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ACTIVITATE LEGISL  ATIVĂ  

Acte legislative adoptate în variantă finală

8 mai

94-XVI 306 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările se referă la recalcularea şi modul de recalculare a pensiilor pentru anumite categorii 
de cetăţeni în vederea măririi acestora, inclusiv pentru veterani, militari etc. 

95-XVI 4458 Lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de 
construcţie a liniei de cale ferată Cahul - Giurgiuleşti

96-XVI 594 Hotărâre de respingere a proiectului de Lege privind abrogarea Legii nr.208-
XVI din 7 iulie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte legislative

97-XVI  498 Hotărâre  de  respingere  a  proiectului  de  Lege  pentru  modificarea  şi 
completarea unor acte legislative

98-XVI 4183 Hotărâre de  respingere a proiectului de  Lege pentru modificarea Legii cu 
privire la patenta de întreprinzător

99-XVI  414 Hotărâre  de  respingere  a  proiectului  de  Lege pentru modificarea Legii  cu 
privire la patenta de întreprinzător
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15 mai

100-XVI 1398 Lege pentru completarea articolului 3 din Legea nr.190-XIII din 19 iulie 
1994 cu privire la petiţionare

Prin modificare se concretizează că prevederile Legii cu privire la petiţionare nu se aplică şi la 
examinarea adresărilor ce ţin de procedura de executare.

101-XVI 4379 Lege cu privire la Concepţia sistemului internaţional automatizat de stat 
„  Alegeri”  şi  a  modului  de implementare  a „Registrului  de  stat  al  alegătorilor  (  parte 
componentă a sistemului internaţional automatizat de stat „ Alegeri”)
Documentul  prevede elaborarea  şi  implementarea  sistemului  internaţional  automatizat  de stat 
„  Alegeri”,  care  va  facilita  executarea  proceselor  prevăzute  de  legislaţia  electorală  pentru 
efectuarea  alegerilor  autorităţilor  publice  eligibile  şi  a  referendumurilor,  precum  şi  pentru 
totalizarea rapidă a rezultatelor votării imediat după încheierea acesteia.

16 mai

102-XVI 188 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările vizează, în special, Legea cu privire la Codul Vamal al Republicii Moldova.

103-XVI 715 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările se referă, în particular, la Legea privind Codul Vamal al Republicii Moldova, Codul 
cu privire la contravenţiile administrative, Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a 
bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, în scopul racordării lor 
la tratatele internaţionale, inclusiv acordul cu OMC, cu legislaţia vamală comunitară.

104-XVI 4129 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Documentul concretizează anumite poziţii şi detaliază mecanismul de aplicare şi individualizare 
a  amenzilor  ce  urmează  a  fi  aplicate  pentru  încălcarea  legislaţiei  cu  privire  la  protecţia 
concurenţei.  În  particular,  se  concretizează,  că  doar  deciziile  de  sancţionare  ale  Consiliului 
Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei vor fi supuse executării silite 
de către executorii judecătoreşti. 

105-XVI 250 Lege cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal

Documentul  prevede  asigurarea  de  către  subdiviziunile  specializate  a  protecţiei  persoanelor 
respective,  inclusiv paza personală,  a familiei,  locuinţei,  averii  etc.  Conform legii  autorităţile 
publice centrale şi locale  sunt obligate să execute sesizările emise de către organul abilitat, în 
scopul protecţiei persoanei protejate concrete. 

106-XVI 545 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 
2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Modificările vizează, în particular, modalitatea de salarizare a angajaţilor Comisiei Naţionale a 
Pieţei  Financiare  şi  ai  Curţii  Supreme de Justiţie.  Un articol  aparte  prevede ca Guvernul,  în 
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termen de două luni, să prezinte propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă 
cu legea respectivă şi să ajusteze la ea actele sale normative.

107-XVI 328 Lege cu privire  la modificarea şi completarea unor acte legislative

108-XVI 667 Lege pentru modificarea  Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Prin modificările respective se menţin facilităţile fiscale acordate producătorilor şi difuzorilor de 
publicitate  socială,  se stabileşte  cuantumul  taxei  pentru fiecare  metru  pătrat  de publicitate  în 
mărime de 500 lei anual.

109-XVI 27 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările  vizează  legile  cu  privire  la  principiile  de  bază  de  reglementare  a  activităţii  de 
întreprinzător,  privind  licenţierea  unor  genuri  de  activitate,  legea  instituţiilor  financiare.  În 
particular, se stabileşte taxa pentru eliberarea licenţei în mărime de 50.000 lei.

110-XVI 1019 Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 
1997 cu privire la tariful vamal

Modificările corectează anumite greşeli tehnice la stabilirea normelor tarifare comise la stadiul 
elaborării proiectului de lege.

111-XVI 1074 Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea  regnului animal nr.439-XIII 
din 27 aprilie 1995

Potrivit  modificărilor,  punctul  34  din  anexă  are  următorul  conţinut:  „Modificarea,  în  caz  de 
necesitate,  a  termenelor  de vânătoare...  precum şi  stabilirea  anuală  a  limitelor  de recoltare  a 
vânatului  sau  interzicerea  vânatului  unor  specii  de  animale  se  efectuează  prin  hotărâre  de 
Guvern, la propunerea argumentată a autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale 
şi cu protecţia mediului, coordonată în scris cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi cu autoritatea 
silvică centrală”.

22 mai

112-XVI  1305  Lege  pentru  aprobarea  Concepţiei  Securităţii  Naţionale  a  Republicii 
Moldova

Legea stabileşte obiectivele securităţii naţionale, liniile directorii de bază în vederea asigurării 
acesteia,  precum şi  sistemul  securităţii  naţionale  a  Republicii  Moldova.  Potrivit  Concepţiei, 
obiectivele  securităţii  naţionale  sunt  asigurarea  şi  apărarea  independenţei,  suveranităţii, 
integrităţii teritoriale, ordinii constituţionale, dezvoltarea democratică, securitatea internă şi de a 
consolida  statalitatea  Republicii  Moldova.  Concepţia  prevede  neutralitatea  permanentă  a 
Republicii Moldova. 

113-XVI 4187 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

În art. IV al Codului fiscal a fost introdus un nou alineat, potrivit căruia începând cu 1 ianuarie 
2009  decontările  aferente  operaţiunilor  în  moneda  naţională  (MDL)  efectuate  cu  cardurile 
bancare, inclusiv prin intermediul POS-terminalelor, se efectuează numai în moneda naţională. 
La efectuarea decontărilor în cauză operaţiuni de convertire nu se permit.  
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114-XVI 1093 Lege pentru modificarea şi  completarea Codului  de procedură penală al 
Republicii Moldova

În art.60 al Codului de procedură penală a fost inclusă prevederea ca partea vătămată să dispună 
de dreptul la recurs ordinar şi recurs în anulare.

115-XVI 1071 Lege pentru modificarea unor acte legislative

Modificările se referă la Codul Muncii  al Republicii  Moldova, Legea privind desfăşurarea în 
siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice.

116-XVI 2764 Hotărâre  pentru completarea Hotărârii  Parlamentului  nr.433-XII  din 26 
decembrie  1990  cu  privire  la  zilele  de  sărbătoare  şi  la  zilele  de  odihnă  în  Republica 
Moldova

Documentul institute Ziua Naţională “Ziua Nistrului”, care va fi serbată pe 11 iulie anual.

117-XVI 908 Lege  pentru  aderarea  Republicii  Moldova  la  Convenţia  cu  privire  la 
distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise prin satelit

118-XVI 49 Lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr.308-XVI din 26 octombrie 
2006  pentru  aderarea  Republicii  Moldova  la  Convenţia  cu  privire  la  contractul  de 
transport internaţional auto de pasageri şi bagaje ( C.V.R.)

29 mai

119-XVI  1723  Hotărâre  privind  numiri  în  funcţia  de  judecători  al  Curţii  Supreme de 
Justiţie

În funcţia respectivă au fost numiţi Elena Covalenco şi Iurie Diaconu.

120-XVI 4378 Lege pentru modificarea şi completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26 
octombrie 2000

Art. 115, alineat 1 al Codului familiei a fost expus în redacţie nouă: “(1) Autoritatea tutelară 
asigură  menţinerea  sau  reintegrarea  copiilor  rămaşi  fără  ocrotire  părintească  în:  a)  familia 
biologică – familia în care s-a născut copilul, b) familia extinsă – rudele copilului până la gradul 
IV inclusiv.  

121-XVI 1405 Lege pentru modificarea Legii  nr.93-XIV din 15 iulie  1998 cu privire  la 
patenta de întreprinzător

Modificările respective au drept scop extinderea aplicabilităţii patentei de întreprinzător pentru 
comerţul  cu amănuntul  doar la tarabă,  tejghea şi autovehicule  în pieţele  autorizate  până la 1 
ianuarie 2017. Documentul prevede stabilirea expresă a categoriilor de marfă pasibile comerţului 
cu amănuntul în locurile autorizate în bază de patentă, precum şi obligativitatea achitării de către 
deţinătorii de patente a contribuţiilor de asigurări sociale. 

122-XVI 3045 Lege privind birourile istorice de credit
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Legea  stabileşte  modul  de  formare,  păstrare  şi  utilizare  a  istoriilor  de  credit,  reglementează 
funcţionarea  birourilor  istoriilor  de  credit,  stabileşte  particularităţile  creării,  lichidării  şi 
reorganizării acestora, precum şi principiile colaborării birourilor de credit cu sursele de formare 
a istoriilor de credit, cu creditorii, ministerele, alte autorităţi administrative şi publice centrale şi 
locale. 

123-XVI 3377 Lege privind ameliorarea situaţiei economico – financiare a Companiei de 
leasing „ Tehagroleasing” SRL prin anularea unor obligaţiuni

Documentul anulează dobânzile şi penalităţile calculate şi neachitate în termen de Compania de 
leasing „ Tehagroleasing” SRL, aferente creditului tehnic acordat de Ministerul Finanţelor în anii 
1997-1998. 

124-XVI 1003 Lege pentru completarea Legii nr.1264 din 19 iulie 2002 privind declararea 
şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, 
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

Potrivit  completării  veniturile  demnitarilor  de  stat  urmează  a  fi  publicate  şi  pe  paginile  de 
Internet oficiale ale Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori 
instituţii publice centrale şi locale, în termen de 30 de zile de la termenul limită de depunere a 
declaraţiei.

125-XVI  4250  Lege  pentru ratificarea  acordului  între  Guvernul  Republicii  Moldova  şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la asigurarea cu pensii a persoanelor eliberate 
din serviciul militar, membrilor familiilor lor şi alte modalităţi ale protecţiei lor sociale

126-XVI 4072 Hotărâre de respingere a proiectului de Lege privind importul unei unităţi 
de transport pentru sistemul sănătăţii  

________  __________________________________________________________   

DIPLOMAŢIA PARLAMENTARĂ

Vizită de lucru la instituţiile europene

Marian LUPU a efectuat în perioada 13 – 15 mai 
curent o vizită  de lucru la instituţiile europene, 
la Bruxelles, Regatul Belgiei. Vizita a avut drept 
scop  intensificarea  dialogului  bilateral  cu 
Uniunea  Europeană  în  vederea  susţinerii 
realizării  aspiraţiilor  de  integrare  europeană a 
Republicii  Moldova şi  promovării  ţării  noastre 
pe agenda europeană de discuţii.           

