate  câte  patru 
copii.  Acţiunea  s-a 
desfăşurat  în  cadrul 
Săptămânii  Naţionale  a 
Voluntariatului  care  este 
organizată în perioada 14 - 
20  aprilie  curent  şi  este 
susţinută  de  Parlamentul 
Republicii Moldova.  

Preşedintele  Parlamentului  împreună  cu un 
grup  de  voluntari  au  lucrat  în  gospodăria 
Angelei  Barbăcari,  care  creşte  singură  3 
băieţi  şi o fetiţă,  cu vârste cuprinse  între 4 
luni şi 7 ani. Spicherul în comun cu tinerii 
voluntari au ajutat la diverse lucrări, inclusiv 
la construcţia gradului, vopsit, etc.   

În cadrul acţiunii trei familii din Condrăteşti 
au  beneficiat  de  materiale  de  construcţii, 
produse  alimentare,  încălţăminte  şi  jucării 
pentru copii, rechizite şcolare, etc.   

_____________________________________________     

Spre cultură şi civilizaţie prin lectură

Ediţia  a  XII-a  a  Salonului  Internaţional  de  Carte  pentru  Copii  a  fost  inaugurată  la 
Chişinău, sub patronatul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova.        

Luând  cuvântul  în  faţa  celor  prezenţi, 
Marian LUPU a estimat că  Salonul devine 
din  an  în  an  un  eveniment  tot  mai  de 
anvergură,  iar  din  2007  a  început 
implementarea  unui  proiect  deosebit  de 
important  cu  genericul  „Spre  cultură  şi 
civilizaţie  prin  lectură”.  Potrivit 
Preşedintelui  Parlamentului,  proiectul  în 
cauză  aduce  lumina  cărţii  nu  doar  pentru 
cititorii  mici  din capitală,  dar  şi  pentru  un 
număr impunător de raioane şi localităţi din 
ţară, unde au fost inaugurate noi librării de 
cărţi.     

Participarea la expoziţia curentă a editurilor 
din statele  vecine România şi  Ucraina,  din 
Rusia,  Belorus,  Ţările  Baltice,  din  statele 

membre  ale  Uniunii  Europene  şi  China 
denotă,  în  opinia  spicherului,  un  interes 
crescând faţă de acest eveniment. 

Relevând  spusele  lui  Voltaire,  precum  că 
cele mai bune cărţi sunt făcute pe jumătate 
de  cititori,  Marian  LUPU  a  subliniat 
importanţa  întâlnirilor  directe  din  cadrul 
Salonului a autorilor şi editorilor de carte cu 
micii  cititori,  pentru  că  aceştia  din  urmă 
influenţează  în  mare  măsură  calitatea  şi 
valoarea cărţii.

În numele Parlamentului RM, Marian LUPU 
a înmânat poetului Grigore VIERU Premiul 
„Ion  Creangă”,  cea  mai  prestigioasă 
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distincţie a Salonului Internaţional de Carte 
pentru Copii.   
_____________  _______________________________       

Demers către autoritatea de reglementare a audiovizualului

Biroul  permanent  al  Parlamentului 
Republicii  Moldova  a  sesizat  în  cadrul 
şedinţei din 1 aprilie Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului  în  legătură  cu  limbajul 
licenţios  promovat  în  adresa  instituţiei 
legiuitoare a ţării în cadrul emisiunii „Poveşti 
cu  măşti”,  difuzată  la  postul  de  televiziune 
NIT.  

Gheorghe  GORINCIOI,  Preşedintele  CCA, 
prezent  la  şedinţă,  a  comunicat  faptul  că 
instituţia  a  primit  mai  multe  sesizări  din 
partea  cetăţenilor  privind  utilizarea 
limbajului  licenţios  în  cadrul  emisiunii 
„Poveşti  cu  măşti”  şi  va  examina  sesizările 
respective  în  cadrul  următoarei  şedinţe 
publice.
 

_____________  ________________________________    

În favoarea respectării drepturilor omului 

Parlamentul RM examinat situaţia expusă 
în Raportul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova (CHDOM)
referitor la maltratarea cetăţeanului Serghei Bezman 
deţinut în penitenciarul nr. 1 din oraşul Taraclia.         

Colaboratorii  Secţiei  Petiţii  şi  Audienţe  a 
Aparatului  Parlamentului  Republicii 
Moldova s-au deplasat la 17 aprilie curent la 
penitenciarul nr.1 din oraşul Taraclia, unde 
au  avut  o  întrevedere  privată  cu 
condamnatul  Serghei  Bezman.  Acesta  a 
confirmat faptul că a fost maltratat de către 
Alexandru Malina,  şeful secţiei  operative a 
penitenciarului,  pentru  că  a  scris  câteva 
petiţii  pe  numele  Preşedintelui 
Parlamentului. În acelaşi timp, administraţia 
penitenciarului a negat învinuirile aduse. 

