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ACTIVITATE LEGISLATIVĂ 

 
Parlamentarii au audiat situaţia din justiţie 

 
Hotărâre pe marginea audierilor privind hotărârile Curţii Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO) în privinţa Republicii Moldova, 
executarea acestora şi prevenirea încălcării drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale 

 
 
În temeiul art.126 din Regulamentul Parlamentului şi la propunerea Comisiei juridice, pentru 
numiri şi imunităţi şi a Comisiei pentru drepturile omului, plenul Parlamentului a audiat 
rapoartele asupra cauzelor pronunţării  hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 
cu privire la Republica Moldova, asupra executării acestora şi a prevenirii încălcării drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale. 
 
Parlamentul a constatat că din 12 septembrie 1997, data intrării în vigoare pentru Republica 
Moldova a Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
(numită în continuare Convenţie), şi până în prezent CEDO a pronunţat în cauze privind 
Republica Moldova 111 hotărâri, în care a constatat  încălcarea  cel puţin a unui drept garantat de 
Convenţie, şi 67 de decizii de radiere a cererilor de pe rol.  
 
Până în prezent, toate hotărârile pronunţate de CEDO în cauze privind Republica Moldova şi 
intrate în vigoare au fost executate. În total, au fost achitate sumele de 1.492.639 euro, 1000 
dolari SUA şi 489.377 lei. Suma care urmează a fi achitată în temeiul hotărârilor CEDO, în cazul 
în care acestea vor deveni definitive în baza articolului 44 din Convenţie, este de 3.010.427 euro.  
În esenţă, hotărârile CEDO versus Republica Moldova constată încălcarea de către autorităţile 
naţionale a următoarelor drepturi garantate de Convenţie: dreptul la un proces echitabil; dreptul 
la  libertate şi siguranţă; dreptul de a nu fi supus torturii; dreptul la  un recurs efectiv; dreptul la 
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libera exprimare; dreptul de a sesiza Curtea; dreptul la protecţia proprietăţii; dreptul la respectul 
vieţii private şi de familie; dreptul la  libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;  dreptul la libera 
asociere.  
 
Cauzele principale ale condamnării Republicii Moldova sunt: neexecutarea hotărârilor 
judecătoreşti sau durata excesivă a procedurilor judiciare; admiterea cererilor depuse în instanţe 
peste termen; casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti; emiterea de hotărâri vădit 
nefondate; arestul şi deţinerea în arest fără un mandat valabil sau motivat; maltratarea 
reclamanţilor; aplicarea torturii; condiţiile inadecvate de detenţie; lipsirea, la nivel naţional, de 
dreptul de a cere compensaţii pentru violarea Convenţiei; examinarea incorectă a cauzelor 
privind apărarea onoarei şi demnităţii; neînregistrarea unui cult religios. 
 
În pofida faptului că în ultimii ani în Republica Moldova au fost înregistrate progrese în procesul 
de ajustare a legislaţiei naţionale la standardele internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale, de evoluţie a instituţiilor democratice, de consolidare a 
sistemului judecătoresc, Parlamentul a constatat existenţa unor factori obiectivi şi subiectivi care 
contribuie la încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului şi la condamnarea statului, fapt ce 
afectează imaginea ţării pe plan internaţional. 

 
 

S-au constatat următoarele: 
 
 
Guvernul nu a întreprins toate măsurile necesare de ordin normativ, organizatoric, financiar 
pentru crearea condiţiilor adecvate de detenţie şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului 
penitenciar, a organelor de drept. Nu s-au luat măsuri suficiente în vederea executării  la timp a 
hotărârilor judecătoreşti irevocabile şi definitive de către autorităţile publice de toate nivelurile. 
Activitatea organelor de drept, a procuraturii, a poliţiei şi a instanţelor de judecată la capitolul 
respectare şi corespundere cu cerinţele Convenţiei este insuficientă. Nu au fost sancţionaţi 
funcţionarii publici a căror activitate a generat încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor. Dreptul la regres al statului faţă de persoanele vinovate nu a fost asigurat la 
nivelul corespunzător. 
 
Mai persistă cazuri de neaplicare a jurisprudenţei şi practicii CEDO de către instanţele 
judecătoreşti şi colaboratorii organelor de drept ca urmare a lipsei unui sistem eficient de 
instruire iniţială şi continuă, a inexistenţei analizei sistematice a practicii de urmărire penală şi a 
neexaminării cauzelor prin prisma jurisprudenţei CEDO. 
 