Marian LUPU a fost  însoţit  de o delegaţie 
parlamentară,  care  a  participat  pe  14  mai 
curent  la  Bruxelles  la  lucrările  Mesei 
Rotunde: Contracararea Traficului de Fiinţe 
Umane: cooperarea între Parlament şi ONG-
uri,  situaţia  existentă  pe ambele maluri  ale 
Nistrului, eveniment organizat de Delegaţia 
Parlamentului  European  pentru  Moldova, 

Reprezentantul Special al UE pentru RM în 
cooperare  cu  Ambasada  Marii  Britanii  la 
Chişinău.  Delegaţia  legislativă  de  la 
Chişinău,  compusă  din  parlamentarii 
Valentina  BULIGA,  Preşedintele  Comisiei 
pentru protecţie socială, sănătate şi familie, 
şi  Nicolae  OLEINIC,  Vicepreşedintele 
Comisiei pentru drepturile omului, a pus în 
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discuţie  acţiunile  comune  ale 
parlamentarilor  şi  organizaţiilor 
neguvernamentale  de pe ambele maluri  ale 
Nistrului  privind  intensificarea  luptei 
împotriva traficului de fiinţe umane.     

Marian  LUPU  a  avut  o  întrevedere 
informală  cu  Evgheni  Şevciuk,  care  a 
participat la lucrările mesei rotunde privind 
contracararea traficului de fiinţe umane. La 
întrevedere  au  participat  Kalman  MIZSEI, 

Reprezentantul  Special  al  UE  pentru 
Moldova, alţi oficiali europeni.    

În  timpul  vizitei  la  Bruxelles,  Preşedintele 
Legislativului  moldovean a avut o serie de 
întrevederi  la  Parlamentul  European  şi  la 
oficiul  Secretarului  General  al  Consiliului 
Uniunii Europene, în cadrul cărora a abordat 
perspectivele  dezvoltării  relaţiilor  de 
cooperare moldo-comunitară.

Agenda  vizitei  spicherului  a  inclus 
întrevederi  cu  Marek  SIWIEC, 
vicepreşedintele Parlamentului European, cu 
Jacek SARYUSZ – WOLSKI, Preşedintele 

Comitetului  pentru  Afaceri  Externe  din 
cadrul  Parlamentului  European,  alţi 
demnitari europeni.       

____________________________________________ 

Serghei Mironov a efectuat o vizită oficială în RM

Serghei  MIRONOV,  Preşedintele  Consiliului  Federaţiei  al 
Adunării Federale a Rusiei, a efectuat, la invitaţia spicherului 
moldovean, o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 
18  –  20  mai  curent.  Serghei  MIRONOV a  fost  însoţit  de  o 
delegaţie  compusă  din  membri  ai  Consiliului  Federaţiei  şi 
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale.     

Vizita  a avut  drept  scop  extinderea 
dialogului  politic  moldo-rus  şi 
impulsionarea  contactelor  politice, 
economice  şi  comerciale  dintre  cele  două 
state.  

Serghei  MIRONOV  a  avut  întrevederi  cu 
Vladimir  VORONIN,  Preşedintele  ţării,  cu 
Marian  LUPU,  Preşedintele  Parlamentului, 
şi cu Zinaida GRECEANÂI, Prim-ministru.

Programul  vizitei  a  inclus,  de  asemenea, 
întrevederi ale oficialului rus cu oamenii de 
afaceri din Moldova, precum şi depunere de 
flori  la  Complexul  Memorial  „Eternitate”, 
vizitarea Universităţii Slavone din Moldova, 
etc.   

În ziua de 20 mai, Serghei MIRONOV s-a 
deplasat în UTA Găgăuz-Yeri.  

____________________________________________ 

Controlul democratic al sectorului de securitate

O delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova a efectuat în perioada 19 – 21 mai curent 
o vizită de lucru în Olanda în vederea participării  la Seminarul “Controlul democratic 
asupra  sectorului  de  securitate:  necesităţi  şi  opţiuni  pentru  consolidarea  controlului 
legislativ”.  
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Din  componenţa  delegaţiei  Parlamentului 
RM au făcut parte legislatorii Iurie ROŞCA, 
Alexandru  LIPCAN,  Igor  KLIPII,  Semion 
DRAGAN, Ştefan GRIGORIEV, Gheorghe 
SUSARENCO,  Angela  LEAHU,  Anatol 
ŢĂRANU. 

În cadrul seminarului au fost puse în discuţie 
aspecte privind rolul instituţiei legislative în 
dezvoltarea bunei guvernări a sectorului de 
securitate şi apărare în Moldova, controlul 
democratic  asupra  sectorului  de  securitate, 
etc. 

Programul  a  inclus,  de asemenea,  vizite  la 
Parlamentul  din  Olanda,  la  Ministerul  de 
Externe,  la  Institutul  de  Relaţii 
Internaţionale  Clingendael,  la  Curtea  de 
Audit. 

Vizita  a  fost  organizată  de  către  Centrul 
pentru  Studii  Europene  de  Securitate  din 
Olanda  şi  Institutul  de  Studii  Politice  din 
Moldova  în  cooperare  cu  Institutul  de 
Politici Publice din Chişinău.  

_____________________________  _______________   

Reuniune comună a comisiilor legislative de politică externă de la Chişinău şi Kiev

Relaţiile  economice  moldo-ucrainene  au fost  discutate  la  21  mai  curent  de  parlamentari  de  la 
Chişinău şi Kiev în cadrul celei de-a doua reuniuni comune a Comisiei pentru politică externă şi 
integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova şi Comitetului pentru afaceri externe a 

Radei Supreme a Ucrainei, care a avut loc la Chişinău. 
Prima  reuniune  a  celor  două  comisii  parlamentare  a 
avut loc anul trecut la Odessa.   

    
O 

delegaţie  a  Comitetului  pentru  Afaceri 
Externe  a  Radei  Supreme  a  Ucrainei, 
condusă  de  Oleg  BILORUS,  Preşedintele 
Comitetului respectiv, s-a deplasat la 21 mai 
curent  la  Chişinău,  unde  a  participat, 
împreună  cu  legiuitorii  moldoveni,  la 
lucrările  şedinţei  comune  a  comisiilor 
parlamentare de profil.  

În cadrul reuniunii  au fost  puse în discuţie 
aspecte  privind  tendinţele  actuale  de 
dezvoltare  a  relaţiilor  economice  moldo-
ucrainene,  baza  juridică  a  cooperării 
bilaterale, au fost abordate inclusiv chestiuni 
ce  vizează  raporturile  economice  moldo-
ucrainene  în  lumina  obţinerii  de  către 

Moldova  a  Preferinţelor  Comerciale 
Autonome şi aderării Ucrainei la OMC, etc. 

La  şedinţă  au  participat  reprezentanţi  ai 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene,  ai  Ministerului  Economiei  şi 
Comerţului, etc.  
Programul  de  lucru  al  vizitei  delegaţiei 
Radei  Supreme  a  inclus,  de  asemenea, 
întrevederi  cu  Premierul  Zinaida 
GRECEANÂI, şi cu Grupul parlamentar de 
prietenie Republica Moldova – Ucraina.  

____________________________________________ 
Strasbourgul a găzduit Summit-ul spicherilor din statele-membre ale Consiliului Europei 
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Marian  LUPU a participat  la  Conferinţa  Europeană a  Preşedinţilor  de  Parlament  din 
statele-membre ale Consiliului Europei, organizată de forul paneuropean în perioada 22 – 
23 mai curent, la Strasbourg, Republica Franceză.    

Conferinţa  a abordat două aspecte esenţiale 
pentru  viitorul  Europei:  identificarea  unor 
mecanisme  mai  eficiente  de  a  implica 
societatea civilă în viaţa politică şi atribuirea 
valorilor  democratice  europene  precum 
supremaţia  legii  şi  drepturile  omului  o 
expresie  mai  clară  în politicile  naţionale  şi 
europene.  

În  particular,  Summit-ul  European  al 
Spicherilor  a  pus  în  discuţie  colaborarea 
dintre parlamente şi societatea civilă şi

modalităţi  de  a  întări  cooperarea  dintre 
parlamente şi  Consiliul  Europei  în  vederea 
promovării valorilor europene fundamentale. 

Marian  LUPU  a  rostit  în  cadrul  lucrărilor 
reuniunii  un  discurs  despre  cooperarea 
autorităţilor  cu  societatea  civilă  şi 
contribuţia  pe  care  o  poate  avea  sectorul 
asociativ  în  dezvoltarea  unui  stat  cu  o 
democraţie tânără.  

Evenimentul  a  reunit  circa  300  de 
participanţi  din  Parlamentele  celor  47  de 
state-membre  ale  Consiliului  Europei, 
precum  şi  din  instituţiile  legiuitoare  din 
Canada,  Israel,  Mexic,  care  au  statut  de 
observator la APCE.  

În  cadrul  vizitei  la  Strasbourg,  Marian 
LUPU a avut o serie de întrevederi bilaterale 
cu  Terry  DAVIS,  Secretarul  General  al 
Consiliului  Europei,  cu  Lluis  Maria  de 
PUIG, Preşedintele Adunării Parlamentare a 
Consiliului  Europei,  cu  Viktoras 
MUNTIANAS,  Preşedintele  Parlamentului 
Lituaniei,  cu  Christian  PONCELET, 
Preşedintele Senatului Franţei, etc.   
Prima Conferinţă  Europeană a Spicherilor a 
avut  loc  în  1975,  în  prezent  evenimentul 
fiind organizat o dată la doi ani.  

____________________________________________ 

Parlamentarii moldoveni la reuniunea AP NATO

O delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova  a participat la sesiunea de primăvară a 
Adunării  Parlamentare  a  NATO,  care  s-a  desfăşurat  la  Berlin,  Republica  Federală 
Germania,  în perioada 23 – 27 mai curent.  Delegaţia  a fost condusă de Iurie  ROŞCA, 
vicepreşedintele Legislativului.    

Agenda  de  lucru  a  sesiunii  a  inclus 
dezbaterea  de  către  participanţi  a 
priorităţilor,  agendei  politice  şi 
parteneriatelor  Alianţei  Nord  Atlantice, 
chestiunilor  privind  Kosovo  şi  viitorul 
securităţii  în  Balcani,  securitatea  în  Asia 
Centrală,  securitatea  energetică,  religia  în 
regiunea Mării Negre, etc.  

