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ACTIVITATE LEGISLATIVĂ  
 
 

Priorităţile sesiunii de primăvară 2008 
 
 
Sesiunea parlamentară de primăvară 2008 a debutat la 7 februarie curent. În debutul primei 
şedinţe, Marian LUPU, Preşedintele Parlamentului, a trasat în linii mari priorităţile în activitatea 
forului legiuitor pe durata sesiunii curente. Pe ordinea de zi a Parlamentului se va regăsi activitatea 
legislativă, controlul parlamentar, cooperarea cu societatea civilă şi diplomaţia parlamentară.  
 
 
PE DIMENSIUNEA ACTIVITĂŢII 
LEGISLATIVE, Programul calendaristic în 
contextul cooperării cu Consiliul Europei a fost 
practic realizat. Rămâne o singură restanţă - 
Codul Educaţiei - care urmează a fi prezentat de 
către Guvern. O altă prioritate se anunţă a fi 
activităţile legislative care derivă din sarcina de 
realizare a Planului de Acţiuni RM – UE.   
 
Din şirul de priorităţi face parte Planul Naţional 
de Dezvoltare pentru anii 2008-2011, adoptat de 
Parlament în decembrie anul trecut. Legislativul 
se va concentra asupra proiectelor de lege care 
urmează să aducă o contribuţie importantă în 

contextul creşterii economice durabile şi de 
calitate şi al dezvoltării sociale a Republicii 
Moldova. 
 
Nu în ultimul rând Parlamentul va trebui să se 
concentreze asupra legislaţiei care vizează 
continuarea reformei protecţiei sociale, în 
special, a sistemului de compensaţii nominative. 
Se va lucra asupra proiectelor de lege, care 
propun eficientizarea sistemului de protecţie 
socială nu doar în baza aspectului de categorii ale 
beneficiarilor, dar şi a aspectului de nivel al 
veniturilor reale ale cetăţenilor pentru a asigura 
un echilibru şi o echitate socială. 
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Ca un exerciţiu deja tradiţional, până la sfârşitul 
acestei sesiuni vor fi examinate propunerile 
Guvernului la pachetul de politici fiscale. Încă o 
direcţie în activitatea legislativă va viza proiectul 
legii finanţelor publice locale, care e la ultima 
sută de metri în procesul avizării de Guvern. 
Documentul a fost elaborat cu participarea 
societăţii civile şi va beneficia de atenţie sporită 
în momentul în care acesta îşi va face prezenţa în 
Parlament. 
 
„În contextul consolidării statalităţii Republicii 
Moldova este importantă consolidarea unităţii 
civice a societăţii. Unul din factorii ce determină 
această situaţie este limba de stat a Republicii 
Moldova. Deşi discutat pe parcursul întregii 
perioade de independenţă a ţării, subiectul 
studierii limbii de stat de către reprezentanţii 
grupurilor etnice, cetăţeni ai Republicii Moldova, 
rămâne a fi şi azi o problemă pentru soluţionarea 
căreia nu au fost întreprinse suficiente acţiuni 
practice cu efecte reale. Pe acest motiv vreau să 
salut recenta adresare a Adunării Populare a 
Găgăuziei, care este în deplină coincidenţă cu 
solicitările, care au fost anterior înaintate de 
reprezentanţii tuturor grupurilor etnice pentru a 
atrage o atenţie deosebită subiectului de predare 
a limbii de stat în şcolile alolingve”, a afirmat 
Marian LUPU.  
 
În acest context, subiectul dat necesită o studiere 
complexă şi minuţioasă şi, în mod evident, 
trebuie să constituie una din priorităţile statului. 
Corpul legiuitor este în capacitatea de a-şi asuma 
această responsabilitate instituind o Comisie 
parlamentară specială, sarcina căreia va fi 
studierea problemei şi organizarea elaborării unui 
Program naţional pentru studierea limbii de stat 
de către cetăţenii alolingvi ai Republicii 
Moldova. 
 
A doua direcţie de activitate este controlul 
PARLAMENTAR ASUPRA RESPECTĂRII 
ŞI IMPLEMENTĂRII LEGISLAŢIEI 
ADOPTATE. Comisiile parlamentare vor 
continua realizarea programului de audieri, iar 
concomitent, în prima jumătate a lunii martie vor 
fi lansate în premieră audierile în plenul 
Parlamentului. Prima audiere va fi dedicată 
reformei sistemului judecătoresc şi o atenţie 
particulară va fi atrasă cazurilor Republicii 

Moldova la CEDO – geneze, motive, şi, 
respectiv, concluzii şi soluţii fie de ordin 
legislativ, fie de alt gen pentru a aduce schimbări 
în situaţia creată. 
 
DIMENSIUNEA COLABORĂRII CU 
SOCIETATEA CIVILĂ urmează să 
consolideze cooperarea Parlamentului cu ONG-le 
în cadrul procesului legislativ la nivel de comisii 
parlamentare permanente. Este o colaborare care 
deja a prins rădăcini şi a devenit una tradiţională. 
Ca efect, s-a constatat necesitarea de a extinde 
cadrul acestui dialog în vederea definitivării unei 
acţiuni de amploare – elaborarea unei Strategii 
Naţionale de dezvoltare a societăţii civile. Proiect 
iniţiat în beneficiul fortificării parteneriatului 
dintre autorităţile publice şi societatea civilă. 
 
ÎN CONTEXTUL DIPLOMAŢIEI 
PARLAMENTARE, în acest an Republica 
Moldova va prelua preşedinţia în cadrul mai 
multor organizaţii regionale importante: Procesul 
de Cooperare în sud-estul Europei, Iniţiativa 
Central Europeană, Organizaţia pentru Cooperare 
în bazinul Mării Negre. Evident, legislativul va 
prelua funcţia de preşedinte în exerciţiu pe 
dimensiunea parlamentară.   
 
În mod evident, va continua activitatea pentru 
consolidarea cooperării cu Parlamentul 
European. Parlamentul trebuie să vină pe durata 
anului 2008 cu propria contribuţie pentru a 
influenţa situaţia în sensul obţinerii mandatului şi 
demarării negocierilor cu UE pe marginea unui 
nou acord politico-juridic în relaţiile moldo-
comunitare.   
 
PE PLAN BILATERAL, Parlamentul se va axa 
pe consolidarea cooperării interparlamentare cu 
ţările din regiune, cu ţările vecine – Ucraina, 
România. Trebuie să revenim la acţiuni practice 
de dezvoltare, de stabilire a dialogului pe 
dimensiune parlamentară, inclusiv şi în cadrul 
comisiilor de colaborare interparlamentară. 
Federaţia Rusă, în mod evident, rămâne a fi în 
continuare o prioritate, precum şi relaţiile 
interparlamentare bilaterale cu statele membre 
CSI, reieşind din interesele politice, economice şi 
comerciale ale Republicii Moldova.  
 
Desigur, prioritară este intensificarea dialogului 
parlamentar cu statele membre ale Uniunii 
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Europene. Pe durata acestei sesiuni, va începe un 
proiect de înfrăţire, de colaborare 
interparlamentară pe dimensiune europeană, 
având ca parteneri parlamentele Franţei şi 
Ungariei, care va contribui cât la consolidarea 
capacităţilor funcţionale ale Parlamentului, atât şi 
la fortificarea contactelor şi relaţiilor politice cu 
partenerii indicaţi.  
 
„Sesiunea, care începe astăzi, este, de fapt, 
penultima sesiune plenară în cadrul actualei 
legislaturi, marcând ultimul an de activitate 
propriu-zisă a Parlamentului înainte de lansarea 
oficială a electoralelor. Deja se resimt anumite 

mişcări “tectonice“ pe arena politică a ţării, nu 
exclud că vom mai fi martori ai unor evenimente 
în acest sens. Totuşi, vă îndemn ca noi toţi 
împreună să nu admitem populism şi politizare 
excesivă a activităţii noastre cotidiene. Din 
contra, vă îndemn să daţi dovadă de înţelepciune, 
maturitate, echilibru şi profesionism. Sunt ferm 
convins, că formarea statului de drept echitabil, 
dezvoltarea unei societăţi civile puternice şi 
bunăstarea cetăţenilor, care ne-au încredinţat 
nouă tuturor votul lor – sunt tocmai acei factori, 
care ne reunesc şi ne consolidează. Cel puţin, ar 
trebui să fie aşa. Vă doresc succese şi activitate 
prodigioasă”, a accentuat Marian LUPU.  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

DECLARAŢIA 
 

Parlamentului Republicii Moldova 
cu privire la proclamarea unilaterală a independenţei Kosovului 

 
 
Parlamentul Republicii Moldova exprimă 
profundă îngrijorare în legătură cu faptul că 
la 17 februarie a.c. autorităţile provinciei 
Kosovo au adoptat declaraţia de independenţă 
a acestui ţinut al Republicii Serbia. 
Declararea unilaterală a independenţei 
provinciei, parte componentă a unui stat 
suveran recunoscut pe arena internaţională, 
fără acordul autorităţii lui constituţionale  este 
o gravă încălcare a suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a Republicii Serbia, contravine 
normelor fundamentale ale dreptului 
internaţional, Statutului ONU, Rezoluţiei 1244 
a Consiliului de Securitate al ONU şi 
prevederilor de bază ale Actului final al 
Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa.  
 
 Parlamentul Republicii Moldova 
consideră că această evoluţie a situaţiei din 
Kosovo şi din jurul lui contribuie în mod 
direct la provocarea separatismului, unul din 
principalele pericole ale secolului XXI, 
generează escaladarea tensiunii nu numai în 
Balcani şi în întreaga Europă, dar şi într-un 

şir de alte regiuni ale lumii. Acest pericol 
poate fi contracarat numai prin eforturi 
internaţionale comune, bazate pe respectarea 
principiilor de suveranitate şi integritate 
teritorială a statelor independente, pe calea 
colaborării eficiente a organizaţiilor 
internaţionale şi a comunităţi mondiale. 
 
 Parlamentul Republicii Moldova îşi 
exprimă ferma convingere că nu au fost 
epuizate posibilităţile dialogului paşnic, 
constructiv, dintre Belgrad şi Priština, nu sunt 
valorificate toate oportunităţile comunităţii 
mondiale, ale structurilor internaţionale de 
influenţă benefică asupra situaţiei din Kosovo. 
 
 Parlamentul Republicii Moldova 
consideră că viitorul provinciei Kosovo şi al 
întregii Republici Serbia rezidă în perspectiva 
general-europeană, capabilă să lichideze 
tensiunea din regiune, să asigure stabilitatea 
politică şi economică, pacea civică, să 
garanteze respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului. 

_____________________________________________________________________________________   
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ÎN PLEN 

 
Legi adoptate în lectură finală 

 
7 FEBRUARIE 
 
Hotărâre cu privire la demisia unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 
 
Prin document se  ia act de demisia domnului Constantin Rotaru din funcţia de membru al CCA şi se 
constată vacanţa funcţiei. 
 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală, Codul de 
procedură civilă) 
 
Modificările se referă la reducerea duratei procedurilor civilă şi penală. 
 
