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IN PLEN

   

Deputa ii reiau activitatea in sesiunea de prim var 2008

  

Parlamentul Republicii Moldova se va 
intruni in prima edin din sesiunea de 
prim var  a anului curent la 7 februarie. O 
decizie in acest sens a fost adoptat de c tre 
Biroul Permanent al Legislativului.  

In debutul primei edin e plenare Marian 
LUPU, Pre edintele Legislativului, va trasa 
priorit ile forului legiuitor pentru sesiunea 
de prim var 2008.  

  

Printre chestiunile pe care le va examina 
Parlamentul pe durata primelor dou 

s pt mani de lucru figureaz examinarea 
proiectelor de lege privind arbitrajul 
comercial interna ional, protec ia inven iilor, 
m rcilor, comer ul interior, intrunirile, etc.

  

Legiuitorii, de asemenea, vor supune 
ratific rii Conven ia privind Cooperarea 
Poli ieneasc in Europa de Sud-est, proiectul 
de lege pentru aderarea Republicii Moldova 
la Conven ia privind eliberarea extraselor 
plurilingve de pe actele de stare civil , etc.  

  

________________________________________________________________________

   

INTEGRAREA EUROPEAN 

  

Promovarea imaginii Moldovei pe agenda european 

 

prioritate politic extern

  

Pre edintele Parlamentului RM a efectuat, in 
fruntea unor delega ii,

 

o vizit oficial in 
Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de 
Nord i in Republica Francez in perioada 
27 

 

31 ianuarie curent. Agenda discu iilor a 

vizat consolidarea raporturilor bilaterale 
moldo-britanice i moldo-franceze i 
promovarea imaginii Republicii Moldova pe 
ordinea de zi a politicii europene.  
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Anglia pledeaz pentru politica u ilor deschise  

Vizita la Londra a avut loc la invita ia 
spicherului Camerei Comunelor a 
Parlamentului britanic Michael MARTIN i 
a Grupului britanic la Uniunea 
Interparlamentar (UIP). 

  

Marian LUPU a fost inso it in timpul vizitei 
la Londra de parlamentarii Valentina 
BULIGA, Pre edintele Comisiei 
parlamentare pentru protec ie social , 
s n tate i familie, Vladimir CIOBANU, 
Pre edintele Comisiei pentru administra ia 
public , ecologie i dezvoltarea teritoriului, 
Ion PLE CA, Vicepre edintele Comisiei 
juridice, pentru numiri i imunit i, tefan 
SEC REANU, Pre edintele Comisiei 
pentru drepturile omului.   

Discu iile in cadrul intrevederilor cu oficialii 
britanici s-au axat pe subiecte de interes 
major referitor la situa ia politic i socio-
economic in RM, rela iile bilaterale moldo-
britanice, etc. Pre edintele Parlamentului a 
apreciat inalt suportul colegilor britanici, 
acordat prin intermediul DFID, precum i 
constituirea Asocia iei de Afaceri Moldo-
britanice. Aceast organiza ie va activa sub 
auspiciile legislativelor din ambele ri i va 
contribui la promovarea investi iilor 
britanice in sectoarele de importan major 
pentru Moldova.    

Un alt subiect al intrevederilor l-a constituit 
abordarea rela iilor Republicii Moldova cu 
Ucraina, Federa ia Rus i Romania, precum 
i perspectiva solu ion rii diferendului 

transnistrean. In context, interlocutorii au 
discutat posibile evolu ii in condi iile 
eventualei recunoa teri de c tre statele 
membre UE a independen ei regiunii 
Kosovo. Totodat , a fost reiterat pozi ia 
p r ii britanice privind derularea 
negocierilor in problema transnistrean in 
formatul 5+2 cu respectarea principiului 
integrit ii teritoriale a Moldovei.  

  

Referindu-se la rela iile moldo-comunitare i 
aspira iile europene ale Republicii Moldova, 

oficialii britanici s-au pronun at in favoarea 
dezvolt rii politicii u ilor deschise pentru 
Moldova, men ionand progresele ob inute, 
precum i necesitatea continu rii cu 
perseveren a reformelor in ar . 

  

eful Legislativului moldovean a apreciat 
inalt pozi ia constructiv a oficialilor 
europeni in raport cu aspira iile europene ale 

rii noastre i a solicitat sprijinul p r ii 
britanice pentru demararea procesului de 
consult ri in identificarea prevederilor cheie 
ale unui nou tratat de baz moldo-comunitar. 
Spicherul s-a pronun at pentru promovarea 
acestei solicit ri de c tre autorit ile 
britanice in cadrul dialogului cu alte state 
membre i cu institu iile comunitare. In acest 
sens, Marian LUPU a relevat importan a 
acord rii mandatului UE pentru negocierea 
aranjamentelor procedurale.   