La reuniunea de la Berlin au participa circa 
340 de parlamentari,  reprezentând delegaţii 
din  cele  26  de  state  membre  ale  NATO, 
precum  şi  peste  20  de  delegaţii  din 

instituţiile legislative ale ţărilor care nu sunt 
membre  ale  Organizaţiei  Atlanticului  de 
Nord, printre care Rusia, Ucraina, Georgia, 
Afganistan, Pakistan, etc. 

Din  componenţa  delegaţiei  Parlamentului 
RM a mai  făcut  parte  deputatul  Veaceslav 
UNTILĂ.  

Adunarea  Parlamentară  NATO  este  o 
organizaţie  interparlamentară  independentă 
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de NATO, care oferă un cadru de cooperare 
dintre NATO şi parlamentele ţărilor-membre 
şi non membre ale NATO pentru a aborda 
aspecte  de  interes  comun  în  domeniile 
securităţii, politicii, economiei, etc.  

 

____________________________________________ 

Reuniunea Iniţiativei Central Europene la Chişinău

Rolul  Parlamentului  în  susţinerea  promovării  relaţiilor  cu  Uniunea  Europeană  şi 
importanţa aranjamentelor regionale în construirea unei noi Europe fără linii de divizare 
au fost dezbătute la 26 mai la Chişinău de parlamentari din statele-membre ale Iniţiativei 
Central Europene (ICE) în cadrul Reuniunii Comitetului parlamentar ICE.   

Parlamentari  din  Austria,  Bosnia  şi 
Herţegovina,  Bulgaria,  Cehia,  Croaţia, 
Italia,  Republica  Moldova,  Polonia, 
România,  Slovacia,  Ucraina,  Ungaria  au 
abordat  subiecte  privind  intensificarea 
cooperării regionale în vederea apropierii 
statelor  din  regiunea  sud-est  europeană 
de Uniunea Europeană.    
  

Comitetul  parlamentar  reprezintă  de 
rând  cu  Adunarea  Parlamentară, 
Comitetul  Permanent  şi  Comitetele 
Generale, unul din organele de lucru ale 
dimensiunii  parlamentare  a  Iniţiativei 
Central  Europene.  Comitetul 
Parlamentar se întruneşte o dată pe an în 
sesiunea de primăvară în ţara care deţine 
preşedinţia  Iniţiativei  Central  Europene 
pentru  anul  respectiv.  Parlamentul 

Republicii Moldova va fi gazda Adunării 
Parlamentare  a  ICE  în  luna  noiembrie 
curent. 

Republica  Moldova  exercită  Preşedinţia 
Iniţiativei Central Europene începând cu 
1  ianuarie  2008 într-o  perioadă  decisivă 
pentru  organizaţie,  urmând  să  asigure 
implementarea  deciziilor  privind 
transformarea  ICE.  Preşedinţia 
Republicii  Moldova  la  ICE  se 
concentrează  asupra  implementării 
deciziilor  statelor-membre  ICE  privind 
repoziţionarea  şi  reorganizarea  ICE, 
dezvoltarea  relaţiilor  cu  Uniunea 
Europeană, consolidarea cooperării între 
statele  ICE membre şi  non-membre UE, 
precum  şi  dezvoltarea  sectorială  prin 
implementarea  proiectelor  comune  spre 
beneficiul ţărilor-membre ICE. 

Republica Moldova a devenit membru cu 
drepturi  depline  al  ICE  în  1996.  Din 
Iniţiativa Central Europeană fac parte 18 
state: Austria, Albania, Belorus, Bosnia şi 
Herţegovina,  Bulgaria,  Republica  Cehă, 
Croaţia,  Italia,  Fosta  Republică 
Yugoslavă  Macedonia,  Republica 
Moldova, Muntenegru, Polonia, România, 
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Serbia,  Slovacia,  Slovenia,  Ucraina, 
Ungaria.    
____________________________________________ 

Oficial al Dumei de stat în vizită de lucru

Alexei  OSTROVSCHII,  Preşedintele  Comitetului 
Dumei de Stat pentru afacerile cu CSI şi relaţiile cu 
compatrioţii  a  Federaţiei  Ruse,  a  efectuat  în 
perioada  26  –  30  mai  curent  o  vizită  de  lucru  în 
Republica  Moldova.  Vizita  are  loc  la  invitaţia 
Parlamentului RM.
    
Oficialul rus  a avut întrevederi cu Vladimir 
VORONIN,  Preşedintele  ţării,  cu  Marian 
LUPU,  Preşedintele  Parlamentului,  cu 
Grigore PETRENCO, Preşedintele Comisiei 
pentru  politică  externă  şi  integrare 
europeană,  cu  liderii  fracţiunilor 
parlamentare.

De asemenea, Alexei OSTROVSCHII a fost 
primit  de  Vasile  ŞOVA,  ministru  al 
Reintegrării, de Olga GONCEAROVA, 

Directorul  Biroului  Relaţii  Interetnice,  s-a 
întâlnit cu conaţionalii, etc.  

Agenda vizitei a inclus deplasarea oficialului 
rus în regiunea transnistreană.

____________________________________________ 

INTEGRARE EUROPEANĂ     

Comisia Europeană reflectă pe marginea relaţiilor cu Moldova

Comisia  Europeană  a  propus  statelor-membre  să  reflecte 
asupra posibilităţii  începerii  negocierilor  pe marginea unui 
nou  acord  juridic  cu  Republica  Moldova,  a  declarat  la 
Bruxelles  Hugues  MINGARELLI,  vicedirector  general 
pentru Politică Europeană de Vecinătate şi relaţii cu Europa 
de Est din cadrul Comisiei Europene, în timpul întrevederii 
cu Marian LUPU. 
 
Potrivit  oficialului  european,  decizia 
statelor-membre  ale  Uniunii  Europene 
privind  începerea  negocierilor  asupra  unui 
nou acord juridic cu ţara noastră va depinde 
în  mare  măsură  de   ataşamentul  ferm  al 
Republicii  Moldova  pentru  realizarea 
reformelor europene. 

Hugues  MINGARELLI a  apreciat  înalt 
progresul  obţinut  în  ultimii  trei  ani  de 
Republica  Moldova  în  direcţia 
implementării  reformelor  democratice, 
menţionând,  de  asemenea,  faptul  că  ţara 
noastră  a  realizat  multe  lucruri  pozitive  în 
această  perioadă  de  timp.  În  acelaşi  timp, 
Uniunea Europeană, a accentuat oficialul de 
la  Bruxelles,  îşi  doreşte  continuitatea 
reformelor  în  domenii  precum  supremaţia 
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legii, mass media, climatul de afaceri şi cel 
investiţional, etc. 

Oficialul Comisiei Europene a mai subliniat 
în context că Uniunea Europeană va acorda 
o  atenţie  sporită  modului  în  care  vor  fi 
desfăşurate alegerile parlamentare din 2009, 
care vor reprezenta un element important în 
dezvoltarea  şi  evoluţia  dialogului  moldo-
comunitar.   

Cei  doi  oficiali  au  pus  în  discuţie 
perspectivele  de  dezvoltare  a  cooperării 
moldo-comunitare,  fiind  examinată 
posibilitatea  intensificării  mecanismelor  de 
susţinere  a  eforturilor  Republicii  Moldova 
de  integrare  europeană  şi  realizare  a 
reformelor democratice. 

Marian  LUPU  a  exprimat  vocaţia  şi 
dezideratul  ferm  al  cetăţenilor  Republicii 
Moldova  de  a  se  apropia  de  familia 
europeană. În acest sens, spicherul a relevat 
faptul că desfăşurarea de o manieră corectă 

şi  în  spiritul  standardelor  europene  a 
alegerilor parlamentare din anul viitor este o 
responsabilitate  comună  a  tuturor  forţelor 
politice din Moldova pentru asigurarea unui 
viitor european al ţării noastre. 

Interlocutorii  au  mai  abordat  o  serie  de 
aspecte  privind  evoluţia  procesului  de 
soluţionare  a  diferendului  transnistrean, 
fiind apreciat înalt rolul Uniunii Europene în 
impulsionarea procesului de reglementare a 
diferendului transnistrean.  

Reprezentantul Comisiei Europene a reiterat, 
la  rândul  său,  sprijinul  UE  pentru 
identificarea unei soluţii viabile a problemei 
de  pe  Nistru  şi  a  exprimat  disponibilitatea 
Comisiei  Europene  de  a  susţine  financiar 
acţiunile necesare în contextul măsurilor de 
consolidare  a  încrederii  dintre  cele  două 
maluri ale Nistrului. 

„Uniunea  Europeană  rămâne  ataşată 
susţinerii Republicii Moldova în procesul 
de identificare a unei soluţii a conflictului 
transnistrean şi suntem gata să mobilizăm 
resurse  financiare  pentru  consolidarea 
încrederii  dintre  cele  două  maluri  ale 
Nistrului  de îndată ce vor fi  identificate 
acţiunile  necesare”,  a  mai  afirmat 
MINGARELLI. 

_______  _____________________________________    

Parlamentul European în susţinerea Moldovei 

Marian LUPU a avut la Bruxelles  o întrevedere  cu Marek 
SIWIEC, Vicepreşedintele Parlamentului European.  

Interlocutorii 
au  discutat 
mai  multe 

aspecte ce ţin de cooperarea bilaterală dintre 
Republica  Moldova şi  Uniunea Europeană. 
În  context,  Marian  LUPU  a  pledat  în 
favoarea  intensificării  şi  extinderii 
cooperării dintre Parlamentul de la Chişinău 

şi Parlamentul European în vederea preluării 
normelor şi rigorilor comunităţii europene şi 

valorificării  aspiraţiilor  de  integrare 
europeană a ţării noastre.  

Marek  SIWIEC  a  comunicat  faptul  că  în 
vara anului curent Parlamentul European va 
organiza  o  Conferinţă  privind  Politica 
Europeană  de  Vecinătate,  care,  în  opinia 
oficialului  european,  reprezintă  o 
oportunitate foarte bună pentru ţara noastră 
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de  a  fi  prezentă  şi  activă  pe  agenda 
europeană de dezbateri politice. 

Oficialii,  de asemenea,  au discutat ultimele 
evoluţii  în  procesul  de  reglementare  a 
conflictului  transnistrean,  pronunţându-se 

pentru identificarea  cât mai grabnică a unei 
soluţii viabile a diferendului de pe Nistru.  

În  final,  Marian  LUPU  i-a  adresat 
vicepreşedintelui  Parlamentului European o 
invitaţie  oficială  de  a  efectua  o  vizită  în 
Republica Moldova.
 

______  _______________________________________  

Moldova este demnă de un viitor european

Marian  LUPU a  avut  la  Strasbourg  o  întrevedere  cu  Terry  DAVIS,  Secretar  General  al  
Consiliului Europei. 