Lege cu privire la completarea articolului 216 din Codul penal al Republicii Moldova  
 
Se completează cap. VIII al Codului penal „Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale” cu 
prevederea privind răspunderea penală pentru încălcarea Legii privind securitatea generală a produselor.  
 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind eliberarea extraselor plurilingve de 
pe actele de stare civilă 
 
Lege pentru ratificarea Convenţiei privind Cooperarea Poliţienească în Europa de Sud-est 
 
14 FEBRUARIE 
 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură 
 
Modificările instituie obligaţiunea faţă de avocat de a acorda asistenţă juridică doar în baza contractului de 
asistenţă juridică înregistrat la baroul de avocaţi. 
 
Lege cu privire la probaţiune 
 
Probaţiunea reprezintă controlul şi resocializarea persoanelor aflate în conflict cu legea penală, adaptarea 
persoanelor eliberate din locurile de detenţie, în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.  
 
Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 
 
Modificările diferenţiază perioadele de acordare salariaţilor a îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară 
de muncă în funcţie de durata contractelor lor individuale de muncă. 
 
Lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului 
Unit al Marii  Britanii şi Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului   la  aceasta 
 
Lege pentru modificarea şi completarea unor  acte  legislative  
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Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale a fost completată în 
vederea stabilirii unei corelaţii între normele ei şi aducerii prevederilor acestei legi în concordanţă cu 
Codul de procedură penală. 
 
Lege  pentru completarea unor acte legislative 
 
Documentul investeşte avocatul parlamentar cu atribuţii de prevenire şi combatere a actelor de tortură prin 
efectuarea vizitelor în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, plasate la 
dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul sau cu consimţământul său tacit. 
 
15 FEBRUARIE 
 
Lege privind modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative 
 
Modificarea prevede aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru fapte la care anterior se aplica 
pedeapsa penală. 
 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1036-XIII din 17 decembrie 19996 cu privire la 
sistemul penitenciar 
 
Modificările prevăd noi condiţii pentru îmbunătăţirea activităţii Departamentului Instituţiilor Penitenciare 
şi a instituţiilor subordonate acestuia. 
 
Lege cu privire la conflictul de interese 
 
Legea reglementează incompatibilităţile şi restricţiile impuse persoanelor care exercită funcţii publice şi 
alte funcţii prevăzute în prezenta lege, soluţionarea conflictelor de interese, modul de prezentare a 
declaraţiilor cu privire la conflictele de interese de către persoanele care exercită o funcţie publică. 
 
Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la 
notariat 
 
Documentul stabileşte, în particular, efectuarea controlului activităţii notariale în baza Regulamentului 
aprobat de către Ministerul Justiţiei. 
 
Lege pentru completarea articolului 26 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la 
asociaţiile obşteşti 
 
Completarea stimulează crearea unor locuri noi de muncă pentru invalizi prin stabilirea unui plafon minim 
al salariilor invalizilor la întreprinderile specializate înfiinţate de către asociaţiile obşteşti ale invalizilor. 
 
Hotărâre  privind demisia unui deputat în Parlament 
 
Se ia act de cererea de demisie a deputatului Victor Stepaniuc din partea PCRM în legătură cu numirea în 
funcţia de viceprim-ministru. 
 
 
21 FEBRUARIE 
 
Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind suprimarea actelor de terorism nuclear 
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22 FEBRUARIE 
 
Hotărâre pentru aprobarea Declaraţiei cu privire la proclamarea unilaterală a independenţei 
Kosovului 
 
Lege cu privire la  arbitraj 
 
Legea reglementează modul de constituire, organizare şi funcţionare a arbitrajului. 
 
Lege cu privire la arbitrajul comercial internaţional 
 
Legea rezultă din recunoaşterea utilităţii arbitrajului comercial internaţional ca metodă alternativă de 
soluţionare a litigiilor din sfera comerţului internaţional, precum şi din necesitatea reglementării 
legislative a arbitrajului comercial internaţional în Republica Moldova. 
 
Lege cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public 
 
Codul de conduită reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice, stabileşte 
standarde profesionale înalte în serviciul public şi informarea cetăţenilor despre conduita pe care trebuie s-
o aibă funcţionarii publici în vederea sporirii calităţii serviciilor publice, asigurarea unei administrări mai 
bune în realizarea interesului public, contribuirea la prevenirea şi eliminarea birocraţiei şi a corupţiei din 
administraţia publică, crearea unui climat de încredere al cetăţenilor în autoritatea publică. 
 
Lege privind întrunirile 
 
Legea reglementează modul de organizare şi desfăşurare a întrunirilor în afara clădirilor. 
 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
 
Modificări operate în Codul vamal şi Codul penal, menite să perfecţioneze cadrul normativ existent cu 
privire la controlul de stat asupra mărfurilor strategice. 
 
Lege pentru ratificarea Protocolului al şaptelea adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale 
 
Lege pentru aderarea la Aranjamentul privind serviciile de plată ale poştei 
 
Lege pentru ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi protocolului ei final 
 
Lege pentru ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poştale  Universale 
 
 
28 FEBRUARIE 
 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele 
economice libere 
 
Modificările prevăd lărgirea spectrului de activităţi economice care pot fi desfăşurate în ZEL cu 2 
activităţi noi – activitatea comercială externă şi activitatea de transport, scoaterea restricţiilor privind 
exportul din ZEL pe restul teritoriului vamal al RM  a mărfurilor produse în zonă, reducerea cheltuielilor 
operaţionale şi de timp pentru agenţii economici care introduc în ZEL mărfuri în scopuri necomerciale la 
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valoarea totală de 50 euro pe zi, expunerea mai clară a modalităţii acordării garanţiilor de stat în cazul 
modificării legislaţiei. 
 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenţa 
psihiatrică 
 
Modificările se referă la concentrarea definiţiilor din domeniul sănătăţii mintale, consolidarea drepturilor 
persoanelor cu tulburări psihice, crearea mecanismelor de evitare a abuzurilor faţă de pacienţii respectivi, 
asigurarea acestora cu asistenţă juridică, diversificarea serviciilor de sănătate extraspitaliceşti. 
 
Lege pentru acceptarea de către Republica Moldova a Acordului privind privilegiile şi imunităţile 
Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică 
 
Lege pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport al încărcăturilor 
pe căile navigabile interne (CMNI) 
 
29 FEBRUARIE 
 
Lege privind protecţia soiurilor de plante 
 
Documentul reglementează raporturile ce apar în procesul creării, protecţiei juridice şi utilizării soiurilor 
aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante, stabileşte cadrul juridic de organizare şi funcţionare a 
sistemului de protecţie a soiurilor de plante.   
 
Lege privind protecţia mărcilor 
 
Legea reglementează raporturile ce apar în procesul înregistrării, protecţiei juridice şi utilizării mărfurilor. 
 
Hotărâre cu privire la declararea anului 2008 Anul Ion Druţă  
_____________________________________________________________________________________   
 
ÎN COMISII  

 
Concurs pentru suplinirea funcţiei de membru al CCA 

 
Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în 
masă, a anunţat, în conformitate cu articolul 42 al Codului Audiovizualului al Republicii Moldova, 
un concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de membru al Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului. 
 
Documentele candidaţilor la funcţia de membru 
al Consiliului se vor depune la Comisia 
parlamentară de profil până la  data de 12  martie 
2008, ora 17.00. Dosarele candidaţilor trebuie să 
conţină fişa personală, CV, o recomandare. 
 
Funcţia de membru al CCA a devenit vacantă 
după demisia domnului Constantin ROTARU, 
adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1-XVI 
din 7 februarie 2008. 
 

Conform prevederilor articolului 42 din Codul 
Audiovizualului, candidaţii la funcţia de membru 
al CCA vor fi selectaţi de comisia parlamentară 
de profil şi de Comisia parlamentară juridică, 
pentru numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi vor 
înainta Parlamentului spre confirmare.  
 
Candidaţii pot fi propuşi de asociaţii obşteşti, 
fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, 
culte religioase. Poate candida la funcţia de 
membru al CCA persoana care are studii 
superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul 
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dintre domeniile: audiovizualului, tehnologiilor 
de comunicare, dreptului, finanţelor, 
contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării 
programelor sau informaţiilor în orice instituţie 
de creaţie; a împlinit 25 de ani şi nu a atins vârsta 
legală de pensionare; cunoaşte limba de stat a 
RM; nu are antecedente penale. 
 
La înaintarea spre confirmare de către Parlament 
a candidaţilor, comisia de profil prezintă un 

raport, iar Comisia juridică, pentru numiri şi 
imunităţi, un coraport. Candidaţii la funcţia de 
membru al CCA sunt confirmaţi de Parlament cu 
votul a cel puţin trei cincimi din numărul total al 
deputaţilor. În cazul când un candidat nu 
întruneşte numărul necesar de voturi, comisia 
parlamentară de profil şi Comisia parlamentară 
juridică, pentru numiri şi imunităţi înaintează, în 
termen de 2 săptămâni, o nouă candidatură. 

_____________ 
 

 
Comisia de profil solicită o pregătire mai bună a sportivilor către Jocurile Olimpice 

 
Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în 
masă a obligat Agenţia Sportului în comun cu Comitetul Naţional Olimpic, asistaţi de federaţiile 
sportive, să elaboreze şi să prezinte până în data de 15 martie curent un Plan de acţiuni pentru 
impulsionarea pregătirilor lotului naţional pentru Jocurile Olimpice şi obţinerea unor noi cote-
calificări la competiţia din acest an de la Beijing, China.      
 
Comisia parlamentară a întreprins aceste acţiuni 
ca urmare a şedinţei din 20 februarie curent, în 
cadrul căreia a fost examinată activitatea 
Agenţiei Sportului şi a federaţiilor sportive în 
vederea pregătirii lotului naţional către Jocurile 
Olimpice din vara anului 2008 din Beijing.  
 
Informaţiile la subiect au fost prezentate de 
reprezentanţi ai Agenţiei Sportului, Comitetului 
Naţional Olimpic şi federaţiilor sportive, incluse 
în Programul de pregătire către ediţia a XXIX-a a 
Jocurilor Olimpice.   
 
La moment RM dispune de 18 cote-calificări 
pentru participarea la acest for sportiv, în 
pregătiri se află sportivi la probele de sport – 

judo, lupte libere, atletism, nataţie, care dispun 
de posibilitatea obţinerii unor noi calificări.  
 
Parlamentarii au accentuat unele lacune şi 
neajunsuri în realizarea Programului de pregătire, 
lipsa acţiunilor coordonate dintre Agenţia 
Sportului şi Comitetul Olimpic pentru atingerea 
scopurilor trasate.    
 