Se resimte inactivitatea, lipsa de atitudine principială ale Consiliului Superior al Magistraturii şi 
ale Curţii Supreme de Justiţie în probleme ce vizează unificarea practicii judecătoreşti, aplicarea 
sancţiunilor disciplinare şi de altă natură faţă de judecătorii care au pronunţat hotărîri eronate, au 
încălcat disciplina şi etica. 
 
În unele cazuri s-au observat carenţe în activitatea Agentului guvernamental şi a Direcţiei 
principale Agent guvernamental, care vizează organizarea deficientă şi neutilizarea tuturor 
procedeelor permise de CEDO pentru reprezentarea poziţiei statului. 
 
În pofida sporirii numărului de adresări la CEDO lipseşte  un mecanism de recurs individual la 
Curtea Constituţională, capabil să asigure un control eficient asupra respectării Convenţiei şi să 
remedieze, la nivel naţional, situaţiile de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, garantate de Convenţie. 
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Exprimându-şi îngrijorarea faţă de situaţia creată şi în scopul asigurării în Republica Moldova a 
respectării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al eliminării 
încălcărilor depistate,  

 
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1. – Se ia act de rapoartele prezentate. 
 
Art.2. – Se constată că activitatea autorităţilor publice în domeniul asigurării drepturilor omului 
şi libertăţilor fundamentale nu corespunde întru totul exigenţelor, garanţiilor şi principiilor 
stabilite de legislaţia naţională şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
 
Art.3. – Guvernul: 
 

 - va continua elaborarea şi prezentarea cu prioritate a proiectelor de legi compatibile cu 
cadrul normativ al Consiliului Europei ce ţin de asigurarea respectării drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, consolidarea sistemului judecătoresc, dezvoltarea sistemului de 
executare, reforma sistemului penitenciar;  

 
- va întreprinde acţiuni eficiente pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a sistemului 

penitenciar şi crearea condiţiilor de detenţie în conformitate cu cerinţele şi standardele minime 
de detenţie naţionale şi internaţionale, pentru asigurarea drepturilor procesuale ale deţinuţilor şi 
înlăturarea factorilor care generează încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor aflate în 
detenţie; 

 
- va asigura selectarea şi instruirea mai exigentă a cadrelor instituţiilor de detenţie prin 

prisma respectării drepturilor omului şi combaterii fenomenului tratamentelor inumane sau 
degradante; 

 
- va urgenta transmiterea izolatoarelor de detenţie provizorie din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiţiei în conformitate cu prevederile legale;  
 
- va asigura eficientizarea executării hotărârilor judecătoreşti definitive; 
 
-  va continua şi intensifica eforturile de reglementare amiabilă a cauzelor cu privire la 

Republica Moldova aflate pe rol la CEDO; 
 
- va consolida instituţional şi funcţional activitatea Direcţiei principale Agent 

guvernamental şi va crea reţeaua coordonatorilor în cadrul autorităţilor publice în scopul 
eficientizării activităţii Agentului guvernamental la CEDO în vederea formulării poziţiei statului 
în cauzele privind Republica Moldova aflate pe rol la Curte, monitorizării executării hotărârilor 
şi deciziilor pronunţate de Curte în privinţa Republicii Moldova. 

 
Art.4. – Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea executării hotărârilor definitive 
ale CEDO versus Republica Moldova va monitoriza, în mod permanent, realizarea măsurilor cu 
caracter individual şi general în vederea executării integrale a hotărârilor pronunţate de CEDO cu 
privire la Republica Moldova, precum şi pentru prevenirea şi evitarea unor încălcări similare. 
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Art.5. – Autorităţile publice: 
 
 
 

- vor asigura implementarea consecventă a actelor legislative adoptate şi instruirea continuă 
a colaboratorilor în spiritul legii, al promovării şi respectării drepturilor omului; 

- vor manifesta o diligenţă deosebită la prezentarea informaţiei solicitate de Agentul 
guvernamental la CEDO în vederea reprezentării adecvate a statului în cauzele privind Republica 
Moldova aflate pe rol la Curte; 

- vor intensifica cooperarea cu societatea civilă în vederea promovării şi respectării drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale. 
 
Art.6. –  Procuratura Generală: 
 

- va asigura,  în limita competenţelor de conducere, exercitare şi supraveghere  a urmăririi 
penale, aplicarea corespunzătoare a normelor procesuale şi metodelor legale în cadrul urmăririi 
penale şi examinarea minuţioasă a declaraţiilor despre supunerea la tortură sau despre 
tratamentele inumane şi degradante; 

 - va întreprinde măsuri de implementare eficientă a acţiunii în regres şi va asigura tragerea 
la răspundere a funcţionarilor publici şi a judecătorilor pentru orice abatere gravă care a dus la 
condamnarea Republicii Moldova de către CEDO. 
 