De asemenea, spicherul a adresat 
autorit ilor britanice o solicitare de 
sus inere a promov rii imaginii Republicii 
Moldova pe agenda politic european , 
subiect care constituie una din priorit ile 

rii. 

  

Oficialii britanici au men ionat importan a 
dimensiunii parlamentare in cadrul 
dialogului bilateral i multilateral, pledand 
pentru dezvoltarea i consolidarea 
parteneriatului dintre legislativele celor dou 

ri.    

  

Marian LUPU a optat pentru men inerea 
dinamismului in rela iile moldo-britanice i 
a invitat colegii britanici s viziteze 
Moldova pe parcursul anului 2008.    

La Londra spicherul moldovean a fost primit 
de omologul s u englez Michael MARTIN, 
spicherul Camerei Comunelor, de 
Vicepre edin ii Alan HAZELHURST i 
Sylvia HEAL, i de Roger BERRY, 
Pre edintele Grupului britanic la UIP.       
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De asemenea, Marian LUPU a avut o 
intrevedere comun cu Grupul parlamentar 
de prietenie cu Moldova i cu Grupul din 
Camera Lorzilor pentru extinderea UE, 
condus de Lordul DUBS.  Delega ia 
parlamentar s-a intre inut, de asemenea, cu 
pre edin ii Comisiilor pentru analiza 
politicilor europene i pentru Uniunea 
European din cadrul Camerei Lorzilor, 
precum i cu Pre edintele Comisiei pentru 
Afaceri externe a  Camerei Comunelor.   

La Ministerul Afacerilor Externe, Marian 
LUPU a discutat cu Anthony SMITH, 
Directorul Afacerilor Politice Europene. 
Agenda vizitei a inclus convorbiri i cu 
reprezentan i ai Asocia iei de Afaceri 
Moldo-britanice i ai Institutului Regal al 
Serviciilor Unite pentru Studii Strategice i 
de Ap rare. 

  

Marian LUPU s-a deplasat in a doua 
jum tate a zilei de 28 ianuarie curent la 

Paris, Republica Francez , restul delega iei a 
continuat vizita pan la 1 februarie curent.  

  
Delega ia parlamentar de la Chi in u a mai 
avut la Londra intalniri la Funda ia 
Westminster pentru Democra ie, la 
Departamentul pentru Dezvoltare 
Interna ional , s-a familiarizat cu 
mecanismul de asigurare a accesului la 
informa ia parlamentar , a asistat la audierea 
Prim-ministrului in cadrul edin ei plenare i 
a discutat cu membrii delega iei Regatului 
Unit la Consiliul Europei.   

Delega ia

 

a efectuat i o vizit la Belfast, 
Irlanda de Nord, unde parlamentarii 
moldoveni au avut o serie de intrevederi in 
problemele descentraliz rii, progresului 
politic in procesul de pace din Irlanda de 
Nord, procesului electoral, guvern rii locale, 
dezvolt rii economice, etc. 

   

La Paris a fost sus inut voca ia european a Moldovei

  

Vizita oficial la Paris a Pre edintelui 
Parlamentului RM a avut loc la invita ia 
omologului s u francez Christian 
PONCELET, Pre edintele Senatului 
Republicii Franceze. Vizita a avut drept scop 
activizarea dialogului moldo-francez pe 
multiple planuri i promovarea Republicii 
Moldova pe agenda politic european .     

   

In cadrul vizitei la Paris Marian LUPU a fost 
inso it de deputa ii Serafim URECHEAN, 
Pre edintele frac iunii AMN, Dumitru 
DIACOV, Pre edintele frac iunii PDM, 
Vlad CUBREACOV, Pre edintele frac iunii 
PPCD.      

Spicherul a fost primit de omologul s u 
francez Christian PONCELET, cu care a 
abordat aspecte referitor la perspectivele 
intensific rii rela iilor bilaterale moldo-
franceze, precum i cadrul cooper rii 
europene in vederea impulsion rii 
reformelor de integrare european din ara 
noastr . Marian LUPU a abordat extinderea 
dialogului moldo-francez i cu Bernard 

ACCOYER, Pre edintele Adun rii 
Na ionale. 