Deopotrivă, s-a decis de a convoca în luna 
septembrie 2008 o şedinţă tematică a Comisiei 
parlamentare cu examinarea rezultatelor 
participării RM la Jocurile Olimpice şi a 
problemelor, necesare impulsionării dezvoltării 
sportului naţional.      
 

_____________ 
 

Parlamentarii se pronunţă pentru perfecţionarea sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase 
 
Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie a audiat Ministerul Sănătăţii privind 
îndeplinirea Programului Naţional de imunizare şi situaţia creată în ţară în legătura cu răspândirea 
bolilor transmisibile în rândul populaţiei şi prevenirea lor prin intermediul vaccinelor.    
 
A fost constatat faptul că la momentul dat în ţară 
s-a agravat situaţia vizavi de cazurile înregistrate 
de îmbolnăvire cu oreion şi gripă. Numai în 
ianuarie 2008 au fost înregistrate aproape 9 000 
cazuri de oreion. Din lipsa vaccinelor, grupurile 
de populaţie supuse pericolului de îmbolnăvire 
nu au fost vaccinate la timp. În prezent 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a 
procurat 310 mii de doze care acoperă fonul 
epidemiologic. Alte boli prevenibile prin 
vaccinare ca poliomielita, difteria, tusea 
convulsivă, tetanus, hepatita virala B, rujeola, 
rubeola şi tuberculoza la copii precum şi 
prevenirea prin vaccinări a altor boli contagioase 



 9

sunt controlate de organele de resort printr-o 
monitorizare continuă.  
 
Comisia s-a pronunţat pentru perfecţionarea 
sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase 
prevenibile prin vaccinări, şi anume, pentru 
utilizarea definiţiilor standard de caz, adoptate de 
Organizaţia Mondiala a Sănătăţii, clasificarea 

cazurilor de îmbolnăvire (indigenă sau de 
import).  
 
O atenţie specială a fost acordată studiilor 
ştiinţifice, evaluării sistematice a nivelului 
imunităţii populaţiei la infecţiile prevenibile, 
studierii fezabilităţii introducerii unor vaccinuri 
şi schemelor de imunizare noi în scopul lărgirii 
spectrului de infecţii prevenibile prin vaccinare.    

_____________ 
 

Deputaţii studiază instituţiile medicale publice din teritoriu 
 
Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie a audiat Ministerul Sănătăţii privind 
îndeplinirea proiectului-pilot de dotare cu dispozitive medicale a instituţiilor medico-sanitare 
publice din raioanele Călăraşi, Glodeni şi Ceadâr Lunga.   
 
Ministerul Sănătăţii a comunicat despre  
nefinanţarea lucrărilor de construcţie realizate în 
conformitate cu documentaţia de proiect, fapt ce 
constituie o problemă stringentă pentru 
antreprenori obiectelor menţionate.   
 
Autorităţile administraţiei publice locale din 
aceste raioane urmează să asigure consolidarea 
bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-
sanitare publice din subordine, creând condiţii 
tehnice necesare pentru instalarea dispozitivelor 
medicale, iar Ministerul Sănătăţii să asigure 
procurarea centralizată a dispozitivelor medicale. 

Comisia s-a pronunţat pentru finalizarea cât mai 
urgentă a reparaţiei blocurilor curative, iar 
reconstrucţia celorlalte edificii din componenţa 
complexelor spitaliceşti şi amenajarea teritoriilor 
urmează să fie efectuate ulterior, pe măsura 
identificării surselor de finanţare.  
 
Totodată, Comisia a optat în favoarea unei 
adresări către Guvern cu propuneri şi modificări 
ulterioare la buget în scopul finisării 
construcţiilor respective în regim de urgenţă.   

_____________________________________________________________________________________   
 
 
FORURI INTERNAŢIONALE  

 
Parlamentarii moldoveni au expus poziţia RM referitor la Kosovo 

 
O delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova, condusă de Grigore PETRENCO, Preşedintele 
Comisiei pentru politică externă şi integrare europeană, a participat între 21 – 22 februarie curent 
la lucrările reuniunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa, la Viena, Austria.   
 
Din componenţa delegaţiei au făcut parte 
parlamentarii Ştefan SECĂREANU, Preşedintele 
Comisiei pentru drepturile omului, şi Leonid 
BUJOR, membru al Comisiei pentru drepturile 
omului.   
 
În cea de-a a doua zi a reuniunii, reprezentanţii 
delegaţiilor naţionale ale statelor participante au 
prezentat poziţiile sale pe marginea problemei 

proclamării recente a independenţii de către 
autorităţile provinciei Kosovo.     
 
Grigore PETRENCO, Şeful delegaţiei 
Parlamentului RM la AP OSCE, a prezentat 
poziţia oficială consolidată a Parlamentului şi 
Guvernului Republicii Moldova în această 
privinţă, reflectată în declaraţiile recente ale 
ambelor instituţii.  
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Grigore PETRENCO a reiterat îngrijorarea 
profundă a autorităţilor RM vizavi de 
proclamarea unilaterală a independenţii de către 
provincia Kosovo. În opinia delegaţiei moldave, 
proclamarea unilaterală a independenţei de către 
această provincie reprezintă o încălcare gravă a 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Serbiei, 
contravine Statutului ONU, Rezoluţiei 
Consiliului de Securitate ONU nr. 1244 şi 
Actului Final de la Helsinki. Parlamentarii 
moldoveni au opinat că astfel de evoluţie a 
situaţiei din Kosovo încurajează separatismul şi 
generează escaladarea tensiunilor nu numai în 
peninsula balcanică, întreaga Europă, dar şi în 
alte regiuni ale lumii.  
 
Delegaţia Parlamentului RM s-a pronunţat pentru 
coordonarea eforturilor în plan internaţional în 
vederea depăşirii acestui pericol, care urmează a 
fi bazate pe respectarea principiilor suveranităţii 
şi unităţii teritoriale ale statelor independente. De 
asemenea, mai multe delegaţii naţionale au 

remarcat faptul că Kosovo este un caz unic şi nu 
creează precedent pentru alte conflicte regionale.  
Pe marginea lucrărilor reuniunii, Şeful Delegaţiei 
parlamentare de la Chişinău a purtat o serie de 
întrevederi cu omologii săi din Ucraina, Grupul 
de lucru al AP OSCE pentru Moldova, precum şi 
cu Preşedintele AP OSCE, Goran 
LENNMARKER.  
 
Pe agenda reuniunii au mai figurat discuţii pe 
marginea activităţilor OSCE în domeniile 
politico-militar, economic şi pe dimensiunea 
umană. De asemenea, parlamentarii statelor-
membre ale OSCE au dezbătut problema 
provinciei Kosovo şi Tratatul cu privire la 
Forţele Armate Convenţionale în Europa.   
 
AP OSCE a fost instituită în 1990. Obiectivul 
principal al celor 320 de membri este de a 
promova implicarea parlamentarilor în 
activităţile OSCE şi de a facilita dialogul şi 
cooperarea interparlamentară în susţinerea 
activităţilor OSCE în sfera democratizării.     

_____________________________________________________________________________________   
 
 
 CONTACTE OFICIALE  

 
Comisia Europeană remarcă progrese vizibile în RM 

 
Benita FERRERO-WALDNER, Comisar European pentru Relaţii Externe şi Politica Europeană de 
Vecinătate, a apreciat, în cadrul vizitei la Chişinău, dialogul politic bilateral dintre Uniunea 
Europeană şi Republica Moldova drept unul foarte bun. 
  
În cadrul unei întrevederi cu Marian LUPU, 
interlocutorii au apreciat vizita la Chişinău a 
înaltului oficial european drept un important 
semnal politic de susţinere a aspiraţiilor europene 
a RM cu un mesaj politic ferm pentru clasa 
politică moldovenească.   
 
„Anul 2007 a fost un an de succes pentru 
evoluţia relaţiilor dintre UE şi Moldova. Am 
reuşit multe lucruri bune pentru cetăţenii 
moldoveni”, a afirmat oficialul UE. 
 
În acelaşi context, Benita FERRERO-
WALDNER a subliniat şi faptul că Moldova 
urmează să asigure reforme continui în sferele ce 
vizează combaterea corupţiei, supremaţia legii, 
drepturile omului, libertatea mass media, etc.  

„Constat că Republica Moldova a realizat un 
progres mare şi remarc o diferenţă vizibilă, dar 
mai avem multe de făcut în comun”, a adăugat 
oficialul Comisiei Europene.  
 
Benita FERRERO-WALDNER a comunicat 
faptul că Moldova este prima ţară care va 
beneficia de un parteneriat de mobilitate în 
cadrul unui proiect pilot în contextul Politicii 
Europene de Vecinătate.   
 
„Noile relaţii juridice RM-UE vor demara şi se 
vor baza pe evoluţia şi progresele realizate de 
către Moldova pe calea reformelor democratice”, 
a mai precizat Comisarul european pentru Relaţii 
Externe şi Politica Europeană de Vecinătate.    
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Oficialul European a apreciat că Parlamentul de 
la Chişinău a realizat în ultimii ani progrese şi 
reforme vizibile. Potrivit Comisarului European, 
forului legislativ îi revine un rol esenţial şi foarte 
responsabil în realizarea transformărilor interne, 
atât prin reformarea legislaţiei naţionale în 
spiritul normelor europene, precum şi prin 
asigurarea unui control parlamentar eficient 
asupra implementării legislaţiei adoptate.  
 
Benita FERRERO-WALDNER a atribuit o 
apreciere înaltă proiectului de lege privind 
întrunirile, adoptat de către Legislativ în prima 
lectura, care, a adăugat oficialul UE, va contribui 
la un progres democratic în acest domeniu.   
 
Comisarul European a reiterat, de asemenea, 
sprijinul Uniunii Europene pentru reglementarea 
conflictului transnistrean în baza principiilor 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova şi a exprimat disponibilitatea Comisiei 
Europene de a contribui mai activ în acest 
proces, inclusiv prin delegarea de experţi, 
susţinere financiară şi economică, etc.  
 
Interlocutorii au apreciat drept foarte important 
rolul UE în dialogul şi negocierile pe marginea 
problemei transnistrene.  
 
Marian LUPU a afirmat, la rândul său, că 
autorităţile Republicii Moldova apreciază înalt 

relaţiile cu Uniunea Europeană şi susţinerea 
constantă acordată de către blocul comunitar şi 
statele-membre ale UE ţării noastre.  
 
Spicherul a exprimat gratitudinea autorităţilor 
ţării pentru atribuirea de la 1 martie curent a 
Preferinţelor Comerciale Autonome, precum şi 
pentru sprijinul oferit prin facilitarea regimului 
de vize, deschiderea în premieră la Chişinău a 
unui Centru Comun de Eliberare a Vizelor, 
inaugurarea şi desfăşurarea eficientă a Misiunii 
UE de Asistenţă la Frontieră, etc.    
Preşedintele Legislativului a accentuat, de 
asemenea, faptul că ţara noastră va continua 
ritmul ascendent al reformelor interne, care 
reprezintă un element important al modului de 
evoluţie ulterioară a dialogului politic cu 
Uniunea Europeană. Spicherul a pledat pentru 
demararea discuţiilor pe marginea obţinerii unui 
mandat de negociere a unui nou aranjament 
juridico-politic cu UE, odată cu expirarea în vara 
anului curent a Acordului de Parteneriat şi 
Cooperare.  
 