Terry DAVIS a salutat eforturile întreprinse 
de  către  ţara  noastră  în  vederea  realizării 
reformelor  democratice,  consolidării 
sistemului judiciar şi funcţionării instituţiilor 
statului,  subliniind  faptul  că  Moldova  este 
demnă de o perspectivă europeană. 

În  acelaşi  timp,  oficialul  european  a 
remarcat necesitatea asigurării de către ţara 
noastră a continuităţii reformelor în domenii 
precum  justiţia,  mass  media,  climatul  de 
afaceri, etc.  

Marian LUPU a declarat,  la rândul său, că 
ţara noastră va continua să-şi îndeplinească 
angajamentele faţă de forul pan european, în 
primul  rând,  pentru  a  realiza  reformele 
necesare  asigurării  destinului  european  al 
Republicii Moldova.   

Marian LUPU a reamintit faptul că în 2005 
Parlamentul  Republicii  Moldova,  în 
conformitate  cu  rezoluţia  Consiliului 
Europei, a stabilit un Program de acţiuni în 
vederea  onorării  angajamentelor  faţă  de 
forul  european.  În  prezent  acest  program 
este  îndeplinit  practic  în  totalitate  cu 
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excepţia  unui  singur  document:  Codul 
Educaţiei,  restanţă  care  urmează  a  fi 
prezentată  în  timpul  apropiat  de  către 
Guvern.  

Totodată, spicherul a accentuat faptul că pe 
parcursul sesiunii curente Parlamentul de la 
Chişinău acordă o atenţie sporită rolului de 
monitorizare  a  modului  de implementare  a 
legislaţiei  naţionale.  O  primă  audiere  în 
plenul Parlamentului a fost realizată pe tema 
cazurilor  Republicii  Moldova  la  CEDO. 
Asemenea  audieri  vor  continua,  a  relevat 
Marian LUPU. 
Preşedintele  Parlamentului  a  reconfirmat 
ataşamentul  autorităţilor  RM  pentru  a 
continua  respectarea  angajamentelor  ţării 
noastre faţă de instituţiile internaţionale şi a 
demonstra  în  acţiuni  faptul  că  Republica 

Moldova  este  un  partener  de  încredere  al 
statelor europene.  

Cei  doi  oficiali,  de  asemenea,  au  discutat 
aspecte  ce  vizează  reglementarea 
conflictului  transnistrean,  pronunţându-se 
pentru  soluţionarea  paşnică  a  acestui 
diferend,  impulsionarea  reformelor 
democratice  şi  asigurarea  respectării 
drepturilor  omului  în  regiunea 
transnistreană.    

„Soluţionarea  problemei  transnistrene 
este  de  o  importanţă  deosebită  nu  doar 
pentru viitorul Republicii  Moldova, ci  şi 
pentru securitatea din întreaga Europă”, 
a mai afirmat Terry DAVIS.  

______  _______________________________________  

Cooperarea regională – mecanism de integrare europeană  

Cooperarea regională în Europa Centrală şi de Sud-est este o prioritate pentru Republica 
Moldova şi joacă un rol important în procesul general de integrare europeană a ţării, a 
declarat  Maria  POSTOICO,  Vicepreşedintele  Parlamentului,  la  reuniunea  Comitetului 
Parlamentar al Iniţiativei Central Europene (ICE), care s-a desfăşurat la Chişinău.

Maria  POSTOICO  a  remarcat  faptul  că 
această  cooperare  permite  Moldovei  să  se 
alinieze la valorile şi standardele europene, 
iar actuala reuniune constituie un bun prilej 
pentru  a  susţine  cursul  ireversibil  de 
integrare  europeană  a  ţării  noastre  şi 
aspiraţiile europene ale Moldovei, bazate nu 
doar pe voinţa clasei politice, ci şi a întregii 
societăţi. 

"Este  o  reuniune  istorică  pentru  Moldova,  
deoarece face parte din programul preşedinţiei 
noastre în ICE, pe care o deţinem în premieră 
din  1996,  de  când suntem membri  ai  acestei  
organizaţii",  a  mai  adăugat  vicepreşedintele  
Legislativului.  

Rolul  Parlamentului  în  susţinerea 
promovării relaţiilor cu Uniunea Europeană 
şi  importanţa  aranjamentelor  regionale  în 
construirea  unei  noi  Europe  fără  linii  de 
divizare  au  fost  dezbătute  la  26  mai  la 
Chişinău de parlamentari din statele-membre 
ale  Iniţiativei  Central  Europene  în  cadrul 
Reuniunii Comitetului parlamentar ICE.   

Parlamentari  din  Austria,  Bosnia  şi 
Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, 
Republica  Moldova,  Polonia,  România, 
Slovacia,  Ucraina,  Ungaria  au  abordat 
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subiecte  privind  intensificarea  cooperării 
regionale  în  vederea  apropierii  statelor  din 

regiunea  sud-est  europeană  de  Uniunea 
Europeană.      

______  _______________________________________  

În favoarea reformelor europene 

Marian  LUPU a  avut  la  Bruxelles  o 
întrevedere  cu  Jacek  SARYUSZ  – 
WOLSKI, Preşedintele Comitetului pentru 
Afaceri  Externe  din  cadrul  Parlamentului 
European, în timpul căreia au fost abordate 
perspectivele  dezvoltării  relaţiilor  de 
cooperare  moldo-comunitară  şi 
intensificarea dialogului dintre Parlamentul 
de la Chişinău şi Parlamentul European.

Oficialii  au  discutat  evoluţia  procesului  de 
integrare  europeană  a  Republicii  Moldova, 
starea actuală a reformelor democratice din ţara 
noastră,  menţionând  în  acest  sens  necesitatea 
continuării  transformărilor  interne  şi  ajustării 
continue  a  sectoarelor  naţionale  la  rigorile 
comunitare.  În  context,  Jacek  SARYUSZ  – 
WOLSKI  a  remarcat  importanţa  reformelor 
legislative  realizate  de  Parlamentul  Republicii 
Moldova  pe  parcursul  ultimilor  ani  în  direcţia 
susţinerii  eforturilor  de  integrare  europeană, 
fiind  menţionată,  totodată,  importanţa 
implementării adecvate a legilor adoptate.         

Marian LUPU şi Jacek SARYUSZ – WOLSKI 
au  remarcat  dialogul  constructiv  dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fiind 
accentuată disponibilitatea Uniunii Europene de 
a susţine eforturile ţării noastre în demersurile de 
integrare europeană şi reforme democratice.  
   
Marian  LUPU  a  reiterat  angajamentul 
autorităţilor  Republicii  Moldova  de  a  continua 
promovarea  consecventă  a  agendei  reformelor 
democratice europene.   

Preşedintele  Parlamentului  a  accentuat,  de 
asemenea,  importanţa  începerii  negocierilor  cu 
Uniunea Europeană pe marginea unui nou acord 
juridic, care să prevadă o perspectivă europeană 
sigură a ţării  noastre şi  apropierea graduală de 
libertăţile europene.      

Interlocutorii  au  mai  abordat  aspecte  privind 
procesul  de  reglementare  a  diferendului 
transnistrean. În acest sens, a fost reconfirmată 
susţinerea Uniunii Europene pentru identificarea 
unei soluţii durabile a conflictului transnistrean 
în  baza  principiilor  suveranităţii  şi  integrităţii 
teritoriale  a  Republicii  Moldova  şi  în  cadrul 
legal  internaţional.  Parlamentarul  european  a 
apreciat  că  o  soluţie  viabilă  a  diferendului 
trebuie  să  se  bazeze  pe  normele  dreptului 
internaţional  şi  pe  valorile  europene 
fundamentale.     

De  asemenea,  a  fost  accentuată  importanţa 
consolidării  măsurilor  de  încredere  dintre  cele 
două  maluri  ale  Nistrului  şi  menţinerea  unui 
dialog  permanent  între  cetăţenii  din  partea 
dreaptă şi partea stângă a Nistrului.  

____  _________________________________________________________________________  
_
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CONTACTE OFICIAL  E  

Dialog strategic moldo-rus  

Marian  LUPU  a avut  o  întrevedere  cu  Serghei  MIRONOV,  Preşedintele  Consiliului 
Federaţiei  al  Adunării  Federale  a  Rusiei,  care  a  efectuat,  la  invitaţia  spicherului 
moldovean, o vizită oficială în ţara noastră în perioada 18 – 20 mai curent.   

Oficialii  au  apreciat  vizita 
dlui  Mironov  în  Republica 
Moldova drept o oportunitate 
deosebită  pentru 
impulsionarea  şi  extinderea 
dialogului  politic  moldo-rus 
şi  a  contactelor  politice, 
economice  şi  comerciale 
dintre cele două state.  

A  fost  remarcată  cooperarea 
foarte  bună dintre  instituţiile 
legislative  ale  Republicii 
Moldova şi Federaţiei Ruse şi 
accentuat  faptul  că  o  nouă 
şedinţă  a  Comisiei 
interparlamentare  moldo-
ruse,  care  este  programată 
pentru  sfârşitul  lunii  iunie  – 
începutul  lunii  iulie  la 
Chişinău,  va  oferi 
continuitate  dezvoltării 
raporturilor interparlamentare 
dintre Chişinău şi Moscova.   

Interlocutorii  au  abordat  o 
serie  de  aspecte  privind 
dinamizarea  cooperării 
comercial-economice 
bilaterale,  pledând  pentru 

utilizarea  deplină  a 
potenţialului  economic 
existent  în  relaţiile  bilaterale 
moldo-ruse.  Părţile  au 
discutat  în  acest  sens  mai 
multe  aspecte  ce  vizează 
cooperarea  privind  livrarea 
gazelor  naturale,  exportul 
producţiei  vinicole 
moldoveneşti  pe  piaţa 
Federaţiei Ruse, etc. 

În context, a fost discutată şi 
posibilitatea  examinării 
elaborării  unui  Program  de 
cooperare  economică  dintre 
Republica  Moldova  şi 
Federaţia Rusă pe o perioadă 
de până în anul 2020. Serghei 
MIRONOV  a  adresat,  de 
asemenea,  o  invitaţie  unei 
delegaţii  din  Republica 
Moldova  de  a  participa  la 
lucrările  Forului  Economic 
care  se  va  desfăşura  în 
regiunea rusă Irkutsk între 8 – 
11 septembrie curent. Potrivit 
oficialului  rus,  Forul 
Economic  va  oferi  un  cadru 
favorabil  dezvoltării  şi 
intensificării  contactelor 
comercial-economice  dintre 
cele două state.

Serghei  MIRONOV  a  mai 
accentuat  faptul  că Federaţia 
Rusă  susţine  identificarea 
unei  soluţii  viabile  a 
diferendului  transnistrean  cu 
respectarea  principiilor 
suveranităţii  şi  integrităţii 

teritoriale  a  Republicii 
Moldova. 