   

Delega ia Parlamentului a avut intrevederi 
cu Josette DURRIEU, Pre edintele Grupului 
parlamentar de prietenie Fran a 

 

Moldova 
din cadrul Senatului francez, cu Josselin de 
ROHAN, eful delega iei AP OSCE pentru 
Moldova. Parlamentarii moldoveni au purtat 
o serie de convorbiri la Ministerul de 
Externe al Fran ei, printre care cu Jean-
Pierre JOUEYT, Secretar de Stat Ins rcinat 
cu Afaceri Europene.    

Delega ia Legislativului de la Chi in u, de 
asemenea, a purtat discu ii cu inal i oficiali 
din cadrul companiilor France Telecom, 
Societe Generale, precum i a avut o 
intalnire comun cu reprezentan i ai 
intreprinderilor franceze.   

Marian LUPU s-a intre inut i cu exper i,

 

jurnali ti i cercet tori francezi specializa i 
in afacerile europene.     
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Pre edintele Parlamentului RM, a solicitat 
sus inerea autorit ilor franceze in 
promovarea vizibilit ii rii noastre pe 
agenda european de discu ii. Marian LUPU 
a solicitat includerea Republicii Moldova in 
agenda priorit ilor Fran ei in contextul 
prelu rii de c tre aceast ar a Pre edin iei 
Uniunii Europene in a doua jum tate a 
anului 2008.    

Pre edintele Parlamentului a pledat pentru 
inceperea demersurilor de negociere a unui 
nou cadru juridic in rela iile moldo-
comunitare, document care s con in 
stipularea unei perspective europene sigure a 
Republicii Moldova.     

Acordarea unei perspective europene clare 
va reprezenta cel mai important mesaj de 
sus inere a partenerilor europeni a Republicii 
Moldova pe calea integr rii europene i 
reformelor democratice , a afirmat spicherul 
in discu iile cu inal ii oficiali francezi.

  

In cadrul intrevederilor cu Christian 
PONCELET i Josette DURRIEU, Marian 
LUPU a reafirmat aspira iile europene ferme 
ale poporului moldovean i ata amentul 
autorit ilor pentru ajustarea standardelor 
na ionale la cerin ele comunitare. 

    

Pre edintele Senatului francez a exprimat, la 
randul s u, sus inerea Republicii Franceze 
pentru voca ia european a Moldovei. In 
special Christian PONCELET a remarcat 
faptul c cet enii moldoveni i francezi sunt 
uni i de ata amentul pentru valorile 
francofone.      

Fran a nu este indiferent fa de Moldova 
i cet enii s i , a accentuat oficialul 

francez.  

O pozi ie similar a fost exprimat i in 
cadrul discu iilor spicherului moldovean cu 
Josette DURRIEU, care a subliniat faptul c 
scoaterea Republicii Moldova de sub 
monitorizarea Consiliului Europei nu este 
departe.    

Republica Moldova trebuie s demonstreze 
la alegerile din 2009 c este ata at 

principiilor democratice. Modul de 
desf urare a alegerilor legislative din anul 
viitor va constitui o prob esen ial pentru 
afirmarea in practic a spiritului european al 
Moldovei , a afirmat DURRIEU.  

In acela i context, parlamentarul francez a 
accentuat faptul c ara noastr trebuie s - i 
probeze in practic i ac iuni consecvente 
reformele destinate transform rilor interne i 
prelu rii standardelor europene in domeniile 
social, economic, politic.      

Ambii oficiali francezi au sus inut plenar 
pozi ia Pre edintelui Parlamentului 
moldovean privind importan a deosebit a 
promov rii imaginii Republicii Moldova in 
discu iile cu partenerii interna ionali i 
atribuirea acestui subiect prioritate pe plan 
extern.     

Marian LUPU a mai abordat cu autorit ile 
franceze evolu iile in procesul de 
reglementare transnistrean i a reiterat 
pozi ia rii noastre privind identificarea 
unei solu ii finale a conflictului doar in 
cadrul formatului 5 + 2.       

Perspectiva european a Moldovei in 
contextul prelu rii de c tre Fran a a 
Pre edin iei Uniunii Europene in a doua 
jum tate a anului curent a constituit 
principala tem de discu ie a Pre edintelui 
Parlamentului cu Bernard ACCOYER. Cei 
doi oficiali au abordat o serie de aspecte ce 
vizeaz demersurile de integrare european a 

rii noastre. 