Parlamentul moldovean va acorda pe parcursul 
acestui an o atenţie sporită rolului de 
monitorizare a modului de punere în aplicare a 
legilor adoptate. În acest sens, Legislativul va 
intensifica programul de audieri parlamentare, în 
special prin desfăşurarea acestui exerciţiu în 
plenul Parlamentului.  
 
„Legislativul de la Chişinău va depune eforturi 
consolidate pentru realizarea progreselor şi 
reformelor destinate viitorului european al 
Moldovei”, a relevat Preşedintele Parlamentului. 
 
Părţile au mai subliniat drept deosebit de 
important şi modul în care clasa politică din 
Moldova va desfăşura alegerile parlamentare din 
2009. Oficialii au pledat pentru un scrutin 
democratic în spiritul valorilor europene 
fundamentale, care să probeze aspiraţiile 
europene ale societăţii moldoveneşti.   
 
Oficialii au abordat, de asemenea, aspecte ce se 
referă la dialogul şi relaţiile moldo-române, 
accentuându-se necesitatea dezvoltării unor 
relaţii de bună vecinătate în spiritul valorilor 
europene.  
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La întrevedere au fost prezenţi parlamentarii 
Iurie ROŞCA, Grigore PETRENCO, Serafim 

URECHEAN şi Dumitru DIACOV.  

_____________  
Parlamentul European ne reconfirmă sprijinul 

 
Marian LUPU a avut o întrevedere cu europarlamentarii Marian-Jean MARINESCU şi Maria 
PETRE, membri ai Comitetului interparlamentar de Cooperare RM – UE.        
 
Interlocutorii au remarcat caracterul constructiv 
al dialogului existent între Parlamentul RM şi 
Parlamentul European şi au pledat în favoarea 
consolidării raporturilor dintre cele două instituţii 
în vederea susţinerii aspiraţiilor europene ale ţării 
noastre.  
 
Oficialii au reafirmat disponibilitatea 
Parlamentului European de a contribui la 
susţinerea demersurilor europene ale Moldovei, 
sprijin confirmat şi în cadrul vizitei recente la 
Chişinău a dlui Miguel Angel Martinez Martinez, 
Vicepreşedintele PE, la finele anului trecut.   
 
În acest context, a fost menţionată importanţa 
contribuţiei parlamentarilor europeni în 
promovarea imaginii RM pe plan extern şi 
asigurarea unei vizibilităţi mai mari a ţării 
noastre pe agenda europeană de dezbateri.  
 
Marian-Jean MARINESCU şi Maria PETRE au 
afirmat faptul că atribuţiile instituţiei legislative 

europene vor creşte semnificativ odată cu 
ratificarea de către statele membre ale UE a 
Tratatului de la Lisabona, acord care prevede o 
pondere mai mare a Parlamentului European în 
procesul decizional la nivelul comunităţii 
europene.  
 
Interlocutorii, de asemenea, au susţinut 
necesitatea efectuării unor vizite a 
parlamentarilor europeni în RM în vederea 
asigurării unei legături permanente între 
legislativul moldovean şi instituţia legiuitoare 
europeană.    
 
În final, interlocutorii au subliniat importanţa 
dezvoltării unor relaţii de bună vecinătate şi 
cooperare între Republica Moldova şi România. 
Potrivit oficialilor, cooperarea moldo-română 
trebuie să se baze pe standarde şi valori europene 
şi să fie transparentă şi echilibrată.      
 

_____________  
În Riga cetăţenii moldoveni au prieteni buni 

 
Marian LUPU a avut o întrevedere cu Maris RIEKSTINS, Ministru al Afacerilor Externe al 
Republicii Letonia, aflat în vizită la Chişinău.  
 
Interlocutorii au remarcat dinamica pozitivă a 
relaţiilor moldo-letone pe dimensiunea bilaterală, 
precum şi în contextul afacerilor europene. În 
acest sens, au fost exprimate mulţumiri 
autorităţilor letone pentru susţinerea prioritară 
acordată RM în direcţia reformelor de integrare 
europeană. Spicherul a subliniat în acest sens că 
Letonia reprezintă un partener strategic pentru 
ţara noastră în virtutea aspiraţiilor europene 
comune.    
 
A fost la fel apreciată înalt cooperarea cu 
omologii letoni în cadrul Memorandumului 
trilateral moldo-letono-suedez de cooperare 
interparlamentară, prin desfăşurarea mai multor 
acţiuni de preluare a experienţei Letoniei şi 

Suediei în ajustarea legislaţiei naţionale la 
cerinţele UE şi consolidarea capacităţilor 
instituţionale ale Parlamentului. Părţile au salutat 
o nouă acţiune care va avea loc în contextul 
Memorandumului la finele lunii februarie curent 
la Riga.   
 
Şeful diplomaţiei letone a reafirmat poziţia de 
susţinere fermă a ţării noastre de către autorităţile 
de la Riga.  
 
Maris RIEKSTINS a accentuat faptul că orice 
naţiune europeană care pledează pentru 
integrarea europeană are dreptul să se integreze 
în UE odată cu îndeplinirea cerinţelor necesare.   
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„În Riga cetăţenii moldoveni au prieteni buni şi 
vă vom fi alături în eforturile şi reformele de 
integrare europeană”, a fost mesajul ministrului 
de Externe al Letoniei.  
 
În aceeaşi notă, oficialul leton a afirmat faptul că 
ţara sa reprezintă unul din susţinătorii activi ai 
Moldovei pe plan extern. 
Diplomatul leton a mai accentuat faptul că 
dimensiunii parlamentare îi revine un rol 
important în demersurile de integrare europeană 
a unui stat. Potrivit lui Maris RIEKSTINS, în 
demersurile Letoniei de integrare europeană în 

cadrul forului legiuitor de la Riga a fost creată o 
comisie parlamentară pentru integrarea 
europeană. Ministrul Afacerilor Externe a 
subliniat şi importanţa implementării adecvate a 
legislaţiei adoptate.  
 
Interlocutorii, de asemenea, au abordat aspecte 
privind procesul de reglementare a conflictului 
transnistrean şi au pledat în favoarea retragerii 
trupelor ruse de pe teritoriul RM. Părţile s-au 
pronunţat şi pentru reluarea negocierilor în 
formatul 5+2. 

_____________  
 

Suedia va pleda pentru un parcurs european al Moldovei  
 
Marian LUPU a avut o întrevedere cu Carl BILDT, Ministru de Externe al Regatului Suedia, aflat  
într-o vizită oficială în ţara noastră. La întrevedere au participat deputaţii Grigore PETRENCO şi 
Valeriu CALMAŢUI.  
 
Oficialii au remarcat buna cooperare existentă 
între Republica Moldova şi Regatul Suediei atât 
pe dimensiunea relaţiilor bilaterale, precum şi în 
context european. Marian LUPU a caracterizat 
drept foarte dinamic dialogul bilateral moldo-
suedez la nivelul cooperării interparlamentare, 
accentuând faptul că legiuitorii de la Chişinău 
apreciază Suedia drept un partener valoros de 
cooperare pentru ţara noastră. 
 
Spicherul a apreciat înalt aderarea Suediei la 
Centrul European de Eliberare a Vizelor de la 
Chişinău, care reconfirmă în acţiuni practice 
suportul activ al acestei ţări pentru eforturile ţării 
noastre pe calea integrării europene.  
 
Marian LUPU a adresat mulţumiri autorităţilor 
de la Stockholm pentru implementarea 
Memorandumului tripartit de înţelegere între 
legislativele Moldovei, Letoniei şi Suediei 
privind consolidarea capacităţii Parlamentului 
moldovean în domeniul integrării europene şi 
alinierii legislaţiei naţionale la standardele 
europene. 
 
„Autorităţile de la Chişinău apreciază încurajarea 
consecventă de către Suedia a opţiunii europene 
a Republicii Moldova şi apropierea ţării noastre 
de UE prin perspectiva politicii uşilor deschise a 
Uniunii”, a relevat Marian LUPU.  
 

Preşedintele Parlamentului a exprimat 
deschiderea şi interesul Parlamentului pentru 
realizarea proiectului moldo-suedez „Moştenirea 
istorică bilaterală” privind valorificarea perioadei 
istorice de aflare a Regelui Suediei Carl al XII pe 
teritoriul localităţii Varniţa.  
 
La rândul său, Şeful diplomaţiei de la Stockholm 
a reiterat sprijinul ferm al Suediei pentru 
susţinerea aspiraţiilor europene ale RM. Carl 
BILDT a accentuat faptul că Suedia doreşte să 
contribuie la consolidarea reformelor în ţara 
noastră şi la agenda europeană a Republicii 
Moldova.  
 
Potrivit înaltului oficial suedez, autorităţile de la 
Stockholm vor dezvolta şi în continuare o 
cooperare activă cu RM şi vor pleda pentru un 
parcurs european al ţării noastre atât pe perioada 
deţinerii Preşedinţiei Consiliului de Miniştri al 
Consiliului Europei în a doua jumătate a anului 
curent, precum şi pe durata mandatului Suediei în 
calitate de Preşedinte al UE în semestrul al doilea 
al anului 2009.  
 
În acelaşi timp, Ministrul suedez de Externe a 
reconfirmat interesul UE pentru dezvoltarea 
economică şi implementarea reformelor 
democratice în regiunea Europei de Sud-est, 
procese care vor contribui la pacea şi securitatea 
din întreaga Europă.  
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Carl BILDT a relevat rolul deosebit care îi revine 
instituţiei parlamentare în asigurarea 
implementării adecvate a legislaţiei adoptate şi 
exercitării active a funcţiei de control asupra 
aplicării în practică a normelor legislative. În 
context, oficialul a salutat dialogul foarte bun 
stabilit între Parlamentele de la Stockholm şi 

Chişinău şi relaţiile dinamice dintre omologii din 
cele două Legislative.   
 
Oficialii au apreciat, de asemenea, că 
identificarea unei soluţii viabile şi durabile a 
conflictului transnistrean este în interesul regiunii 
europene.  
 

_____________    
 

Bulgaria optează pentru atenţie sporită statelor din regiune 
 
Republica Moldova şi Bulgaria înregistrează relaţii de prietenie şi parteneriat durabil, atât în plan bilateral, 
regional, precum şi în context de cooperare europeană, au apreciat Marian LUPU şi Serghei STANISHEV, 
Prim – ministru al Republicii Bulgaria, în cadrul unei întrevederii la Chişinău.     
 