Preşedintele  Consiliului 
Federaţiei,  de  asemenea,  a 
apreciat înalt desfăşurarea pe 
parcursul  ultimilor  doi  ani 
consecutiv  a  Festivalului 
„Mărţişor”  în  oraşul  rus 
Sankt-Petersburg. Potrivit lui, 
asemenea  acţiuni  reprezintă 
un  element  important  în 
menţinerea  legăturilor 
prieteneşti  dintre  popoarele 
celor două ţări.  

Preşedintele  Parlamentului 
RM a apreciat, la rândul său, 
caracterul  strategic  al 
relaţiilor  de  cooperare  cu 
Federaţia  Rusă,  atât  pe 
dimensiunea  colaborării 
bilaterale,  regionale,  precum 
şi la nivel internaţional.    

Şeful  Legislativului  de  la 
Chişinău  a  menţionat 
cooperarea foarte bună dintre 
Parlamentele  Republicii 
Moldova şi Federaţiei Ruse şi 
a  subliniat  interesul  părţii 
moldoveneşti  de  a  menţine 
activ  şi  dinamic  dialogul 
interparlamentar moldo-rus în 
vederea  soluţionării 
problemelor  de  interes 
reciproc.  
Referindu-se  la  relaţiile 
comercial-economice  moldo-
ruse, Marian LUPU a optat în 
favoarea  aprofundării 
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contactelor  bilaterale  moldo-
ruse  şi  a  exprimat  interesul 
Republicii  Moldova  de  a 
ratifica Protocolul la Acordul 
interguvernamental  privind 
principiile  perceperii 
impozitelor  indirecte  în 
comerţul  reciproc,  semnat 
anul trecut. 

Preşedintele  Parlamentului, 
de  asemenea,  a  reiterat 
poziţia Republicii Moldova în 
procesul  de  reglementare  a 
diferendului  transnistrean, 
accentuând faptul că o soluţie 

definitivă  şi  viabilă  a 
conflictului  trebuie  să  fie 
atinsă  pe  cale  paşnică,  cu 
respectarea  principiilor 
suveranităţii  şi  integrităţii 
teritoriale a ţării noastre.   
În  final  Serghei  MIRONOV 
i-a adresat o invitaţie oficială 
Preşedintelui  Parlamentului 
Republicii  Moldova  să 
efectueze o vizită în Federaţia 
Rusă.  

________  _______________________________________  

Grupul de la Vîşegrad promovează opţiunea europeană a Moldovei

O serie  de  aspecte  privind  cooperarea  interparlamentară  dintre  Republica Moldova  şi 
Republica Slovacia şi interesul ambelor părţi pentru dinamizarea şi extinderea dialogului 
dintre instituţiile legislative de la Chişinău şi Bratislava au fost abordate în cadrul unei 
întrevederi dintre Marian LUPU şi Dagmar REPCEKOVA, Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Slovace în ţara noastră. 

În context,  oficialii  au remarcat  importanţa 
desfăşurării unui schimb de vizite la nivelul 
organelor  de  lucru  ale  Parlamentelor  în 
vederea  intensificării  raporturilor  bilaterale 
moldo-slovace. 

În  cadrul  întrevederii,  de 
asemenea,  a fost  discutat 
procesul  de  integrare 
europeană  a  Republicii 
Moldova şi stadiul actual 
de  realizare  a  reformelor 
interne. 

Marian  LUPU a  solicitat 
în  acest  context  susţinerea  Slovaciei  în 
procesul  de  obţinere  a  mandatului  UE  de 
începere  a  negocierilor  pe  marginea  unui 
nou  acord  de  cooperare  cu  Uniunea 
Europeană.  Totodată,  Preşedintele 
Legislativului  a  apreciat  iniţiativa  lansată 
recent de Suedia şi Polonia privind iniţierea 
Parteneriatului  Estic  şi  a  solicitat  sprijinul 
Slovaciei în acest sens. 

Preşedintele  Parlamentului,  de asemenea,  a 
solicitat examinarea de către Slovacia a 

posibilităţii de aderare la Centrul Comun de 
Eliberare a Vizelor de la Chişinău în vederea 
facilitării circulaţiei cetăţenilor moldoveni în 

spaţiul european.

Dagmar  REPCEKOVA a 
reconfirmat,  la  rândul său, 
susţinerea  fermă  a 
aspiraţiilor  europene  ale 
Republicii  Moldova  de 
către Slovacia. 
Diplomatul  slovac  a 
precizat, totodată, interesul 
Grupului de la Vîşegrad de 

a pleda în contextul deţinerii Preşedinţiei în 
exerciţiu  a  UE  de  către  Franţa  pentru 
acordarea  unei  atenţii  deosebite  faţă  de 
aspiraţiile europene ale Republicii Moldova. 

Totodată,  oficialul  slovac  a  exprimat 
disponibilitatea autorităţilor de la Bratislava 
de a adera la activitatea Centrului Comun de 
Eliberare  a  Vizelor,  precizând  faptul  că 
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discuţii în acest sens au demarat cu oficialii 
maghiari.        
________  _______________________________________  

Lituania ne sprijină  

 
Relaţiile bilaterale moldo-lituaniene au fost discutate la Strasbourg 
de către Marian LUPU şi Ceslovas JURSENAS, Preşedintele Parlamentului Lituaniei.    

Oficialii au remarcat caracterul foarte bun al 
relaţiilor  de  cooperare  dintre  Republica 
Moldova  şi  Lituania,  fiind  menţionată  în 
particular  dinamica  dialogului 
interparlamentar moldo-lituanian.    

Marian  LUPU  a  apreciat  înalt  sprijinul 
autorităţilor  lituaniene  pentru  susţinerea 
realizării  reformelor  democratice  de  către 
ţara  noastră  şi  contribuţia  Lituaniei  în 
apropierea  Republicii  Moldova  de  familia 
europeană.

La  rândul  său,  Ceslovas  JURSENAS  a 
reconfirmat  disponibilitatea  autorităţilor  de 
la Vilnius de a susţine Republica Moldova în 
parcursul  său  european,  inclusiv  prin 
transferul  de  experienţă  în  ajustarea 
legislaţiei naţionale la normele şi standardele 
europene.    

În  finalul,  Preşedintele  Parlamentului 
Lituaniei  i-a  adresat  Preşedintelui 
Parlamentului  Republicii  Moldova  o 

invitaţie  de  a  efectua  în  luna  septembrie 
curent o vizită oficială în Lituania.    

______  __________________________________     

Preşedintele APCE va vizita Moldova

Louis  Maria  de  PUIG,  Preşedintele  Adunării 
Parlamentare  a  Consiliului  Europei,  va  efectua  în 
luna  iulie  curent  o  vizită  oficială  în  Republica 
Moldova. O asemenea acţiune a fost convenită astăzi 
la  Strasbourg  în  cadrul  întrevederii  oficialului 
european cu  Preşedintele  Parlamentului  Republicii 
Moldova.

Oficialii  au  remarcat  faptul  că  vizita 
înaltului  oficial  european  la  Chişinău  va 
contribui la dinamizarea cooperării cu forul 

paneuropean  şi  apropierea  ţării  noastre  de 
familia europeană.   

Marian LUPU l-a informat  pe Preşedintele 
APCE despre reformele legislative adoptate 
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în  ultimii  ani  de  către  Parlamentul  de  la 
Chişinău în vederea consolidării funcţionării 
instituţiilor  statului  şi  implementării 
reformelor  democratice.  Ambii  oficiali  au 
remarcat, totodată, importanţa implementării 
adecvate a legilor adoptate şi rolul important 
care  îi  revine  forului  legislativ  în 
monitorizarea acestui proces.       

Interlocutorii  au abordat o serie de aspecte 
ce  se  referă  la  cooperarea  autorităţilor  cu 
societatea civilă, fiind salutată Concepţia de 
Cooperare  dintre  Parlamentul  Republicii 

Moldova şi societatea civilă iniţiată de către 
Legislativul  moldovean  la  finele  anului 
2005. 

În  opinia  înaltului  oficial  european, 
Legislativul  de  la  Chişinău  a  reuşit  să 
instituie  mecanisme  democratice  de  dialog 
cu  reprezentanţii  sectorului 
neguvernamental.  Louis  Maria  de  PUIG  a 
pledat  în  favoarea  continuării  colaborării 
dintre  Parlament  şi  sectorul  asociativ  în 
vederea coparticipării cetăţenilor la procesul 
de luare a deciziilor.  

_________________________________________     

Franţa şi Ungaria vor asista Legislativul de la Chişinău în cadrul unui Proiect TWINNING

Marian LUPU a avut la Strasbourg o întrevedere cu Christian PONCELET, Preşedintele 
Senatului  Republicii  Franceze,  şi  cu  Katalin  SZILI,  Preşedintele  Adunării  Naţionale  a 
Ungariei. 
  

Marian  LUPU  a  apreciat  dialogul  politic 

bilateral dintre Moldova şi Franţa drept foarte 
bun, în special pe dimensiunea parlamentară. 
Preşedintele  Parlamentului  moldovean  a 
remarcat  contribuţia  autorităţilor  franceze  în 
susţinerea aspiraţiilor  europene ale Moldovei 
şi  a  solicitat  sprijinul  Franţei  în  obţinerea 
mandatului  UE  de  a  începe  negocieri  pe 
marginea unui nou acord dintre RM şi UE.   

Christian PONCELET a afirmat că Franţa nu 
este indiferentă la evoluţiile şi  transformările 
care au loc în Republica Moldova şi a reiterat 
disponibilitatea  autorităţilor  de  la  Paris  de  a 

susţine  ţara  noastră  în  cadrul  instituţiilor 
europene.  
Marian  LUPU  şi  Christian  PONCELET  au 
discutat,  de  asemenea,  aspecte  ce  vizează 
lansarea Proiectului TWINNING (Program de 
cooperare  inter-instituţională  cu  statele-
membre  ale  Uniunii  Europene).  În  cadrul 
acestui proiect instituţiile legislative din Franţa 
şi  Ungaria  vor  asista  Legislativul  de  la 
Chişinău  în  dezvoltarea,  modernizarea  şi 
crearea  condiţiilor  necesare  la  nivelul 
structurilor  şi  resurselor  umane  pentru 
racordarea legislaţiei şi practicilor naţionale cu 
standardele statelor-membre ale UE şi normele 
Acquis-ului comunitar.  

Interlocutorii  au  apreciat  că  Proiectul 
Twinning, care va fi lansat în luna septembrie 
curent,  va  oferi  Parlamentului  Republicii 
Moldova  asistenţă  pe  patru  componente: 
armonizarea legislaţiei naţionale la standardele 
europene,  consolidarea  funcţiei  de  control  a 
Parlamentului,  introducerea  procedurii  de 
evaluare a impactului legislaţiei şi optimizarea 
structurii  şi  funcţiilor  Aparatului  instituţiei 
legiuitoare.  
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La  ceremonia  de  lansare  a  Proiectului  vor 
participa reprezentanţi ai Senatului francez şi 
ai Adunării Naţionale a Ungariei.   