  

Pre edintele Parlamentului de la Chi in u a 
pledat pentru sus inerea parcursului 
european al Republicii Moldova in perioada 
de inerii de c tre Fran a a Pre edin iei in 
Consiliul UE i promovarea rii noastre pe 
ordinea de zi a dezbaterilor europene. In 
aceea i ordine de idei, Marian LUPU a 
solicitat sprijinul autorit ilor franceze 
pentru elaborarea unui nou cadru juridic al 
rela iilor moldo-comunitare odat cu 
expirarea in vara anului curent a Acordului 
de Parteneriat i Cooperare.   
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Un nou aranjament politic i juridic cu 

Uniunea European trebuie s ofere 
Moldovei o perspectiv european care s 
prevad o apropiere gradual de cele patru 
libert i europene , a mai afirmat eful 
Legislativului moldovean.        

Oficialul francez a incurajat Republica 
Moldova s mizeze pe sus inerea activ a 
Fran ei in calea de integrare european . 
Bernard ACCOYER a accentuat faptul c o 
cale sigur de apropiere a Moldovei de 
Uniunea European este utilizarea 
oportunit ilor pe care le ofer filiera 
Francofoniei.   

Cet enii moldoveni au spirit european i 
Fran a le va fi al turi , a mai subliniat 
Pre edintele Adun rii Na ionale a Republicii 
Franceze.   

Oficialul francez a mai relevat faptul c 
personal este foarte receptiv la realit ile din 
Republica Moldova i va fi un sus in tor al 

rii noastre in procesul de integrare 
european .

  

In cadrul discu iilor cu exper i, jurnali ti i 
cercet tori specializa i ai Centrului de 
Analiz i Previziune a Ministerului 
Afacerilor Externe, interlocutorii francezi au 
manifestat interes pentru evolu ia rela iilor 

RM in context regional i au abordat 
perspectiva integr rii europene a rii 
noastre.   

Spicherul moldovean a reiterat ata amentul 
rii noastre pentru realizarea obiectivului de 

integrare european i a men ionat 
importan a ridic rii nivelului rela iilor 
contractuale RM - UE.    

Participan ii la discu ie au subliniat, de 
asemenea, importan a promov rii 
multilaterale a imaginii RM pe plan extern.     

In cadrul intrevederii de lucru la Mi carea 
Intreprinderilor din Fran a, delega ia 
moldoveneasc a f cut o prezentare a 
oportunit ilor investi ionale a rii noastre i 
a climatului de afaceri din Moldova. 
Exponen ii mediului de afaceri francez au 
exprimat interes pentru ini ierea

 

unor noi 
contacte cu partenerii din RM i 
identificarea unor proiecte de afaceri 
reciproc avantajoase.    

In acela i timp, potrivit spicherului 
moldovean, de inerea de c tre Moldova in 
2008 a pre edin iei mai multor organiza ii 
regionale va impulsiona integrarea rii 
noastre pe plan regional i atragerea 
interesului partenerilor europeni pentru 
oportunit ile de cooperare bilateral . 

 

________________________________________________________________________   

   

FORURI INTERNA IONALE 

    

Parlamentarii moldoveni la sesiunea APCE  

O delega ie a Parlamentului RM a participat 
intre 21 

 

25 ianuarie curent la lucr rile 
sesiunii de iarn a Adun rii Parlamentare a 
Consiliului Europei care s-a desf urat la 
Strasbourg, Republica Francez . Delega ia a 
fost condus

 

de Maria POSTOICO, 
Vicepre edinte al Legislativului.    

Pe ordinea de zi a sesiunii ordinare a APCE 
a figurat prezentarea de c tre Terry DAVIS, 
Secretarul General al Consiliului Europei, a 
unei informa ii privind starea de lucruri in 
Consiliul Europei, discu ii referitor la 

onorarea angajamentelor i obliga iunilor 
Georgiei fa de institu ia de la Strasbourg i 
audierea rapoartelor pe marginea 
desf ur rii alegerilor legislative din 
Federa ia Rus i alegerilor preziden iale din 
Georgia.    

Parlamentarii statelor-membre ale 
Consiliului Europei, de asemenea, au 
dezb tut problema viitorului statut al 
regiunii Kosovo, au supus alegerii 
judec torii la Curtea European a 
Drepturilor Omului i au abordat aspecte ce 
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vizeaz efectele inc lzirii globale i 
dezastrele ecologice. APCE a mai dezb tut 
un raport ce con ine recomand ri de 
procedur privind drepturile i obliga iunile 
opozi iei intr-un parlament democratic.   

Pe ordinea de zi a sesiunii de iarn a APCE, 
de asemenea, a figurat audierea raportului 
privind dispari ia de noi n scu i in scopuri 
de adop ie ilegal in Europa, care con ine un 
capitol aparte referitor la starea de lucruri in 
Moldova.   