Serghei STANISHEV a afirmat faptul că 
Bulgaria este disponibilă să susţină Republica 
Moldova pe calea integrării europene, în special 
prin experienţa recentă de care dispune această 
ţară.  
 
Premierul bulgar a accentuat susţinerea Bulgariei 
pentru extinderea ulterioară a Uniunii Europene 
şi acordarea din partea UE a unei atenţii 
prioritare statelor din regiunea Sud-est 
europeană. În acest context, oficialul de la Sofia 
a mai comunicat faptul că autorităţile bulgare vor 
pleda pentru o reechilibrare a Politicii Europene 
de Vecinătate şi atenţie sporită statelor din 
această regiune.     
 
Serghei STANISHEV a reconfirmat susţinerea 
Bulgariei în raport cu reglementarea problemei 
transnistrene în baza principiilor suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării noastre.    
 
Premierul bulgar a adus mulţumiri autorităţilor 
Moldovei pentru atitudinea şi condiţiile create 
pentru diaspora bulgară din ţara noastră.  
 
Şeful Cabinetului de Miniştri de la Sofia a 
evidenţiat, de asemenea, rolul deosebit care îi 
revine forului legislativ în asigurarea realizării 
reformelor democratice a ţării şi a exprimat 
disponibilitatea Sofiei de a împărtăşi practica 
bulgară de ajustare a normelor legislative la 
Acquis-ul comunitar.     

 
A fost remarcat dialogul excelent existent între 
cele două state şi cooperarea dinamică stabilită 
pe dimensiune multilaterală.  
 
În acelaşi timp, spicherul a pledat pentru 
intensificarea contactelor pe dimensiunea 
parlamentară, în particular prin organizarea 
schimburilor de vizită la nivelul grupurilor de 
prietenie şi a comisiilor de profil.  
 
Preşedintele Parlamentului a salutat decizia 
Guvernului bulgar privind scutirea de plată 
pentru vizele de tranzit pentru cetăţenii 
moldoveni posesori de viză Schengen şi de 
permise de şedere legală pe teritoriul statelor 
membre ale UE.  
 
Spicherul a relevat rolul constructiv pe care îl are 
comunitatea bulgară din Republica Moldova în 
asigurarea unei armonii interetnice în societate.  
 
Interlocutorii s-au mai pronunţat pentru 
activizarea raporturilor comercial-economice 
dintre cele două ţări şi identificarea 
oportunităţilor de dezvoltare a unor noi 
parteneriate de afaceri reciproc avantajoase.  
 
La întrevedere au participat parlamentarii Larisa 
ZIMIN, Ion PLEŞCA, Adriana CHIRIAC, 
Valentina STRATAN.    

_____________    
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UE reiterează poziţia sa privind reglementarea conflictului transnistrean 

 
 
Marian LUPU,  lideri ai fracţiunilor parlamentare şi deputaţi neafiliaţi au avut o întrevedere 
comună cu Kalman MIZSEI, Reprezentant Special al UE în ţara noastră.   
 
 
Interlocutorii au discutat starea actuală şi 
perspectivele procesului de reglementare a 
conflictului transnistrean. 
 
Oficialul UE a expus poziţia Uniunii Europene 
referitor la procesul de reglementare a 
conflictului transnistrean. Kalman MIZSEI a 
reconfirmat susţinerea Uniunii Europene 
privind identificarea unei soluţii a conflictului 
transnistrean în baza principiilor suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a RM şi în cadru legal 
internaţional.  
 
Diplomatul UE a apreciat că o soluţie viabilă a 
diferendului trebuie să se bazeze pe normele 
dreptului internaţional şi pe valorile europene 
fundamentale.     
 
Reprezentantul Special al UE a accentuat 
importanţa unui consens politic naţional privind 
mecanismele şi principiile de reglementare a 
problemei transnistrene. În context, 
ambasadorul european a reiterat importanţa 
reluării procesului de negocieri în cadrul 
formatului extins de negocieri 5 plus 2.   
 
Potrivit diplomatului european, demilitarizarea 
regiunii de est a RM reprezintă condiţie 
esenţială în identificarea unei soluţii viabile şi 
durabile a problemei de pe Nistru. În acest sens, 
sursa citată a subliniat necesitatea respectării de 
către Federaţia Rusă a angajamentelor 
internaţionale asumate la Summit-ul OSCE de 
la Istanbul. Totodată, oficialul a mai subliniat 
drept importantă transformarea actualului 
format de menţinere a păcii din regiune în 
misiune internaţională de observatori civili.   
 
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.  
 
Oficialul UE a menţionat importanţa asigurării 
de către părţile implicate în negocieri a unei 
transparenţe echilibrate şi responsabile pe 
marginea procesului de reglementare a 
conflictului.        
 
Kalman MIZSEI a mai exprimat deschiderea 
UE pentru demersurile de integrare europeană 
a ţării noastre şi susţinerea blocului comunitar 
pentru aspiraţiile europene ale cetăţenilor 
moldoveni.  
 
Deputaţii au apreciat înalt, la rândul său, 
suportul constant al UE în soluţionarea 
problemei transnistrene.  
 
Parlamentarii au pledat pentru implicarea mai 
activă a Legislativului în problema 
transnistreană şi pentru mai multă transparenţă 
în procesul de negocieri.     
 
Exponenţii corpului de legiuitori s-au pronunţat 
pentru o poziţie consolidată a clasei politice din 
Republica Moldova referitor la principiile de 
bază privind identificarea unei soluţii a 
conflictului transnistrean.  
 
Interlocutorii au fost unanimi în părerea că 
geneza acestui conflict nu conţine elemente 
etnice sau religioase şi poate fi soluţionat în baza 
voinţei părţilor.    
 
La întrevedere au participat parlamentarii 
Eugenia OSTAPCIUC, Serafim URECHEAN, 
Vlad CUBREACOV, Oleg SEREBRIAN, Iurie 
ROŞCA, Vladimir ŢURCANU, Grigore 
PETRENCO, Dumitru BRAGHIŞ, Vladimir 
FILAT.     

_____________  
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Conflictele regionale în atenţia OSCE 
 
Heikki TALVITIE,  Ambasador, Reprezentant special al Preşedintelui în Exerciţiu al OSCE, a 
accentuat faptul că Finlanda acordă o atenţie deosebită conflictelor regionale şi pledează pentru 
identificarea unor soluţii durabile a acestor conflicte.  
 
Afirmaţia a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu 
Marian LUPU. Interlocutorii au discutat aspecte 
ce vizează cooperarea dintre RM şi instituţiile 
OSCE. A fost remarcată în acest context 
contribuţia OSCE în sfera reformelor 
democratice, protecţia drepturilor omului, 
monitorizarea alegerilor, etc.  
 
A fost reconfirmat ataşamentul autorităţilor 
moldovene pentru implementarea valorilor de 
bază ale OSCE în domeniile politic, economic, 
umanitar, al respectării drepturilor omului, 
libertăţii mass-media, promovării drepturilor 
minorităţilor naţionale şi al desfăşurării 
alegerilor.  
 
În mod particular, oficialii au discutat aspecte 
privind procesul de reglementare a diferendului 
transnistrean, accentuând în acest sens 
importanţa consolidării dialogului dintre cele 
două maluri ale Nistrului. 

Marian LUPU a exprimat susţinerea 
Parlamentului pentru desfăşurarea de acţiuni 
orientate spre consolidarea măsurilor de 
încredere dintre cetăţenii din stânga şi din 
dreapta râului Nistru. Preşedintele Parlamentului 
a remarcat importanţa susţinerii unui dialog 
permanent la nivelul cetăţenilor şi 
reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale 
de pe ambele maluri.   
 
Părţile, de asemenea, s-au pronunţat pentru 
desfăşurarea alegerilor pentru Adunarea Populară 
din UTA Găgăuz-Yeri în conformitate cu 
normele şi standardele internaţionale, care să 
confirme aspiraţiile europene ale ţării noastre. 
Totodată, au mai apreciat oficialii, alegerile 
legislative din Găgăuzia vor reprezenta un test 
preliminar pentru modul de desfăşurare a 
alegerilor parlamentare din 2009.     

_____________    
Cooperare moldo-franceză în sfera juridică 

 
Aspecte ce vizează identificarea unor oportunităţi de cooperare în sfera justiţiei şi de asistenţă din 
partea experţilor francezi în cadrul unui program de înfrăţire dintre ministerele de profil ale 
Republicii Moldova şi Republicii Franceze au fost abordate în cadrul unei întrevederi dintre 
Marian LUPU şi Karine GONNET, Magistrat în cadrul Biroului de Cooperare al serviciului 
Afacerilor Europene şi Internaţionale al Ministerului Justiţiei din Franţa.  
 
La întrevedere au fost prezenţi Maria POSTOICO, 
vicepreşedinte al Parlamentului, şi Mihail SIDOROV, 
vicepreşedinte al Comisiei juridice, pentru numiri şi 
imunităţi.   
 
Preşedintele Legislativului a exprimat interesul 
deosebit al RM de a identifica în comun cu partenerii 
francezi oportunităţi de colaborare în vederea 
reformării sistemului judiciar din ţara noastră.      
 
Spicherul a reiterat ataşamentul Parlamentului pentru 
ajustarea cadrului legislativ care vizează funcţionarea 
sistemului judecătoresc. A fost reamintit faptul că în 
perioada 2005 – 2007 forul legiuitor a adoptat o serie 
de amendamente la  

 
legislaţia naţională din domeniu în vederea asigurării 
bunei funcţionări şi independenţei ramurii justiţiei şi 
racordării cadrului naţional la practicile europene.     
 
Interlocutorii au apreciat drept importantă asistenţă 
experţilor francezi în reformarea domeniului justiţiei 
juvenile, sistemului de penitenciare, etc. A fost 
exprimat interesul părţii moldoveneşti în instruirea 
judecătorilor şi personalului angajat în sistemul 
judecătoresc.  
 
Oficialii francezi s-au pronunţat pentru identificarea 
domeniilor prioritare pentru asistenţă şi au remarcat 
faptul că urmează a fi atribuită o atenţie sporită 
modului de punere în aplicare a legislaţiei adoptate.  

_________________________________________________________________________            
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COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ   
 

Bilanţ al unui an de activitate 
 
La nivelul Legislativului doi ani în urmă a fost iniţiat un proces de interacţiune cu societatea 
civilă, tradus ulterior în Concepţia cu privire la cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. 
În cadrul Conferinţei Anuale  „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”, reuniune care 
a întrunit parlamentari şi exponenţi ai sectorului asociativ, Preşedintele Parlamentului a 
accentuat necesitatea unei deschideri mai mari din partea deputaţilor, dar şi o mai mare 
implicare a organizaţiilor neguvernamentale în acest dialog.   
 