_________________________________________     

Marian LUPU şi Katalin SZILI, Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei, 
au abordat în cadrul unei întrevederi la Strasbourg 
aspecte privind cooperarea moldo-ungară pe plan bilateral şi în context european.  

Interlocutorii  au  remarcat  parteneriatul 
foarte bun dintre Republica 
Moldova şi Ungaria, atât pe 
plan bilateral, precum şi în 
context  regional  şi 
internaţional.  Părţile  au 
pledat, de asemenea, pentru 
consolidarea  cooperării 
moldo-maghiare  şi 
valorificarea  potenţialului 
existent  pe  dimensiunea 
parlamentară.  

Marian  LUPU  a  exprimat 
gratitudine  autorităţilor 
ungare  pentru  susţinerea 
constantă  acordată  ţării 
noastre în eforturile de apropiere de familia 
europeană.   

Katalin SZILI a reiterat în cadrul 
întrevederii  disponibilitatea 
Ungariei  de a consolida relaţiile 
bilaterale  de  cooperare  şi  a 
reiterat  dorinţa  autorităţilor 
maghiare  de  a  împărtăşi  ţării 
noastre  experienţa  de  integrare 
europeană. 

Katalin SZILI, de asemenea, şi-a 
confirmat  participarea  la 
reuniunea  de  lansare  a 
Proiectului  TWINNING  pentru 
Parlamentul Republicii Moldova, 
acţiune  planificată  pentru  luna 
septembrie curent la Chişinău.    

_________________________________________     

O nouă misiune FMI

Marian  LUPU a  primit  delegaţia  Misiunii  Fondului  Monetar  Internaţional  pentru 
Moldova, condusă de Graeme JUSTICE. La întrevedere a participat şi Johan MATHISEN, 
Reprezentantul Permanent al FMI la Chişinău.  

Graeme  JUSTICE  a  subliniat  faptul  că 
previziunile  pentru  Republica  Moldova 
rămân a fi bune, însă urmează a fi asigurată, 
prin politici fiscale şi monetare, menţinerea 
nivelului  inflaţiei  conform  prognozelor. 
Oficialul  Fondului  Monetar  Internaţional  a 
reiterat  în  context  disponibilitatea 
organizaţiei pe care o reprezintă de a asista 
ţara noastră pe calea dezvoltării  economice 
şi realizării reformelor necesare.     

Spicherul a subliniat, la 
rândul  său,  faptul  că 

autorităţile vor continua ritmul ascendent al 
reformelor  şi  aplicarea  în  practică  a 
angajamentelor asumate în faţa organismelor 
financiare internaţionale.   
În  acelaşi  timp,  interlocutorii  au  subliniat 
necesitatea  definitivării  cât  mai  grabnice  a 
proiectului de lege privind finanţele publice 
locale.  Potrivit  lor,  noul  proiect  trebuie  să 
conţină prevederi care ar îmbunătăţi situaţia 
privind consolidarea autonomiei financiare a 
administraţiei publice locale.      
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_________________________________________     

Dialog Chişinău – Tiraspol

Marian LUPU, aflat  în vizită de lucru la Bruxelles,  a avut o întrevedere informală cu Evgheni 
Şevciuk,  care participă la lucrările Mesei Rotunde „Contracararea Traficului de Fiinţe Umane: 
cooperarea între Parlament  şi  ONG-uri.  Situaţia existentă pe ambele  maluri  ale  Nistrului”.  La 
întrevedere au participat Kalman MIZSEI,  Reprezentantul  Special  al  UE pentru Moldova,  alţi 
oficiali europeni.     

În  cadrul  întrevederii  a  fost  salutată  stabilirea 
acestor prime contacte, fiind exprimată speranţa 
că  dialogul  început  va  avea  continuitate  în 
beneficiul  cetăţenilor  de  pe  două  maluri  ale 
Nistrului.  
 
A  fost  discutată  necesitatea  reluării  cât  mai 
grabnice  a  negocierilor  în  problema 
transnistreană  în  formatul  cinci  plus  doi  în 
vederea  identificării  unei  soluţii  definitive  şi 
viabile a conflictului transnistrean.        

Interlocutorii  au  abordat  o  serie  de  aspecte 
privind  consolidarea  măsurilor  de  încredere 

dintre  Chişinău  şi  Tiraspol,  facilitarea  liberei 
circulaţii  a  persoanelor  şi  mărfurilor  între  cele 
două maluri ale Nistrului, promovarea dialogului 
social între cetăţenii de pe malul stâng şi drept al 
râului Nistrului, etc.       

Oficialii  europeni  au  salutat  iniţierea  şi 
dezvoltarea  dialogului  dintre  cele  două  maluri 
ale Nistrului, exprimându-şi convingerea că, prin 
contacte directe între Chişinău şi Tiraspol,  poate 
fi  impulsionată  identificarea  unei  soluţii 
definitive şi viabile a diferendului transnistrean. 

_________________________________________     

Interes comun pentru proiecte moldo-iordaniene

Marian  LUPU  l-a  primit  pe  Rasem  Yacoub  HASHEM,  Ambasador  Extraordinar  şi 
Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei în ţara noastră, cu reşedinţa la Bucureşti. La 
întrevedere  a  participat,  de  asemenea,  Samih  ZAVAHRA,  Consul  Onorific  al  Regatului 
Haşemit al Iordaniei în RM.  

Preşedintele  Parlamentului  l-a  felicitat  pe 
diplomatul Rasem Yacoub HASHEM cu ocazia 
acreditării  sale  în  ţara  noastră,  exprimându-şi 
convingerea  că  acest  fapt  va  contribui  la 
dinamizarea relaţiilor dintre RM şi Iordania.   

Interlocutorii  au  pledat  pentru  extinderea 
cadrului  juridic  dintre  cele  două  state  şi 
valorificarea deplină a potenţialului existent. În 
context, oficialii au accentuat rolul deosebit care 
îi revine dimensiunii parlamentare în ansamblul 
relaţiilor  bilaterale  moldo-iordaniene, 
pronunţându-se  pentru  fortificarea  raporturilor 
dintre legislativele de la Chişinău şi Amman.    

La  rândul  său,  ambasadorul  Rasem  Yacoub 
HASHEM  s-a  pronunţat  pentru  activizarea 
dialogului  bilateral  moldo-iordanian, 
intensificarea  cooperării  comercial-economice 
dintre  Moldova  şi  Iordania,  precum  şi  pentru 
identificarea  sferelor  de  interes  comun  în 
vederea  stabilirii  unor  parteneriate  reciproc 
avantajoase.    

În  final,  Rasem Yacoub HASHEM i-a  adresat 
dlui  Marian  LUPU  invitaţia  Preşedintelui 
Parlamentului  iordanian  de  a  efectua  o  vizită 
oficială în Regatul Haşemit al Iordaniei. 

_________________________________________     
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Moldova şi Muntenegru – aspiraţii europene comune

Perspectivele  dezvoltării  relaţiilor  dintre  Republica  Moldova  şi  Muntenegru  pe  multiple 
planuri au fost discutate la întrevederea Preşedintelui Parlamentului cu Zeljko RADULOVIC, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Muntenegrului în ţara noastră.    

Interlocutorii  au  apreciat  înalt  dialogul  politic 
dintre Republica Moldova şi Muntenegru, fiind 
menţionată  importanţa  dinamizării  contactelor 
bilaterale.   

Marian LUPU a exprimat interesul ţării noastre 
pentru  intensificarea  cooperării 
interparlamentare,  pronunţându-se  în  favoarea 
desfăşurării  unui  dialog  activ  şi  permanent  la 
nivel  de  grupuri  şi  comisii  parlamentare  de 
specialitate.   

În  opinia  interlocutorilor,  aspiraţiile  europene 
comune ale celor două state constituie o premisă 
favorabilă  pentru  dezvoltarea  cooperării 
bilaterale şi pe dimensiunea regională. Oficialii, 
de  asemenea,  au  pledat  pentru  realizarea 
reformelor  europene  în  vederea  preluării 
modelelor  democratice  şi  apropierii  de  familia 
europeană.  

Ambasadorul Zeljko RADULOVIC a menţionat 
că  ţara  sa  acordă  o  importanţă  deosebită 
relaţiilor cu Republica Moldova. „Ele capătă o 
nouă  valenţă  acum  când  Republica  Moldova 
deţine  preşedinţia  într-un  şir  de  organizaţii 
regionale”, a mai afirmat diplomatul. 

În această ordine de idei, a fost exprimată poziţia 
Republicii  Moldova  de  a  opta  în  perioada 
exercitării  preşedinţiei  în  cadrul  mai  multor 
aranjamente  regionale  pentru  apropierea  ţărilor 
sud-est  europene  de  Uniunea  Europeană  şi 
intensificarea  dialogului  cu  statele-membre  ale 
UE.   

În  cadrul  întrevederii  au  fost  abordate,  de 
asemenea,  abordate  aspecte  ce  ţin  de 
reglementarea diferendului transnistrean. 

_________________________________________     

Problema transnistreană discutată la nivel parlamentar cu legislator al Dumei Ruse 

Marian LUPU s-a întâlnit cu Alexei OSTROVSCHII, 
Preşedintele Comitetului Dumei de Stat pentru afacerile cu CSI 
şi relaţiile cu compatrioţii a Federaţiei Ruse.    

În  cadrul  întrevederii  a  fost 
discutat  stadiul  actual  al 
relaţiilor  bilaterale  dintre 
Republica  Moldova  şi 
Federaţia  Rusă  pe  plan 
politic,  economic  şi  social, 
fiind  constatată  dezvoltarea 
ascendentă  şi  pozitivă  a 
dialogului  dintre  cele  două 
state.

Cei  doi  oficiali  au  apreciat 
înalt caracterul constructiv al 
relaţiilor  de  cooperare  dintre 
Republica  Moldova  şi 
Federaţia  Rusă,  atât  pe 
dimensiunea  colaborării 
bilaterale,  regionale,  precum 
şi la nivel internaţional.    

Interlocutorii  au  remarcat 
cooperarea foarte bună dintre 
instituţiile  legislative  ale 
Republicii  Moldova  şi 
Federaţiei  Ruse,  care,  în 
opinia lor,  poate contribui la 
dezvoltarea  şi  impulsionarea 
relaţiilor  de  colaborare 
moldo-ruse.  Oficialii,  de 
asemenea, au accentuat faptul 
că o nouă şedinţă a Comisiei 
interparlamentare  moldo-
ruse,  acţiune  preconizată  să 
aibă loc la sfârşitul lunii iunie 
– începutul lunii  iulie curent 
la  Chişinău,  va  oferi 
continuitate  dezvoltării 

raporturilor interparlamentare 
dintre Chişinău şi Moscova. 