Bamir TOPI, Pre edintele Albaniei, Robert 
FICO, premierul Slovaciei, Ferenc 
GYURCSANY, premierul Ungariei, Frans 
TIMMERMANS, Ministrul de Externe al 
Olandei, Michel PLATINI, Pre edintele 
Uniunii Asocia iilor europene de fotbal, s-au 
num rat printre oaspe ii sesiunii curente a 
APCE.  

Din componen a delega iei parlamentare 
moldovene ti au mai f cut parte deputa ii 
Vladimir urcan, Valeriu Cosarciuc, Oleg 

ulea, Vlad Cubreacov.    

 

__________  

  

OSCE va men ine solu ionarea conflictelor inghe ate pe agenda priorit ilor in 2008

    

Ilkka KANERVA, Ministru al Afacerilor 
Externe al Republicii Finlanda, Pre edinte in 
exerci iu al OSCE, a vizitat la inceputul 
mandatului Republica Moldova. Oficialul 
OSCE a avut o intalnire i cu Marian LUPU.     

Oficialul OSCE s-a pronun at pentru 
reluarea negocierilor in problema 
transnistrean i a reiterat suportul 
organiza iei pentru identificarea unei solu ii 
pa nice, cu respectarea principiilor 
suveranit ii i integrit ii teritoriale a 
Moldovei.   

In mod particular, Ilkka KANERVA a 
subliniat faptul c OSCE nu va admite 
paralele intre provincia Kosovo i regiunea 
transnistrean a Moldovei, men ionand c 
solu ia negociat pentru provincia Kosovo 
nu va putea fi utilizat drept precedent in 
cazul conflictelor inghe ate, inclusiv in 
problema transnistrean .   

  

In alt ordine de idei, Pre edintele in 
exerci iu al OSCE a incurajat vectorul de 
integrare european a Republicii Moldova i 
continuarea reformelor interne in acest sens.   

Pre edintele Parlamentului a accentuat 
importan a deosebit pe care o acord ara 
noastr dialogului i colabor rii cu 
Organiza ia pentru Securitate i Cooperare 
in Europa in direc ia promov rii reformelor 
democratice, drepturilor omului i 

identific rii unei solu ii a conflictului 
transnistrean.  

A fost reafirmat

 

pozi ia Parlamentului RM 
exprimat in vara anului 2005 prin adoptarea 
unanim a Legii cu

 

privire la prevederile de 
baz ale statutului juridic special al 
localit ilor din stanga Nistrului. Spicherul a 
pledat pentru retragerea complet i 
necondi ionat a for elor armate ruse de pe 
teritoriul RM in conformitate cu 
angajamentele interna ionale

 

asumate de 
c tre Federa ia Rus . Pre edintele 
Legislativului, de asemenea, a reiterat 
necesitatea inlocuirii for elor pacificatoare 
din regiunea de est a Moldovei cu o misiune 
interna ional de observatori civili. 

  

Pre edintele Legislativului a apreciat faptul 
c problema transnistrean ar putea fi 
solu ionat in baza voin ei tuturor p r ilor 
antrenate in reglementarea conflictului, 
intrucat esen a acestui diferend nu con ine 
elemente etnice sau religioase. In acest 
context, Marian LUPU a relevat faptul c 
identificarea unei solu ii finale a conflictului 
de pe Nistru urmeaz a fi g sit doar in 
cadrul formatului de negocieri 5 + 2, fapt 
care ar atribui transparen i ar asigura un 
mecanism clar de garan ii.    

  

In context, spicherul a optat in favoarea 
implic rii mai active a Uniunii Europene in 
procesul de reglementare a conflictului 
transnistrean.  
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___________ 

  
NATO pledeaz pentru dialog politic activ cu Moldova

  
Marian LUPU a avut o intrevedere cu 
Robert SIMMONS, Secretar General 
Adjunct NATO. Inaltul oficial al 
Organiza iei Tratatului Nord Atlantic a 
pledat in favoarea consolid rii dialogului 
politic dintre RM i NATO in contextul 
implement rii Planului Individual de Ac iuni 
al Parteneriatului Moldova 

 

NATO (IPAP) 
i realiz rii obiectivelor de integrare 

european a

 

rii noastre.   

  

Interlocutorii au men ionat in acest sens 
importan a fortific rii cooper rii bilaterale in 
sferele ce vizeaz modernizarea sectorului 
ap r rii, de securitate, reformele 
democratice, domeniile ecologic, cercet rii 
tiin ifice, etc.    