„Rolul cetăţeanului în viaţa societăţii în 
ansamblu trebuie să devină unul semnificativ, 
conştientizat de fiecare în parte şi asigurat cu 
mecanisme eficiente de participare. Aceasta 
trebuie să se dezvolte într-un parteneriat real şi 
multidimensional între clasa politică, societatea 
civilă, reprezentată atât de sectorul asociativ, 
cât şi de fiecare individ prin adoptarea unei 
poziţii civice active faţă de chestiunile aflate pe 
agenda publică. Consider că anume o astfel de 
cooperare este esenţială pentru identificarea 
unei noi viziuni asupra dezvoltării ţării noastre, 
asupra dezvoltării unei Moldove moderne – o 
Moldovă în care am putea să ne construim 
împreună viitorul”, a susţinut Marian LUPU.      
 
Potrivit spicherului, din momentul lansării 
Concepţiei de Cooperare cu Societatea Civilă 
acest proces a înregistrat şi destule lacune. 
„Acest proces mai lasă de dorit şi astăzi, dar pe 
parcursul anului 2007 în comparaţie cu anul 
2006 cooperarea cu sectorul asociativ a căpătat 
o nouă dinamică. Dacă în 2006 maxim 9 
organizaţii neguvernamentale erau antrenate 
într-o cooperare permanentă activă cu 
Parlamentul, atunci în 2007 numărul acestora a 
crescut până la 20 de ong-uri, care au contribuit 
cu studii, analize şi expertize concrete. Pe 
durata anului 2007, Legislativul a primit circa 
160 de contribuţii din partea sectorului 
asociativ. Consider că dialogul a evoluat într-
un proces ascendent şi între Parlament şi 
societatea civilă s-a stabilit un grad mai mare 
de credibilitate şi eficienţă în cooperare”, a 
adăugat Marian LUPU.  
 
Pe parcursul anului trecut au fost întreprinse 
câteva încercări de a aborda cadrul juridic de 
reglementare a activităţii organizaţiilor 

neguvernamentale. Modificările propuse de 
Ministerul Justiţiei la legea cu privire la 
asociaţiile obşteşti au fost dezbătute activ în 
cadrul Comisiei Juridice, pentru Numiri şi 
Imunităţi şi în cadrul unor mese rotunde 
desfăşurate în parteneriat cu organizaţii ale 
societăţii civile. Anume aceste discuţii au 
reliefat necesitatea unei abordări complexe şi 
de ansamblu a întregului cadru normativ ce 
reglementează activitatea organizaţiilor 
neguvernamentale. În contextul acestei 
realităţi, vine şi rezoluţia mesei rotunde 
„Mediul de activitate al organizaţiilor 
neguvernamentale din Republica Moldova şi 
măsurile legislative necesare pentru 
îmbunătăţirea lui”, desfăşurată la 12 noiembrie 
2007 în incinta Parlamentului, care stipulează 
necesitatea creării unui grup de lucru pentru 
perfecţionarea cadrului normativ din domeniu. 
În întâmpinarea  acestor solicitări, a fost 
dispusă crearea unui de grup de lucru mixt 
compus din reprezentanţi ai Parlamentului, 
Guvernului şi ai societăţii civile.  
 
„Dezvoltarea societăţii civile autohtone este 
una dintre condiţiile esenţiale pentru 
prosperarea democraţiei. Iniţierea unui 
parteneriat cu societatea constituie o premisă 
de responsabilizare a cetăţenilor faţă de 
problemele cu care se confruntă comunitatea 
în care trăiesc. În acest context, rolul statului 
este de a asigura reprezentarea adecvată a 
intereselor poporului în procesul de luarea 
deciziilor. Aceasta înseamnă un dialog 
multilateral între societate şi putere despre 
priorităţile naţionale de dezvoltare, un dialog 
fundamentat pe susţinerea societăţii, pe 
legislaţia în vigoare şi pe valorile 
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democratice”, a mai accentuat Preşedintele 
Legislativului.     
 
Marian LUPU a propus dezbaterea necesităţii 
elaborării unei Strategii de dezvoltare a 
societăţii civile în cadrului grupului mixt de 
lucru. Strategia, a mai sugerat Preşedintele 
Parlamentului, ar putea conţine modalităţi de 
extindere a participării cetăţenilor în 
soluţionarea  problemelor comunităţii; 
dezvoltarea parteneriatului dintre societatea 
civilă şi autorităţile publice; definirea unor 
fonduri publice destinate susţinerii iniţiativelor 
civice, precum şi elaborarea unor proceduri 
transparente care vor reglementa gestionarea, 
accesul şi utilizarea acestor fonduri; 
dezvoltarea unei politici fiscale orientate spre 
susţinerea iniţiativelor civice şi a activităţilor 
filantropice, în vederea sporirii interesului 
businessului pentru acordarea de suport 
activităţilor non-profit; promovarea şi 
susţinerea voluntariatului, practică care poate 
să contribuie esenţial la soluţionarea 
problemelor aflate pa agenda publică. 
 

Marian LUPU, de asemenea, a accentuat faptul 
că dezvoltarea societăţii civile nu trebuie să fie 
doar o preocupare a finanţărilor străine, ci şi a 
statului Republica Moldova. „Autorităţile 
statului au nevoie de un partener de dialog 
puternic şi trebuie să contribuie la dezvoltarea 
acestui partener, inclusiv prin finanţarea 
societăţii civile după modelul prevăzut în 
Legea cu privire la partidele politice”, a 
conchis spicherul.     
 
Veaceslav BALAN, reprezentant al Amnesty 
International Moldova, a declarat că în 2007 a 
avut loc o intensificare a cooperării dintre 
instituţiile publice şi cele civile.    
 
Totodată, deşi a salutat stabilirea cooperării, 
Veaceslav BALAN a pledat pentru continuitate 
şi mai mult dinamism. Acesta şi-a exprimat 
speranţa că alte autorităţi publice vor prelua 
practica Parlamentului, în special la nivelul 
administraţiei publice locale, unde se realizează 
prea puţine lucruri la acest capitol.  
  
 
 

_____________  
 

Legislatorii vor susţine acţiuni de promovare a voluntariatului 
 
Parlamentul RM va deveni unul din partenerii organizaţiilor neguvernamentale în 
organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat şi a Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului.     
 
Despre aceasta au convenit Marian LUPU şi 
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale 
active în domeniul voluntariatului în cadrul 
unei întrevederi desfăşurate în contextul 
Cooperării Parlamentului cu Societatea Civilă. 
 
Acţiunile urmează să fie desfăşurate în prima 
jumătate a anului curent şi au drept scop 
dezbaterea problemelor de actualitate din 
domeniu, printre care discuţii pe marginea 
proiectului de lege cu privire la voluntariat, 
modalităţilor de eficientizare a dialogului 
dintre autorităţi şi ong-urile de profil, 
mecanismelor de stimulare a voluntariatului, 
susţinerii financiare din partea bugetului de 
stat, etc.   
 

Reprezentanţii sectorului asociativ au pledat 
pentru implicarea autorităţilor publice 
centrale şi locale, inclusiv a parlamentarilor, 
în acţiuni de promovare a voluntariatului 
prin prisma  exemplului propriu.  
Marian LUPU a exprimat deschiderea 
Parlamentului pentru o cooperare 
permanentă activă cu organizaţiile 
neguvernamentale din domeniului 
voluntariatului, în special prin ajustarea 
legislaţiei naţionale la standardele şi 
practicile internaţionale. Spicherul a salutat 
activitatea desfăşurată de către organizaţiile 
neguvernamentale din sfera voluntariatului, 
remarcând faptul că voluntariatul contribuie 
la creşterea gradului de angajament civic al 
tinerilor,  a responsabilităţii sociale şi 
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implicării mai active a acestora în afacerile 
publice.       
 
Marian LUPU a încurajat organizaţiile active 
din domeniul tineretului să se implice în 
procesul de elaborare a Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare a Societăţii Civile în vederea creării 

unor condiţii favorabile pentru activitatea 
organizaţiilor neguvernamentale. A fost 
accentuată şi necesitatea participării 
reprezentanţilor ong-urilor din sfera 
voluntariatului în activitatea grupului mixt 
de lucru constituit în scopul elaborării 
acestei Strategii.     

 
_____________  

 
A demarat Proiectul „Parlamentul Tinerilor”   

 
51 de tineri interesaţi în procesul politic şi în participare la gestionarea afacerilor publice vor putea 
deveni pentru o perioadă de timp parlamentari în cadrul unui proiect de simulare a activităţii 
legislative.   
 
„Tinerii de astăzi sunt liderii de 
mâine”, cu acest mesaj a fost 
lansat Proiectul „Parlamentul 
Tinerilor”, care reprezintă o 
instituţie de dezbateri 
parlamentare şi un instrument 
educaţional obiectivul căruia este 
simularea procesului de luare a 
deciziilor din cadrul forului 
legislativ, acumularea de 
cunoştinţe şi experienţe practice 
privind activitatea parlamentară în 
Republica Moldova.     
Proiectul este derulat în comun de 
către Parlamentul Republicii 
Moldova şi organizaţia 
neguvernamentală „Institutul 
Tineretului Guvernator”, cu 
suportul National Democratic 
Institute şi Asociaţiei pentru 
Democraţie Participativă 
„ADEPT”.  
Marian LUPU, Preşedintele 
Parlamentului Republicii 
Moldova, a salutat iniţierea acestui 
proiect desfăşurat în cadrul 
Concepţiei de Cooperare a 
Legislativului cu Societatea Civilă 
şi a remarcat faptul că iniţiativa în 
cauză va contribui la consolidarea 
dialogului social dintre clasa 
politică şi tânăra generaţie din 
ţară.  
 
În opinia spicherului, tinerii din 
Republica Moldova încă nu dispun 
de suficiente pârghii pentru a 
influenţa actul de luare a 
deciziilor, motiv pentru care, 
„Parlamentul Tinerilor” poate 
deveni un instrument eficient de 

participare a tinerilor la dirijarea 
afacerilor publice.   
„Dezvoltarea societăţii trebuie să 
fie o preocupare nu doar a clasei 
politice, ci a întregii societăţi. 
„Parlamentul Tinerilor” oferă 
mecanisme de stimulare a 
responsabilităţii atât a clasei 
politice, dar şi a cetăţeanului de 
rând, precum şi premise bune 
pentru iniţierea unui parteneriat 
durabil dintre clasa politică şi 
societatea civilă”, a accentuat 
Marian LUPU.  
 
Preşedintele Parlamentului şi-a 
exprimat speranţa că etapa finală a 
acestui proiect va rezulta în mesaje 
şi semnale ale tinerilor către 
parlamentari şi întreaga clasă 
politică din Republica Moldova în 
vederea edificării unei societăţi 
democratice în baza valorilor 
europene. În acelaşi timp,  
spicherul a remarcat importanţa ca 
mesajele tinerilor să fie primite 
pozitiv de către clasa politică. 
 