Art.7. – Consiliul Superior al Magistraturii, în limitele competenţelor sale, va intensifica 
examinarea  sesizărilor ce ţin de etica şi disciplina judecătorilor  şi va asigura, în mod obiectiv şi 
principial, tragerea la răspundere a judecătorilor care au admis pronunţarea unor hotărâri eronate. 
 
Art.8. – Curţii Supreme de Justiţie i se propune să sistematizeze practica judiciară în scopul 
aplicării ei uniforme şi în concordanţă cu jurisprudenţa CEDO, precum şi să adopte hotărâri 
explicative în contextul hotărârilor pronunţate de CEDO cu privire la Republica Moldova ce 
vizează deficienţele în examinarea cauzelor de către instanţele de judecată naţionale. 
Art.9. – Institutul Naţional de Justiţie, cu concursul  Procuraturii Generale şi al Consiliului 
Superior al Magistraturii, va elabora programe de învăţământ şi va organiza instruirea 
procurorilor, judecătorilor şi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei în domeniul 
apărării şi garantării drepturilor omului şi al jurisprudenţei CEDO.  
 
Art.10. – Guvernul, autorităţile publice, Procuratura Generală, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie vor asigura analiza continuă a fiecărei cauze care a 
servit drept temei pentru pronunţarea de către CEDO a hotărârilor de condamnare a Republicii 
Moldova, inclusiv prin prisma hotărârilor pronunţate de Curte în privinţa altor state, relevante 
pentru Republica Moldova, şi vor întreprinde toate măsurile posibile pentru lichidarea 
deficienţelor şi lacunelor constatate.  
 
Art.11. – Parlamentul va asigura, în mod prioritar, examinarea şi adoptarea proiectelor de lege ce 
ţin de protejarea drepturilor şi libertăţilor omului,  consolidarea şi asigurarea independenţei 
sistemului judecătoresc, resursele financiare ale instanţelor de judecată,   precum şi a altor acte 
legislative ce vor contribui la dezvoltarea instituţiilor democratice din ţară.  
 
Art.12. – Se consideră necesară modificarea legislaţiei în scopul instituirii mecanismului 
recursului individual la Curtea Constituţională, în vederea asigurării unui control eficient asupra 
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respectării exigenţelor Convenţiei şi a remedierii la nivel naţional a situaţiilor de încălcare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului garantate de Convenţie. 
 
Art.13. – Anual, până la data de 31 decembrie, Guvernul, Procuratura Generală, Consiliul 
Superior al Magistraturii şi Curtea Supremă de Justiţie  vor informa Parlamentul despre măsurile 
întreprinse privind executarea prezentei hotărâri.  
 
Art.14. – Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri se  
pune în sarcina Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi  
şi a Comisiei pentru drepturile omului.  
 
Art.15. –  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.    

28 martie 
________________________________________________________________________ 
 
 
ÎN COMISII  

 
 

Este necesară optimizarea gestionării instituţiilor de învăţământ 
 

Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă 
a audiat Ministerul responsabil în problema optimizării reţelei instituţiilor de învăţământ 
secundar general din Republica Moldova. 
 
 
Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 
2006-2007 în vederea realizării prevederilor 
programului de reforme CSRS include 
elaborarea unei Strategii de optimizare a 
reţelei instituţiilor de învăţământ secundar 
general.  
 
Ministerul a raportat că a fost elaborat 
Planul de acţiuni şi Reperele metodologice 
privind analiza reţelelor de şcoli şi formulate 
propunerilor de optimizare a acestora. S-a 
constatat faptul că în cele 1539 de instituţii 
de învăţământ preuniversitar sunt 
instituţionalizaţi 491,5 mii elevi, comparativ 
cu anul de studii 2000-2001 contingentul 
şcolar s-a redus cu 22 la sută. Instituţiile de 
învăţământ preuniversitar dispun de 730.198 
de locuri pentru studii, iar capacitatea 
instituţiilor este utilizată la nivel de 67,3 la 
sută. În raioanele Donduşeni şi Ocniţa  sunt 
atestate doar 45,0% şi 50,1%.  
 
Totodată, a fost comunicat faptul că au 
sporit esenţial alocaţiile pentru întreţinerea  

 
sistemului educaţional şi au crescut 
considerabil cheltuielile pentru un elev.   
 