  

Secretarul General Adjunct NATO a 
subliniat, de asemenea, importan a asigur rii 
controlului civil asupra domeniilor ap r rii 
i de securitate i implic rii active a 

parlamentarilor in efectuarea acestui control.     

Robert SIMMONS a reiterat pozi ia Alian ei 
Nord Atlantice de sus inere ferm a 
integrit ii teritoriale a Republicii Moldova 
i retragere complet a trupelor ruse de pe 

teritoriul rii noastre in conformitate cu 
obliga iunile interna ionale asumate de 
Federa ia Rus .  

  

Pre edintele Parlamentului a accentuat 
importan a pe care o acord autorit ile rii 
dezvolt rii unei cooper ri bune cu Alian a 
Organiza iei Atlanticului de Nord i 
viziunile comune privind reformele 
democratice.    

Marian LUPU a apreciat inalt deschiderea 
recent la Chi in u a Centrului de Informare 
i Documentare NATO, care, potrivit 

spicherului, constituie un pas inainte in 
fortificarea cooper rii bilaterale i, de 
asemenea, indepline te un rol important de 
diseminare c tre cet eni a informa iilor 
privind activitatea NATO i cooperarea rii 
noastre cu Alian a Nord Atlantic . 

  

A fost reafirmat

 

existen a unei pozi ii 
consolidate in Parlamentul de la Chi in u 
referitor la procesul de solu ionare a 
problemei transnistrene i subliniat 
necesitatea unui angajament mai ferm al 
partenerilor externi in reglementarea acestui 
diferend.  

__________________________________________________________________ 

   

CONTACTE OFICIALE

  

Moldova i Austria - noi oportunit i economice

  

Austria i Moldova vor desf ura pe 
parcursul acestui an o serie de ac iuni menite 
s impulsioneze rela iile comercial-
economice bilaterale i s prezinte 
oportunit ile de afaceri din Moldova.

 

Despre aceasta au discutat Marian LUPU i 
Martin EICHTINGER, Ambasador 
Extraordinar i Plenipoten iar al Republicii 
Austria in ara noastr cu re edin a la 
Bucure ti.  

Printre ac iunile prioritare care vor fi 
desf urate in prima jum tate a anului 
curent, diplomatul austriac a men ionat 
reuniunea Comisiei Economice moldo-
austriece, o conferin privind oportunit ile 
economice i de investi ii in Moldova, 
organizarea unei misiuni reprezentative a 
mediului de afaceri austriac in ara noastr .  

  

Diplomatul austriac a relevat interesul 
oamenilor de afaceri austrieci de a dezvolta 
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contacte cu partenerii din Moldova i de a 
identifica oportunit i noi de afaceri in ara 
noastr . Interlocutorii au subliniat prezen a 
activ a investitorilor din Austria in 
Moldova in domenii precum cel bancar, 
aerian, al asigur rilor, industria zaharului, de 
construc ii, sectorul tehnologiilor 
informa ionale, etc. Pe parcursul primelor 
nou luni ale anului trecut, exporturile 
m rfurilor moldovene ti c tre Austria au 
crescut cu 50 la sut , iar exporturile 
companiilor austriece c tre Moldova cu 80 
%.  
Acordarea de c tre UE a sistemului de 
Preferin e Comerciale Autonome a fost 
apreciat de c tre interlocutori drept un 

impuls considerabil in atragerea de noi 
investi ii europene in economia Republicii 
Moldova.   

Oficialii s-au pronun at i pentru 
dinamizarea contactelor pe dimensiunea 
interparlamentar prin efectuarea unui 
schimb de vizite la nivelul conducerii 
Legislativului, a grupurilor de prietenie, etc.   

P r ile, de asemenea, au apreciat inalt 
activitatea Centrului European Comun 
pentru Eliberarea Vizelor de la Chi in u, 
care incepand cu luna ianuarie curent 
elibereaz i vize Schengen pentru cet enii 
moldoveni.    

_________  

  

UE apreciaz reformele legislative din ultimii ani

  

Marian LUPU s-a intalnit cu Kalman 
MIZSEI, Reprezentant Special al UE in ara 
noastr . Interlocutorii au salutat rela iile 
bune i caracterul constructiv al dialogului 
UE - RM. P r ile au men ionat

 

importan a 
deosebit a deciziei Uniunii Europene de a 
acorda rii noastre regimul de Preferin e 
Comerciale Autonome. Potrivit oficialilor, 
noul regim comercial va facilita accesul 
m rfurilor moldovene ti pe pia a european 
i va contribui la atragerea interesului 

investitorilor europeni in Moldova.   