Sergiu BEJENARU, Preşedintele 
ONG-ului „Institutul Tineretului 
Guvernator”, a evidenţiat 
caracterul educativ al proiectului 
şi spiritul promotor de participare 
a tinerilor în viaţa publică din 
Republica Moldova.  
 
Potrivit acestuia, în ţara noastră 
există o necesitate obiectivă de a 
promova educaţia civică şi 
politică, care să ofere tinerilor 
posibilitatea de a aborda cu 

factorii de luare a deciziilor 
problemele cu care se confruntă 
tânăra generaţie şi de a identifica 
în comun soluţii durabile.  
 
Alex GRIGORIEVS, director al 
National Democratic Institute, a 
subliniat, la rândul său, importanţa 
promovării implicării active a 
tinerilor în viaţa politică şi 
educarea tinerilor lideri în spiritul 
participării active la gestionarea 
afacerilor publice.  
 
Igor BOŢAN, director executiv al 
ADEPT a susţinut utilitatea 
acestui proiect, în special 
subliniind necesitatea preluării 
practicilor obţinute în cadrul 
acestei acţiuni de către 
comunităţile din regiuni.   
 
Proiectul este destinat tinerilor din 
Republica Moldova cu vârsta 
cuprinsă între 18 – 25 de ani şi va 
întruni un număr de 51 de 
participanţi. Participanţii se vor 
familiariza cu modul de constituire 
a Parlamentului, funcţionarea 
organelor de lucru ale 
Parlamentului, modalitatea de 
iniţiere şi dezbatere a unei 
iniţiative legislative, etc. Tinerii 
vor lucra în fracţiuni, comisii 
parlamentare şi în şedinţe în plen. 
Parlamentul va pune la dispoziţia 
participanţilor săli de lucru, 
inclusiv sala de şedinţe plenare a 
forului legiuitor.  
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Proiectului Parlamentul Tinerilor 
va avea loc în perioada  19 – 21 
aprilie 2008. Selectarea 
participanţilor va avea loc între 25 

februarie – 21 martie 2008, 
ulterior, persoanele selectate vor 
beneficia de seminare introductive 
privind organizarea şi funcţionarea 

Parlamentului, sisteme şi doctrine 
politice, precum şi vor asista la o 
şedinţă în plen a Parlamentului.  

_____________  
 

Tinerii în susţinerea integrării europene a RM 
 
Conferinţa Internaţională „Rolul tinerilor în promovarea spiritului Forumului Alpbach ca 
mijloc spre viitorul european al Moldovei” a pus în discuţie aspecte ce vizează contribuţia 
tinerei generaţii la procesul de integrare europeană a ţării noastre.    
 
Conferinţa, organizată de către Parlamentul 
RM şi Grupul de Iniţiativă Alpbach Chişinău, 
l-a avut ca invitat special pe Erhard BUSEK, 
Preşedintele Forumului European Alpbach, 
Coordonator Special al Pactului de Stabilitate 
pentru Europa de Sud Est.  
 
La eveniment au fost prezenţi Marian LUPU, 
Victor ŢVIRCUN, Ministrul Educaţiei şi 
Tineretului, parlamentari, reprezentanţi ai 
corpului diplomatic şi ai societăţii civile.     
 
Participanţii au abordat aspecte ce se referă la 
programele europene pentru dezvoltarea 
tineretului, metode moderne de educaţie, noi 
oportunităţi pentru viitor, priorităţile 
Forumului Alpbach, experienţa Germaniei în 
integrarea studenţilor în curentul social, etc.   
În cadrul deschiderii lucrărilor reuniunii, 
Marian LUPU a accentuat faptul că generaţia 
tânără, inclusiv cea din Moldova, contribuie 
activ la edificarea unei Europe unite şi 
puternice, iar vocea tineretului trebuie să 
răsune puternic în cadrul Europei de astăzi.  
 
„În pofida unor particularităţi istorice şi 
culturale, tineretul din toate ţările europene 
este ghidat de aceleaşi principii şi valori, pe 
care se bazează şi conceptul integrării 
europene. Sunt ferm convins că viitorul 
european depinde în mare măsură de scara 
implicării tineretului în activităţile cotidiene la 
nivel local, regional şi european. Schimbările 
economice şi sociale, globalizarea, 
identificarea valorilor comune pentru o 
Europă unită reprezintă doar câteva momente 

dintr-un şir de provocări, cu care se confruntă 
tineretul de astăzi. Astfel de provocări deschid 
oportunităţi noi pentru stabilirea 
parteneriatului între organizaţiile de tineret, 
partenerii sociali, administraţia publică 
centrală şi locală, şi, nu în ultimul rând, clasa 
politică din ţara noastră. Odată cu creşterea 
diversităţii culturale şi sociale apar posibilităţi 
noi ca tineretul moldovean să devină un 
partener important în procesul de integrare 
europeană a Republicii Moldova. Pentru noi, 
exponenţii clasei politice, devine imperativ, ca 
unul din scopurile politicii de tineret în 
domeniul integrării europene să se axeze pe 
stimularea responsabilităţii şi contribuţiei 
civice, oferind generaţiei tinere suportul 
necesar în acest proces”, a afirmat 
Preşedintele Parlamentului.    
 
Forumul European Alpbach atribuie o 
importanţă deosebită rolului tinerilor în 
societate şi contribuţiei acestora la dezvoltarea 
democratică a statului. Din 1945, în Alpbach, 
Austria se desfăşoară anual timp de două 
săptămâni Forumul European Alpbach, care 
reuneşte personalităţi din lumea ştiinţei, artei, 
mediului de afaceri şi politicii. Datorită 
calităţii participanţilor săi, reuniunea a fost 
denumită simbolic una a gânditorilor. 
 
În 2005 în Republica Moldova a fost creat 
Grupul de Iniţiativă Alpbach Chişinău, care 
are drept obiectiv promovarea unor 
oportunităţi de interacţiune a tinerilor din 
ţara noastră cu semenii săi din statele 
europene.        

_____________________________________________________________________________________  
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DIALOG SOCIAL 
 

Academia de Ştiinţe joacă un rol esenţial în modernizarea ţării 
 
Marian LUPU a vizitat Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde a participat la Sesiunea a VII-a a 
Asambleii AŞM.    
 
În debutul sesiunii, Academicianul 
Gheorghe DUCA, Preşedintele 
AŞM, a prezentat un raport 
privind realizarea programului de 
activitate a instituţiei pe perioada 
2004 – 2007.  
 
Marian LUPU a salutat eforturile 
întreprinse pe parcursul ultimilor 
ani de către AŞM în direcţia 
dezvoltării domeniilor ştiinţifice şi 
modernizării RM. Drept 
importante a fost menţionată 
renovarea bazei tehnico-ştiinţifice, 
optimizarea infrastructurii, 
perfecţionarea cadrului juridic de 
reglementare a sferei de cercetare 
în vederea integrării ştiinţei în 
spaţiul european. Totodată, a fost 
subliniat faptul că noul Cod cu 
privire la Ştiinţă şi Inovare a 
atribuit o nouă dinamică ritmului 
de evoluţie a situaţiei în acest 
domeniu.  
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
care reprezintă o instituţie de talie 
naţională, contribuie activ la 
elaborarea documentelor strategice 
de dezvoltare a ţării noastre şi 
joacă un rol important în 
modernizarea Republicii Moldova 
în baza valorilor europene, a 
estimat Marian LUPU.   

 
În acelaşi timp, Preşedintele 
Parlamentului a apreciat 
contribuţia Academiei de Ştiinţe la 
promovarea vizibilităţii ţării 
noastre pe plan extern.  
 
Preşedintele Parlamentului a 
remarcat, de asemenea, paşii 
întreprinşi de către AŞM în 
vederea dezvoltării potenţialului 
intelectual al RM prin crearea 
condiţiilor adecvate de cercetare 
pentru tineri. În acest sens, 
spicherul a remarcat crearea 
Liceului Academic şi a 
Universităţii Academice, instituţii 
care, în opinia spicherului, 
urmează să selecteze tinerii după 
merite, dar nu după statutul social 
al acestora.    
 
Marian LUPU a menţionat şi 
importanţa promovării identităţii 
naţionale, a valorilor culturale şi 
tradiţiilor naţionale a RM. 
Spicherul a reiterat faptul că în 
timpul apropiat în Legislativ va fi 
creată o Comisie parlamentară 
specială care va identifica soluţii 
optime referitor la problema 
studierii limbii de stat de către 
alolingvi.   
 

Şeful Legislativului a mai 
accentuat drept deosebit de 
important stabilirea priorităţilor 
pentru următorii şase ani în sfera 
dezvoltării ştiinţei şi cercetării. În 
context, Preşedintele 
Legislativului a reafirmat suportul 
autorităţilor statului pentru 
dezvoltarea în condiţii cât mai 
bune a activităţilor ştiinţifice şi de 
cercetare.  
 
În cadrul sesiunii Asambleii 
Gheorghe DUCA a fost reales 
preşedinte al instituţiei pe un 
termen de şase ani.  
În cadrul vizitei, spicherul s-a 
familiarizat cu mersul lucrărilor de 
construcţie a Liceului Academic, 
preconizat a fi dat în exploatare în 
luna septembrie curent, precum şi 
a vizitat Institutul de inginerie 
electronică şi tehnologii 
industriale. 
 
În aceeaşi zi, în incinta Academiei 
de Ştiinţe a fost inaugurată o 
librărie de carte academică şi au 
fost deschise Muzeul Ştiinţei şi o 
expoziţie permanentă a realizărilor 
comunităţii ştiinţifice din ţară.   

_____________  
 

Liberalizarea activităţii de întreprinzător -  scop comun al autorităţilor şi agenţilor economici 
 

Liberalizarea activităţii de întreprinzător şi asigurarea unui sistem echilibrat de reglementare a 
acestui domeniu vor contribui la atragerea investiţiilor în Republica Moldova şi stabilirea unei 
relaţii responsabile între agenţii economici şi autorităţi.  Acest lucru l-a declarat Marian LUPU în 
cadrul şedinţei Colegiului Camerei de Licenţiere.    
 
„Este important să asigurăm confort, în primul rând, 
cetăţenilor, dar nu funcţionarilor. De aceea, avem 
nevoie de un sistem strict, dar corect”, a mai adăugat 
spicherul.      
 
Marian LUPU a apreciat drept satisfăcătoare 
activitatea Camerei de Licenţiere pe parcursul anului 

2007, menţionând că pe durata anului 2008 această 
autoritate  va trebui să optimizeze domeniul având ca 
bază principiile liberalizării activităţii de 
întreprinzător şi înlăturarea lacunelor care încă mai 
există. În primul rând este necesar de a asigura 
funcţionalitatea sistemului Ghişeului Unic.  
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Totodată, e necesară delimitarea atribuţiilor 
autorităţilor responsabile de trasarea şi promovarea 
politicilor în domeniu şi a celor responsabile de 
realizarea în practică a acestor politici.   
Preşedintele Legislativului a pledat şi pentru 
apropierea serviciilor Camerei de Licenţiere de 
solicitanţii de licenţă şi identificarea oportunităţilor 
de prezenţă în teritoriu a filialelor acestei instituţii. 
 