În  context,  a  fost  salutată 
vizita  recentă  la  Chişinău  a 
dlui  Serghei  MIRONOV, 
Preşedintele  Consiliului 
Federaţiei  al  Adunării 
Federale a Rusiei,  precum şi 
vizita dlui  Boris  GRÂZLOV 
planificată  pentru  toamna 
anului  curent.  Potrivit 
interlocutorilor,  dinamica 
dialogului  interparlamentar 
moldo-rus  a  căpătat  un 
caracter  sistemic  şi  oferă 
premise  bune  pentru 
intensificarea  relaţiilor 
moldo-ruse  în  ansamblu  în 
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vederea  soluţionării 
problemelor  de  interes 
reciproc.  

În  cadrul  discuţiilor  au  fost 
abordate,  de  asemenea,  o 
serie  de  chestiuni  privind 
dinamizarea  cooperării 
comercial-economice  şi 
utilizarea  plenară  a 
potenţialului  economic 
existent  în  relaţiile  bilaterale 
moldo-ruse.  

Oficialii,  de  asemenea,  au 
discutat  aspecte  privind 
procesul  de  reglementare  a 
diferendului  transnistrean, 
fiind  accentuat  faptul  că  o 
soluţie definitivă şi  viabilă a 
conflictului  trebuie  să  fie 

atinsă  pe  cale  paşnică,  cu 
respectarea  suveranităţii  şi 
integrităţii  teritoriale  a  ţării 
noastre. 

În acest  sens,  oficialul  rus  a 
susţinut  necesitatea 
identificării  unei  soluţii 
viabile  a  diferendului  de  pe 
Nistru  în  baza  principiilor 
suveranităţii  şi  integrităţii 
teritoriale  a  Republicii 
Moldova, precizând faptul că 
regiunea  transnistreană 
trebuie  să  se  regăsească  în 
cadrul Moldovei integre.  

Alexei  OSTROVSCHII 
efectuează  în  perioada  26  – 
30  mai  curent  o  vizită  de 

lucru în Republica Moldova, 
la  invitaţia  Parlamentului 
moldovean.      

Oficialul  rus  a avut 
întrevederi  cu  Vladimir 
VORONIN,  Preşedintele 
ţării,  cu  Grigore 
PETRENCO,  Preşedintele 
Comisiei parlamentare pentru 
politică  externă  şi  integrare 
europeană,  cu  liderii 
fracţiunilor  parlamentare,  cu 
Vasile  ŞOVA,  ministru  al 
Reintegrării,  etc.  Agenda 
vizitei  mai  a  inclus 
deplasarea  oficialului  rus  în 
regiunea transnistreană.

___________________________________________________  ____________________  
_     

DIPLOMAŢIA PARLAMENTARĂ     

Parlamentarii moldoveni şi ucraineni optează pentru relaţii mai strânse 

Dezvoltarea  unor  acţiuni  comune  îndreptate  spre  consolidarea  relaţiilor  egale  de 
parteneriat dintre Republica Moldova şi Ucraina a fost accentuată astăzi în cadrul celei de-
a  doua  reuniuni  comune  a  Comisiei  pentru  politică  externă  şi  integrare  europeană  a 
Parlamentului Republicii Moldova şi Comitetului pentru afaceri externe a Radei Supreme 
a Ucrainei, desfăşurată la Chişinău. 

Participanţii la reuniune au abordat un şir de 
chestiuni  privind  intensificarea  relaţiilor 
economice  moldo-ucrainene,  inclusiv 
aspecte  privind  tendinţele  actuale  de 
dezvoltare  a  relaţiilor  economice  moldo-
ucrainene,  baza  juridică  a  cooperării 
bilaterale,  raporturile  economice  moldo-
ucrainene  în  lumina  obţinerii  de  către 
Moldova  a  Preferinţelor  Comerciale 
Autonome şi aderării Ucrainei la OMC, etc. 
În  finalul  reuniunii  membrii  celor  două 
comisii au adoptat o Declaraţie comună, care 
subliniază  necesitatea  utilizării  tuturor 
instrumentelor  existente  pe  dimensiunea 
parlamentară în vederea fortificării relaţiilor 

interstatale şi atingerea rezultatelor practice 
în domeniile politic, economic şi umanitar.

De asemenea, în Declaraţia finală părţile au 
remarcat importanţa soluţionării definitive a 
unor chestiuni în cadrul cooperării bilaterale, 
procesul cărora s-a activat în 2008, în urma 
semnării  „Graficului  soluţionării 
problemelor de importanţă sporită în relaţiile 
moldo  -  ucrainene”,  care  prevede 
soluţionarea lor în pachet. 

Cele  două  comisii  au  pledat  pentru 
desfăşurarea  cât  mai  grabnică  a  şedinţei 
Comisiei  interguvernamentale  cu  privire  la 
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cooperarea  comercial  –  economică,  fapt, 
care  în  opinia  lor,  va  contribui  la 
aprofundarea  contactelor  economice  între 
agenţii  economici  ai  părţilor,  precum şi  la 

extinderea  schimburilor  comercial  – 
economice între ţări.  

Prima  reuniune  de  acest  fel  a  celor  două 
comisii a avut loc în luna februarie 2007.  

_______________________________________________________________________
_     

COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ

Avem nevoie de o societate civilă puternică 

Republica Moldova este un stat tânăr care trebuie să compenseze lipsa unor vechi tradiţii 
democratice  prin  dezvoltarea  unei  societăţi  civile  puternice,  a  afirmat  Marian  LUPU, 
Preşedintele  Parlamentului  RM,  în  discursul  rostit  în  cadrul  Conferinţei  Europene  a 
Preşedinţilor de Parlament din statele-membre ale Consiliului Europei, care are loc la 23 
mai curent, la Strasbourg, Republica Franceză. 

Marian  LUPU  a  accentuat 
faptul  că,  prin  eforturi 
comune,  Parlamentul 
moldovean şi reprezentanţii 
organizaţiilor 
neguvernamentale  au 
elaborat în 2005 Concepţia 
privind  cooperarea  dintre 
Parlament  şi  societatea 
civilă,  care  reprezintă  un 
nou  instrument  de 
stimulare  a  democraţiei 
participative. 

Spicherul  a  relevat  faptul 
că  respectivul  document 
oferă  posibilitatea 
Parlamentului de a dezvolta 
o  cooperare  structurată  şi 
de  fond  cu  reprezentanţii 
societăţii  civile,  prin 
implicarea  directă  a 
exponenţilor societăţii civile 
în  perfecţionarea  cadrului 
legislativ. 

În  prezent,  a  accentuat 
Marian LUPU, Legislativul 
în  comun  cu  societatea 
civilă  se  află  la  etapa 
definitivării unui cadru nou 

de cooperare fiind în proces 
de  elaborare  Strategia 
Naţională  de  Dezvoltare  a 
Societăţii  Civile.  Acest  nou 
document, a mai  relevat în 
discursul  său  spicherul, 
vine să elimine lacunele  de 
drept  care  reglementează 
activitatea  organizaţiilor 
neguvernamentale  şi  să 
ofere  un  cadru  legal 
favorabil  dezvoltării 
sectorului asociativ. 

În  acest  sens,  Preşedintele 
Legislativului  a precizat  că 
Parlamentul  optează  în 
favoarea  definirii  unor 
fonduri  publice  destinate 
susţinerii  iniţiativelor 
civice. În acest sens, Marian 
LUPU  a  subliniat 
importanţa  elaborării  unor 
proceduri  transparente 
care  să  reglementeze 
gestionarea,  accesul  şi 
utilizarea  fondurilor 
publice,  precum  şi  a 
menţionat  necesitatea 
dezvoltării  unor  politici 
fiscale  atractive  orientate 

spre  promovarea 
activităţilor  civice  şi 
filantropice  în  vederea 
sporirii interesului mediului 
de afaceri pentru acordarea 
de suport activităţilor non-
profit.

În  finalul  discursului, 
Marian  LUPU  a  remarcat 
potenţialul  enorm  care 
există  în  rândul 
organizaţiilor 
neguvernamentale. 

„Societatea civilă constituie 
acel  element  care 
complimentează 
legitimitatea  autorităţilor 
publice  şi   reprezintă 
expresia  unor  necesităţi 
obiective  exprimate  în 
societate.  Este  în  interesul 
cetăţenilor  ca  potenţialul 
sectorului  asociativ  să  fie 
încorporat  eficient  în 
procesele  decizionale  care 
au  loc  în  societate”,  a  mai 
afirmat  Preşedintele 
Parlamentului  Republicii 
Moldova.

_________  ______________________________________________  
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Provocările Mileniului

Prim  ministrul  Zinaida  GRECEANÂI  a  participat  la  şedinţa  Biroului  Permanent  al 
Parlamentului  Republicii  Moldova,  în  cadrul  căreia  a  fost  prezentată  Propunerea  ţării 
noastre  către  Corporaţia  Provocările  Mileniului  în  cadrul  Programului  de  Asistenţă 
Deplină Compact.   

Potrivit  informaţiei 
prezentate  de  către  Primul 
ministru,  Republica 
Moldova a înaintat  în luna 
februarie  curent  propuneri 
pentru  finanţarea  a  patru 
proiecte în domenii precum 
reabilitarea  drumurilor, 
creşterea  eficienţei 
sectorului  energetic, 
tranziţia  la  agricultura 
performantă,  dezvoltarea 
asistenţei medicale primare în zonele rurale. 

Pe parcursul anului curent, ţara noastră va fi 
vizitată de mai multe misiuni ale Corporaţiei 
Provocările  Mileniului  care  vor  evalua 
propunerile ţării noastre în vederea selectării 
proiectelor care ar contribui cel mai adecvat 
la  dezvoltarea  economică  durabilă  a 
Republicii Moldova. 

Elemente  de  bază  care  vor  fi  luate  în 
consideraţie  de  către  experţii  Guvernului 
SUA în procesul de selecţie a proiectelor ţin 
de  rata  de  recuperare  economică,  eficienţa 
investiţiilor  şi  impactul  social  asupra 
beneficiarilor.  Totodată, printre principalele 

precondiţii  necesare 
pentru  acceptarea 
propunerilor  Republicii 
Moldova sunt realizarea 
cu  succes  a  acţiunilor 
stabilite  în  Programul 
Preliminar,  progres  în 
domenii  precum 
guvernarea  echitabilă, 
libertatea  economică, 
combaterea  corupţiei, 
etc. 

Republica  Moldova  a  propus  proiecte  în 
sumă  de  circa  500  milioane  dolari  SUA. 
Totodată, Corporaţia Provocările Mileniului 
urmează  să  decidă  asupra  conţinutului  şi 
calităţii  propunerilor,  pentru  ca  ulterior  să 
fie  selectate  proiectele  şi  negociat  Acordul 
de Grant. Acest lucru ar putea fi realizat în 
decursul  unui  an,  finanţarea  propriu  zisă 
urmând  a  avea  loc  estimativ  în  a  doua 
jumătate a anului 2009.        

Corporaţia Provocările Mileniului, înfiinţată 
de  Guvernul  SUA în 2004,  are  drept  scop 
reducerea sărăciei  prin intermediul creşterii 
economice.  