Marian LUPU a pledat pentru inceperea 
discu iilor asupra unui nou cadru juridic i 
politic mai avansat al rela iilor RM

 

- UE, 
document care, potrivit spicherului, ar urma 
s con in un nou mecanism de cooperare 
moldo-comunitar i ar asigura acces la cele 
patru libert i europene: libertatea circula iei  
persoanelor, bunurilor, serviciilor i a 
capitalului. Spicherul a relevat necesitatea 
demar rii in prima jum tate a acestui an a 
unor consult ri la nivel de exper i i 
ob inerea unui mandat al Uniunii Europene 
de incepere a negocierilor.   

Kalman MIZSEI a dat o apreciere inalt 
ac iunilor desf urate de c tre Legislativul 
moldovean in contextul implement rii 
Programului Legislativ pentru anii 2005 

 

2009 i a Programului calendaristic de 

cooperare cu Consiliul Europei. Oficialul 
Uniunii Europene a remarcat, de asemenea, 
importan a implement rii adecvate in 
practic a reformelor legislative.   

In aceast ordine de idei, Pre edintele 
Legislativului a accentuat ata amentul 
forului legiuitor de a continua ajustarea 
cadrului legislativ na ional la normele i 
standardele europene in vederea realiz rii 
reformelor democratice i obiectivului de 
integrare european a rii noastre. Totodat , 
spicherul a reiterat rolul tot mai accentuat pe 
care il va atribui Parlamentul func iei de 
monitorizare a modului de implementare a 
legisla iei adoptate.

  

Reprezentantul Special al UE a mai 
accentuat faptul c o etap important in 
afirmarea ata amentului Republicii Moldova 
fa de normele i standardele europene o va 
constitui modul in care vor fi desf urate 
alegerile legislative din 2009. In acest 
context, Kalman MIZSEI a subliniat faptul 
c eventualele modific ri la legisla ia 
electoral a Republicii Moldova urmeaz s 
fie in conformitate cu spiritul valorilor 
europene, iar campania electoral trebuie s 
aib loc de o manier corect i democratic . 

  

Pre edintele Parlamentului a sus inut pozi ia

 

oficialului european i a afirmat c
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modific rile la legisla ia electoral nu 
trebuie s contravin principiilor 
democratice i standardelor europene.  

Interlocutorii au mai abordat aspecte privind 
procesul de solu ionare a conflictului 

transnistrean, fiind reiterat

 
importan a 

consolid rii rolului Uniunii Europene i 
implicarea mai activ a UE in procesul de 
negocieri.      

__________  

 
    

Cooperare permanent  cu OSCE  

Marian LUPU  i Philip REMLER, eful 
Misiunii OSCE  in RM, au remarcat in 
cadrul unei intalniri buna cooperare 
existent intre autorit ile moldovene i 
Organiza ia pentru Securitate i Cooperare 
in Europa, in particular cu misiunea de la 
Chi in u.           

Spicherul a accentuat faptul c Republica 
Moldova atribuie o importan deosebit

 

dimensiunii parlamentare a rela iilor sale cu 
AP OSCE, care reprezint un for important 
pentru g sirea unor solu ii comune i 
durabile la problemele regionale.  

Marian LUPU a reiterat, de asemenea, 
deschiderea Parlamentului pentru o 
cooperare permanent cu Misiunea OSCE de 
la Chi in u in probleme ce se refer la 
problematica transnistrean , consolidarea 
institu iilor statului, promovarea reformelor 
democratice, etc.   

Interlocutorii au abordat indeosebi aspecte 
ce vizeaz procesul de reglementare a 
conflictului transnistrean, pledand in context 
pentru consolidarea m surilor de incredere 
dintre cele dou maluri ale Nistrului la 
nivelul cet enilor, societ ii civile, 
administra iei publice locale, etc. 

 

________________________________________________________________________   

   

IN DIALOG CU UTA G G UZ-YERI

  

Legislativul de la Comrat solicit studierea mai activ a limbii de stat

  

Autonomia G g uz solicit , printr-o 
adresare inaintat Pre edintelui 
Parlamentului Marian LUPU, optimizarea 
condi iilor de studiere i aplicare a limbii de 
stat de c tre locuitorii regiunii.  

  

O adresare la acest subiect a fost adoptat 
prin Hot rarea nr. 304-XXXIII/III din 18 
decembrie 2007 de c tre Adunarea Popular 
a UTA G g uz  Yeri.   