Pentru  elucidarea  celor  expuse  în  raportul 
CHDOM,  angajaţii  Aparatului 
Parlamentului au avut mai multe întrevederi 
cu circa 50 de condamnaţi care îşi ispăşesc 
pedeapsa  în  penitenciarul  menţionat.  La 
întrevedere nu au participat reprezentanţi ai 
administraţiei  penitenciarului,  Procuraturii 
Generale  sau  Departamentului  Instituţii 
Penitenciare  pentru  a  nu  intimida 
condamnaţii.              
Deţinuţii nu au expus careva pretenţii faţă de 
administraţia instituţiei. De asemenea, nu au 

fost  semnalate  cazuri  de  tortură  pentru 
corespondenţă.  La fel  nu au fost  denunţate 
careva estorcări de bani. Totuşi, condamnaţii 
au comunicat că nu cunosc despre existenţa 
Comitetului pentru Plângeri.   

Procuratura  raionului  Taraclia  a  început 
urmărirea  penală  pe  marginea  acestui  caz 
conform  indicilor  infracţiunii  exces  de 
putere.  Termenul  urmăririi  penale  a  fost 
stabilit  până  la  data  de  12  mai  curent, 
urmând  ca  organele  competente  să  se 
expună referitor la cazul respectiv.  

Potrivit  informaţiilor  anterioare comunicate 
de CHDOM, condamnatul Bezman ar fi fost 
ameninţat  şi  bătut  de  către  angajatul 
instituţiei  de  detenţie  Alexandru  Malina 
pentru  că  a  adresat  câteva  petiţii 
Preşedintelui  Parlamentului.  CHDOM  a 
comunicat  că cetăţeanul  Serghei Bezman a 
fost intimidat şi impus să mănânce scrisorile 
adresate domnului Marian LUPU.       

  
_________  ______________________________________  
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       INIŢIATIVE___ 

Sărbătoarea „Mărţişor” la Sankt-Petersburg

Festivalul „Mărţişor” a fost sărbătorit pentru a doua oară consecutiv 
       la Sankt - Petersburg, Federaţia Rusă, în cea mai mare sală de concerte 
       din oraşul de pe Neva „Okteabrski” cu o capacitate de 5000 locuri. 
       În acest an, sărbătoarea a căpătat o nouă amploare şi s-a deosebit 
       semnificativ de ediţia de inaugurare din anul trecut, când concertul 
       a reunit doar artişti din Republica Moldova.      

La 3 aprilie curent,  la iniţiativa lui  Marian 
LUPU, Consiliul Adunării Interparlamentare 
a  Comunităţii  Statelor  Independente  a 
susţinut  organizarea  unui  festival  muzical 
internaţional  „Primăvara 
Prietenilor”  („Vesna  Druzei”),  la  care  au 
participat  renumiţi  artişti  şi  colective 
muzicale din ţările CSI. 

Republica  Moldova  a  fost  reprezentată  la 
Festival  de  Orchestra  naţională  de  muzică 
populară  „Lăutarii”  condusă  de  maestrul 
Nicolae Botgros, şi de colectivele „Kadânja” 
din Comrat şi „Radoliubie” din Taraclia. 

Pe 
cea  mai  mare  scenă  din  Sank-Petersburg, 
alături  de  artiştii  din  Moldova,  au  evoluat 
artişti  şi  colective  cultural  –  artistice  din 
toate ţările CSI.     

La  spectacol  au  fost  prezenţi  numeroşi 
oficiali  din  CSI,  precum  şi  înalţi  oaspeţi 
europeni. 
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Un arbore pentru dăinuirea noastră

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, 
deputaţi şi funcţionari ai Aparatului Legislativului, 
au participat la lucrări dedicate Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului 
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”.   

Parlamentari  şi  funcţionari  ai  Aparatului 
Parlamentului  Republicii  Moldova  au 
plantat  la  Rezervaţia  „Codrii”  din  comuna 
Lozova, raionul Străşeni, peste 150 de puieţi 
de arbori şi arbuşti decorativi, în special din 
speciile  teiului,  mesteacănului,  castanului, 
etc.   

Marian  LUPU  a  menţionat  importanţa 
desfăşurării lucrărilor de înverzire a plaiului 
şi  a  salutat  faptul  că în aceste  acţiuni  sunt 
antrenate şi persoanele publice. Spicherul a 
relevat  necesitatea ca fiecare cetăţean  să-şi 
aducă  propria  contribuţie  la  reînvierea 
naturii pentru a trăi într-un mediu mai curat 
şi mai frumos.  

Rezervaţia  „Codrii”  a  fost  creată  la  27 
septembrie 1971 în scopul conservării celor 
mai reprezentative sectoare de păduri tipice 
zonei din Podişul Central şi se întinde pe o 
suprafaţă de peste 5000 ha. 

_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
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