_________  ______________________________________________  

Dialog dintre Parlament şi mediul de afaceri 

Asociaţia Internaţională Business şi Parlament din Republica Moldova (IABP-Moldova) a 
contribuit substanţial, în ultimii ani, la dezvoltarea unui dialog continuu între Legislativul 
ţării şi mediul de afaceri. Acest lucru l-a declarat, în cuvântul de deschidere rostit în cadrul 
celei  de-a treia şedinţe anuale a IABP-Moldova,  spicherul  Marian LUPU, Preşedinte al 
Consiliului de coordonare al asociaţiei respective.  

Preşedintele Parlamentului  a  precizat  că, 
IABP-Moldova  a  contribuit  la  un  dialog 
transparent  şi  constructiv,  fiind  axat  pe 
examinarea şi găsirea de soluţii la subiecte de 
importanţă  majoră,  care  vizează  dezvoltarea 

antreprenoriatului şi a climatului investiţional 
şi de afaceri. Prin acest dialog ea contribuie în 
continuare  la  eficientizarea  activităţii 
parlamentarilor,  în  contextul  procesului 
legislativ,  care  vizează  legislaţia  economică, 
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socială  şi  cea  din  domeniile  determinante 
pentru dezvoltarea social-economică a ţării, a 
spus Marian LUPU.

Spicherul  a  mai  afirmat  ca  Asociaţia 
Internaţională  Business  şi  Parlament  s-a 
afirmat  ca  o  verigă  importantă  în  contextul 
procesului  general  de  colaborare  dintre 
Parlament şi societatea civilă. Acest proces a 
fost  lansat  în  anul  2005  şi  este  unul  în 
dezvoltare  continuă  si  care  aduce  avantaje 
mutuale  pentru  partenerii  noştri,  care 
reprezintă  societatea  civilă,  organizaţiile 
neguvernamentale, asociaţiile  profesionale şi 
cele de profil,  precum şi pentru Parlament, a 
adăugat Marian LUPU.

Baza  pentru  acest  dialog  cu  reprezentanţii 
asociaţiilor  de  afaceri  a  fost  deja  stabilită. 
Prioritatea  noastră  acum este  un  angajament 
real  şi  asistenţă  din  partea  agenţiilor 
specializate  internaţionale  în  vederea 
identificării  pârghiilor  suplimentare,  care  ar 
facilita  şi  eficientiza dialogul cu comunitatea 

de  afaceri  în  contextul  implementării 
prevederilor Planului de Acţiuni UE - RM, a 
mai  menţionat  preşedintele  Consiliului  de 
coordonare al IABP-Moldova.

Romeo ŢURCAN, director executiv al IABP-
Moldova, a făcut o retrospectivă a activităţilor 
Asociaţiei  în  anul  2007  şi  a  vorbit  despre 
activităţile  planificate  pentru  perioada 
2008-2009. El a menţionat că în 2008 IABP-
Moldova  a  aderat  la  Pactul  Global  al 
Naţiunilor  Unite,  structură  a  businessului, 
ONG-urilor  şi  sferei  academice,  care  îşi 
orientează  activitatea  în  baza  celor  zece 
principii  unanim  acceptate  în  domeniile 
drepturilor omului, muncii, mediului ambiant 
şi anticorupţiei.   

În  cadrul  şedinţei,  spicherul  a  înmânat 
certificate din partea IABP-Moldova unui grup 
de  deputaţi,  antreprenori  şi  membri  ai 
organismelor internaţionale, care au participat 
la activităţile Asociaţiei.   

_________  ______________________________________  

MESAJ DE FELICITARE
al Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova

cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului bancar”

Stimaţi lucrători din sistemul bancar,

Cu  ocazia  sărbătorii  profesionale  „Ziua  lucrătorului  bancar”  Vă  adresez,  în  numele 
Parlamentului Republicii Moldova, cele mai  sincere felicitări şi frumoase urări de bine.

Un sistem financiar  dezvoltat  şi  stabil  reprezintă  o  condiţie  necesară  pentru o  creştere 
economică durabilă. Pe parcursul ultimilor ani asistăm la o consolidare semnificativă a sectorului 
bancar al  Republicii  Moldova,  exemplu elocvent  fiind majorarea  ponderii  acestuia în produsul 
intern brut, până la 60 la sută în anul 2007, diversificarea şi modernizarea continuă a serviciilor şi 
produselor  bancare,  afluxul  considerabil  al  investiţiilor  străine  în  sectorul  bancar  autohton, 
sporirea competitivităţii  în contextul alinierii la practicile europene. Important este şi  faptul,  că 
acest  sector  a  fost  întotdeauna  avangarda  transformărilor  şi  modernizărilor  structurale,  a 
promovat consecvent şi consecutiv experienţa internaţională în domeniu, a devenit un catalizator al 
reformelor necesare economiei de piaţă. 

În societatea modernă activitatea noastră este  inimaginabilă fără utilizarea serviciilor  şi 
produselor  bancare.  Diversitatea  acestor  produse  exprimă  gradul  de  dezvoltare  cât  şi 
performanţele  în  reformarea  sectorului  bancar  autohton.  Important  este  ca  aceste  realizări 
frumoase să aibă un vector permanent al ascensiunii către cele mai bune practici în domeniu.

Apreciind înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care 
le  manifestaţi  zilnic  în  abordarea  sarcinilor  care  vă  sunt  încredinţate,  ţin  să  Vă  urez  noi 
performanţe şi realizări, precum şi mult succes în activitatea Dumneavoastră consacrată dezvoltării 
continue a economiei naţionale.

04.05.2008
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_________  ______________________________________  

Sărbătoarea „Ultimul sunet” pentru copiii din Văscăuţi

Marian LUPU a fost  prezent  la  sărbătoarea 
„Ultimul  sunet”  la  Gimnaziul-internat  din 
satul Văscăuţi, raionul Floreşti. Instituţia este 
patronată de Preşedintele Parlamentului.

Marian LUPU a urmărit programul cultural-
artistic  prezentat  de  către  copii  din 
Gimnaziul-internat  din  Văscăuţi,  unde 
studiază şi locuiesc 235 de elevi, dintre care 
100 cu  statut  de  orfan,  iar  135 din familii 
social-vulnerabile.  

Spicherul  a  adresat  copiilor  şi  corpului 
didactic sincere felicitări cu ocazia încheierii 
anului de studii, felicitându-i în particular pe 
cei 41 de absolvenţi ai claselor a 9-a, pentru 
care începe o nouă etapă a vieţii marcată de 
responsabilitate.

Preşedintele Parlamentului a remarcat faptul 
că în cadrul Gimnaziului-internat există o 

frumoasă familie şi valori umane deosebite, 
aducând  în  acest  sens  cuvinte  de 
recunoştinţă  pedagogilor  care  activează  cu 
abnegaţie  şi  îşi  dedică  viaţa  educaţiei 
copiilor.    

„Anume dascălii reprezintă pentru copiii din 
Gimnaziul-internat  din  Văscăuţi  familia 
unde  le-au  fost  insuflate  primele  lecţii  de 
omenie, sârguinţă şi responsabilitate”, a mai 
menţionat Marian LUPU. 

Tudor  TERTEA,  Directorul  instituţiei,  a 
înmânat  celor  mai  sârguincioşi  elevi 
diplome de merit.   

În final,  Preşedintele Parlamentului a oferit 
instituţiei  20  mii  lei  pentru  susţinerea 
realizării   unor  lucrări  de  reparaţie  pe 
parcursul lunilor de vară.  

 
_________  ______________________________________  

MOLDOVA pe agenda presei internaţionale 

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
şi reglementarea diferendului transnistrean au constituit principalele teme de discuţie 
pe care Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova le-a abordat 
în cadrul întâlnirii de la Bruxelles cu jurnaliştii străini acreditaţi la instituţiile europene. 

Principalele instituţii  media străine acreditate 
la  Bruxelles,  printre  care  The  International 

Herald  Tribune,  BBC  World  Service, 
REUTERS, AFP, au fost interesate de viitorul 
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european  al  Republicii  Moldova  şi  viziunea 
ţării  noastre  de  apropiere  de  Uniunea 
Europeană. În acelaşi timp, presa occidentală a 
manifestat interes deosebit faţă de procesul de 
reglementare  a  problemei  transnistrene  şi 
dialogul dintre cele două maluri ale Nistrului.  

În  cadrul  dialogului  cu  mass  media 
internaţională,  Marian  LUPU  a  accentuat 
dezideratul  european  ferm  şi  ireversibil  al 
Republicii  Moldova,  afirmând  faptul  că  ţara 
noastră  realizează  reformele  domestice  nu 
pentru  a  face  pe  placul  comunităţii 
internaţionale, ci, în primul rând, în interesul 
cetăţenilor ţării.   

Preşedintele  Parlamentului  a  subliniat  că 
Legislativul  de  la  Chişinău  a  realizat  pe 
parcursul  ultimilor  ani  complexe  reforme  în 
vederea  ajustării  legislaţiei  naţionale  la 
normele  europene,  urmând  ca  instituţia 
legiuitoare să-şi valorifice mai activ funcţia de 
control  şi  monitorizare  a  modului  de 
implementare a legilor adoptate.  

Răspunzând la întrebările jurnaliştilor, Marian 
LUPU  a  opinat  că  Republica  Moldova 
pledează pentru identificarea cât mai grabnică 
a unei soluţii calitative şi durabile a problemei 
transnistrene.  Potrivit  Preşedintelui 

Parlamentului,  conflictul  transnistrean  are 
premise  bune  să  fie  soluţionat,  întrucât  nu 
conţine elemente etnice sau religioase care să 
împiedice  dezvoltarea  dialogului  dintre  cele 
două maluri  ale Nistrului.  În mod particular, 
spicherul  a  relevat  rolul  deosebit  al  Uniunii 
Europene  în  impulsionarea  procesului  de 
reglementare a conflictului. 

În  acest  context,  Marian  LUPU  a  subliniat 
faptul  că  în  cadrul  întrevederii  informale  pe 
care  a  avut-o  cu  Evgheni  Şevciuk  au  fost 
discutate  aspecte  privind  consolidarea 
măsurilor  de  încredere  dintre  Chişinău  şi 
Tiraspol,  promovarea  dialogului  social  între 
cetăţenii  de  pe  ambele  maluri  ale  Nistrului, 
etc. Iniţierea şi dezvoltarea contactelor directe 
dintre  cele  două  maluri  ale  Nistrului,  a  mai 
adăugat  spicherul,  poate  contribui  la 
impulsionarea  identificării  unei  soluţii 
definitive  şi  viabile  a  diferendului 
transnistrean.   

Marian  LUPU  a  mai  menţionat  importanţa 
deosebită a consolidării măsurilor de încredere 
dintre cele două maluri ale Nistrului, precum 
şi  dezvoltarea  şi  menţinerea  unui  dialog 
permanent între cetăţenii din partea dreaptă şi 
partea stângă a Nistrului.   

_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
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