Spicherul a exprimat deschiderea instituţiei 
legiuitoare pentru o cooperare cu Camera de Licenţă 

în vederea optimizării legislaţiei şi creării unor 
condiţii mai favorabile dezvoltării activităţii de 
întreprinzător.   
 
În anul 2007 această instituţie a emis 7190 decizii, 
dintre care 6850 – decizii de eliberare sau reperfectare 
a licenţelor, 264 – decizii de retragere a licenţelor şi 
76 de decizii de suspendare. Circa 50 la sută din 
licenţe sunt eliberate agenţilor din sfera industriei, 
transporturilor şi construcţiilor.   

_____________  
Calitatea justiţiei influenţată direct de factorul uman 

 
Buna funcţionare a sistemului judecătoresc depinde foarte mult de cadrul juridic în care acesta 
activează, dar şi de factorul uman, de acei ce înfăptuiesc justiţia, a afirmat Marian LUPU în cadrul 
Conferinţei anuale a judecătorilor.    
 
Parlamentul acordă o atenţie deosebită fortificării 
puterii judecătoreşti şi asigurării independenţei 
acesteia. Drept dovadă sunt recentele modificări în 
legislaţia naţională, apreciate pozitiv de APCE, a spus 
Marian LUPU.  
 
Preşedintele Legislativului a menţionat drept cele mai 
importante realizări în domeniu în 2007 consolidarea 
organului de autoadministrare judecătorească, 
perfecţionarea procedurii de numire a judecătorilor, 
stabilirea unor garanţii juridice pentru îmbunătăţirea 
activităţii organizatorice, administrative şi financiare 
a acestora, asigurarea imparţialităţii, transparenţei în 
activitatea judecătorilor şi ridicarea responsabilităţii 
lor.    
 
Totodată, a estimat spicherul, nu putem trece cu 
vederea şi unele carenţe în funcţionarea sistemului 
judecătoresc din ţară. O demonstrează şi numărul 
mare de dosare pierdute de ţara noastră la Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului. Aceste lacune 

se datorează nu numai cauzelor obiective, dar şi celor 
de ordin subiectiv.  
 
Marian LUPU a pledat pentru consolidarea 
potenţialului Consiliului Superior al Magistraturii, 
perfecţionarea managementului instanţelor 
judecătoreşti, respectarea principiilor transparenţei, 
imparţialităţii, precum şi a condiţiei etice în 
activitatea corpului de magistraţi, sporirea calităţii 
actului de justiţie, etc. Nu mai puţin important este şi 
lupta contra corupţiei, îmbunătăţirea capacităţilor 
funcţionale ale aparatelor instanţelor de judecată şi 
mărirea numărului de judecători. 
 
Parlamentul va continua să perfecţioneze legislaţia în 
domeniu şi va monitoriza modul de implementare a 
acesteia. Potrivit spicherului, primele audieri 
parlamentare din plenul forului legislativ vor dezbate 
situaţia din sistemul judecătoresc şi cazurile RM la 
CEDO.   

_____________   
 

Procesul de la Bologna trebuie să impulsioneze învăţământul naţional 
 
Semnarea Procesului de la Bologna a constituit un element deosebit de pozitiv şi constructiv pentru 
învăţământul european în ansamblu, a apreciat Marian LUPU în cadrul Seminarului “Aplicarea 
Procesului de la Bologna şi implementarea sistemului “Licenţă-Masterat-Doctorat” în Europa 
Centrală şi de Răsărit”.    
 
În acelaşi timp, a estimat spicherul, doar semnarea 
acestui document nu asigură faptul că statele din 
regiune sunt pregătite întrutotul pentru aplicarea 
acestuia de o manieră potrivită. Datorită tradiţiilor 
culturale şi condiţiilor specifice perioadei de tranziţie 
a învăţământului universitar din statele noastre, 
procesul a luat amploare diferită în regiune. În 

prezent, este important să uniformizăm vitezele cu 
care se aplică acest proces în regiunea Europei 
Centrale şi de Răsărit, a mai afirmat spicherul.  
 
Este absolut necesară definirea dificultăţilor cu care 
se confruntă învăţământul superior şi identificarea 
unor propuneri comune ale centrelor universitare care 
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să fie înaintate autorităţilor naţionale ale statelor din 
regiune în vederea armonizării legislaţiei naţionale şi 
sporirii responsabilităţii pentru calitatea sistemului 
educaţional. 
 
„Facilitarea accesului la studii şi schimbul de studenţi 
şi profesori reprezintă cele mai bune forme de 
cooperare între ţările noastre, întrucât contribuie la un 
transfer valoros de idei, cunoştinţe, valori culturale şi 
tradiţii care nu cunosc graniţe”, a accentuat 
Preşedintele Legislativului.  
 

Marian LUPU a încurajat participanţii să identifice un 
Plan de Acţiuni pe care să îl prezinte guvernelor şi 
parlamentelor naţionale şi care să conţină propuneri 
concrete orientate spre îmbunătăţirea stării de lucruri 
în activitatea instituţiilor de învăţământ superior.  
 
Seminarul a fost organizat de către Agenţia 
Universitară a Francofoniei în cooperare cu 
conferinţa Rectorilor universităţilor membre ale 
Agenţiei. Evenimentul a întrunit experţi şi 
responsabili universitari din 9 ţări din regiune, 
precum şi din Franţa, Belgia şi Canada.   

_____________  
 

ANPC trebuie să stabilească un parteneriat echitabil între autorităţi şi mediul de afaceri 
 
Marian LUPU a efectuat o vizită de lucru la Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, unde 
s-a familiarizat cu activitatea instituţiei pe parcursul anului 2007.   
 
Marian LUPU a accentuat rolul important care îi 
revine Agenţiei în stabilirea unui parteneriat echitabil 
între toţi actorii implicaţi în domeniul protecţiei 
concurenţei, sferă care se află abia la început de cale 
în RM. ANPC urmează să-şi asume un rol educativ în 
crearea unei culturi concurenţiale şi identificarea unei 
căii consensuale între partenerii sistemului relaţiilor 
economiei de piaţă.  
 
Spicherul a subliniat faptul că la momentul apariţiei 
Agenţiei au existat anumite tensiuni între partenerii 
de dialog, dar, a mai remarcat Marian LUPU, Agenţia 
trebuie să promoveze politici consecvente şi să 
contribuie la adaptarea actorilor din domeniu la noile 
condiţii de activitate şi principiile concurenţiale.     
 

Marian LUPU a salutat crearea Consiliului Obştesc 
pe lângă ANPC şi faptul că în cadrul acestui Consiliu 
participă reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai 
patronatelor, societăţii civile, etc. Spicherul a mai 
subliniat că activitatea ANPC trebuie să fie 
transparentă, consecventă, echilibrată şi la vederea 
publicului larg.    
 
Preşedintele Parlamentului a susţinut, de asemenea, 
necesitatea elaborării unei legi noi privind protecţia 
concurenţei, întrucât, legea actuală, a menţionat 
spicherul, nu mai corespunde necesităţilor acestui 
domeniu. În context, a fost exprimată deschiderea 
forului legiuitor pentru o cooperare şi un dialog 
permanent cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei în vederea optimizării legislaţiei 
naţionale în domeniul protecţiei concurenţei.   

_____________  
 

Parlamentul în dialog cu actorii bancari 
 
Legislativul va susţine în continuare activitatea Societăţii Interbancare de Garantare „Garantinvest”, va face 
demersurile necesare către Guvern şi va monitoriza procesul de negociere cu potenţialii donatori externi în 
vederea atragerii unor fonduri suplimentare de garantare.   
 
Afirmaţia a fost făcută de către Marian LUPU în 
cadrul întrevederii cu un grup de conducători de 
instituţii bancare din ţară, fondatori ai societăţii 
respective.   
 
Viorel GHERCIU, director general al S.I.G. 
„Garantinvest”, a informat că, datorită suportului 
nemijlocit al instituţiilor financiare participante, 
societatea a contribuit la dezvoltarea 
antreprenoriatului din mediul rural şi urban, acordând 
întreprinderilor mici şi mijlocii garanţii financiare în 
valoare de cca 5 milioane lei. De remarcat că 80 la 

sută din întreprinderile care au beneficiat de creditele 
societăţii ţin de sfera business-ului începător, iar 90 la 
sută sunt din zona rurală a ţării. 
 
Totodată, potrivit Nataliei VRABIE, preşedinte al 
Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbanc” S.A., 
una din instituţiile fondatoare ale Societăţii 
„Garantinvest”, sumele alocate până în prezent şi 
sprijinul acordat celor ce pornesc o afacere în 
domeniul business-ului mic şi mijlociu sunt prea 
modeste. Sursa citată a mai accentuat faptul că este 
nevoie ca societatea să dispună de un fond de rezervă 
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pentru a dezvolta reţeaua serviciilor de garantare a 
creditelor. În acest scop, se impune intensificarea 
negocierilor cu organismele donatoare internaţionale 
în vederea atragerii unor fonduri suplimentare de 
garantare şi de anumite garanţii în acest sens din 
partea Guvernului. 
 
Spicherul a apreciat experienţa pozitivă a 
S.I.G.”Garantinvest” şi importanţa activităţii acestei 

societăţi pentru dezvoltarea business-ului mic şi 
mijlociu din RM. Această activitate, în opinia sa, este 
în favoarea solicitanţilor de credite, a instituţiilor 
financiare, precum şi a economiei naţionale în 
ansamblu. A fost reiterată deschiderea forului 
legiuitor pentru perfecţionarea cadrului legislativ 
naţional din domeniu.  

_____________  
 

Moldova cunoscută în lume prin valori artistice 
 

 
Asociaţia Frizerilor va reprezenta în acest an ţara noastră la Campionatul Mondial de Frumuseţe din Statele 
Unite ale Americii, care se va desfăşura între 1 – 3 martie curent la Chicago. Despre acest lucru au discutat 
Marian LUPU şi reprezentanţii Asociaţiei Frizerilor.       
 
Echipa naţională, compusă din zece membri, va 
concura la Chicago de rând cu circa 1000 de 
participanţi şi echipe din peste 50 de state ale lumii. 
Echipele vor concura în probe de coafură, design al 
unghiilor şi machiaj.     
 
Marian LUPU a apreciat faptul că participarea unei 
echipe naţionale la Campionatul Mondial al 

Frumuseţii va contribui pozitiv la promovarea 
imaginii RM pe plan extern.  
 
Spicherul a subliniat importanţa promovării valorilor 
culturale şi artistice ale Republicii Moldova pe plan 
internaţional, accentuând faptul că este important ca 
ţara noastră să devină cunoscută prin virtuţile şi arta 
frumoasă care ne caracterizează.         
 

_____________________________________________________________________________________
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