Republica Moldova este un stat polietnic, 
in care, al turi de moldoveni, locuiesc 
ucraineni, ru i, g g uzi, bulgari, evrei, romi, 
etc. Moldova este patria tuturor cet enilor 
alolingvi ai rii, prin urmare una dintre 
priorit i trebuie s fie studierea limbii de 
stat de c tre to i ace ti cet eni 

 

se 
men ioneaz in adresare. 

 

In documentul citat se mai men ioneaz 
nivelul insuficient de predare a limbii de 
stat, precum i faptul c in institu iile 
inv mant se aplic metodologia de predare 
a limbii moldovene ti ca limb matern , fapt 
ce genereaz probleme de insu ire in 
situa ia, in care fiecare grup etnic i i are 
propria limb matern . Ca urmare, in special 
tinerii nu pot dispune de posibilitatea de a se 
integra plenar in via a politic i socio-
economic a Republicii Moldova. 

  

In opinia Pre edintelui Parlamentului, de i 
discutat pe parcursul intregii perioade de 
independen a rii, subiectul studierii i 
aplic rii limbii de stat de c tre reprezentan ii 
grupurilor etnice, cet eni ai Republicii 
Moldova, r mane i azi a fi o problem , 
pentru solu ionarea c reia nu au fost 
intreprinse suficiente ac iuni practice, reale. 
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Datele recens mantului, la care se face 
referin in adresarea Adun rii Populare a 
UTA G g uzia, atest c mai pu in de 30% 
din cet enii alolingvi posed limba de stat, 
dintre care 12% sunt g g uzi, in mare parte 
de varst inaintat .   

  
Ca r spuns, eful Legislativului a salutat 
adresarea deputa ilor g g uzi, care, in opinia 
sa, trebuie sus inut . Spicherul consider c 
acest subiect trebuie s constituie una dintre 

priorit ile statului i necesit o studiere 
complex i minu ioas . In acest context, la 
una dintre primele edin e ale sesiunii, care 
incepe la 7 februarie, la propunerea 
Pre edintelui Parlamentului, corpul legiuitor 
va examina i adopta o hot rare privind 
instituirea Comisiei parlamentare speciale, 
sarcina c reia va fi studierea problemei i 
organizarea elabor rii unui Program na ional 
pentru studierea limbii de stat de c tre 
cet enii alolingvi ai Republicii Moldova.   

 

________________________________________________________________________     

   

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

  

Parlamentul in favoarea cre rii cadrului legislativ favorabil investi iilor

  

Parlamentul a elaborat i adoptat in ultimii 
ani un ir de legi orientate spre stimularea i 
atragerea investi iilor in dezvoltarea sferelor 
de producere. Este imbucur tor faptul c 
aceste legi au deja ast zi un rezultat 
palpabil , a afirmat spicherul in cadrul 
vizitei la sec iile de producere ale 
intreprinderii Liga - 2 , specializat in 
implementarea tehnologiilor noi in industria 
de construc ii. 

   

Forul legislativ va atrage i pe viitor o 
aten ie sporit cre rii unui cadru legislativ 
ajustat la necesit ile produc torilor 
autohtoni i orientat spre asigurarea unui 
climat favorabil de afaceri.     

Spicherul a luat cuno tin de activitatea 
intreprinderii Liga - 2 in cadrul Forului 
Economic Moldo 

 

Israelian desf urat la 8 
noiembrie 2007 la Tel-Aviv, unde mai multe 
intreprinderi din Moldova au f cut 
prezent ri ale activit ii sale i au abordat 
aspecte ce vizeaz situa ia economic i 

climatul investi ional din Republica 
Moldova.    

Marian LUPU a apreciat inalt numeroasele 
contactele externe stabilite de c tre 
intreprindere cu partenerii europeni i 
succesul ob inut de c tre produc torii 
autohtoni pe pie ele de desfacere 
occidentale. In context, spicherul a remarcat 
i faptul c atragerea investi iilor in 

dezvoltarea afacerilor i implementarea 
tehnologiilor noi in sfera de producere 
contribuie la crearea locurilor de munc i 
competitivitatea produc iei finite.    

Pre edintele Parlamentului s-a familiarizat 
cu activitatea sec iilor de producere a 
panourilor - sandwich pentru pere i i 
acoperi , a construc iilor u oare din metal, a 
containerelor demontabile multifunc ionale, 
a brichetelor lemnoase din coaj de nuc 
destinate utiliz rii in calitate de carburant 
contemporan ecologic curat cu capacitate 
mare de emitere a c ldurii.

   

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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