Ministerul a notat că iniţiativa de optimizare 
a instituţiilor de învăţământ secundar, 
calculele şi propunerile, vin, de fapt,  de la 
organele administraţiei publice locale, în 
gestiunea cărora se află majoritatea 
instituţiilor. Guvernul organizează în prezent  
consultări cu diferiţi parteneri pe marginea 
propunerilor privind optimizarea reţelei 
instituţiilor de învăţământ.   
 
A fost subliniată necesitatea eficientizării 
gestionării instituţiilor de învăţământ, 
asigurării cu unităţi de transport pentru 
deplasarea copiilor la şcoala, utilizării 
edificiilor eliberate, angajării în câmpul 
muncii a profesorilor disponibilizaţi, etc. În 
două raioane - Râşcani şi Căuşeni va fi 
realizat Proiectul-pilot în cadrul unui proiect 
mai amplu „Educaţie de calitate în mediul 
rural”.   

_______________________________________________________________________    
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LEGI ADOPTATE   
 
 
 
Acte legislative adoptate în variantă finală  
 
 
6 martie 
 
Lege pentru   completarea art. 4 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile 
publice 
 
Completarea stipulează că prevederile legii respective nu se aplică şi asupra „contractelor 
privind imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, precum şi transportarea 
acestora”. 
 
Lege privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane 
 
Legea prevede un cadru juridic avansat, lărgeşte şi concretizează principiile de bază în domeniul 
transplantului uman, prevede înfiinţarea unei Agenţii de Transplant care va asigura realizarea 
politicilor şi programelor naţionale în domeniu. 
 
Lege pentru   completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 
decembrie 2004 
 
Completarea instituie aplicarea faţă de debitor a restricţiei de a nu părăsi ţara, în cazul când 
plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărârii judecătoreşti. 
 
Lege privind modificarea şi  completarea  unor acte legislative 
 
Modificările au ca scop ridicarea responsabilităţii pentru neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti şi 
stabilesc termenii de începere a judecării cauzelor penale.  
 
Lege pentru modificarea art.2 din   Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la 
reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile 
economice externe 
 
Documentul concretizează definiţia de repatriere a mijloacelor băneşti pentru a exclude 
interpretarea echivocă a acesteia. 
 
Hotărâre pentru respingerea  proiectului  de Lege privind eşalonarea plăţilor impozitului 
funciar şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anii  2007 şi 2008 
 
 
7 martie 
 
Lege pentru completarea art.7 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia 
socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl 
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Documentul stabileşte dreptul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de le 
Cernobâl la o compensaţie bănească, lunară, în condiţiile stabilite de Guvern, pentru procurarea 
produselor alimentare ce contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor. 
 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii  
Moldova 
 
Modificările aduc capitolul IX din Cod în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la asistenţa 
juridică internaţională în materie penală. 
 
Lege privind modificarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 
 
Modificările instituie crearea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, precum şi 
lichidarea Serviciului Standardizare şi Metrologie, Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a 
Teritoriului şi Agenţiei "Apele Moldovei". 
 
Lege privind protecţia invenţiilor 
 
Prin legea respectivă, se racordează normele de asigurare a protecţiei invenţiilor la standardele 
Uniunii Europene şi contribuie la lichidarea decalajului dintre prevederile legislaţiei în vigoare şi 
relaţiile practice. Documentul conţine norme referitoare la formele protecţiei invenţiilor, 
condiţiile de brevetare a invenţiei, modul şi condiţiile depunerii cererii de brevet, procedurii de 
examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului etc. 
 
Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei  privind prevenirea terorismului 
 
Lege privind modificarea Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea 
subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură 
 
Documentul prevede micşorarea cheltuielilor de gestionare a achiziţiei ale asiguratorului din 
costul primei de asigurare de la 15% la 10% , interzicerea încheierii contractelor de asigurări 
subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură prin intermediari de asigurări şi menţinerea 
şi în anul 2008 a cuantumului subvenţiei primelor de 80% din suma asigurată pentru culturile 
agricole şi animale. 
 
13 martie 
 
Lege pentru modificarea unor acte legislative 
 
Modificări în Codul penal, Codul de executare al Republicii Moldova şi în Legea cu privire la 
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, care concretizează mecanismul de aplicare şi 
executare a pedepsei „munca neremunerată în folosul comunităţii” ca pedeapsă de alternativă 
pedepsei cu închisoarea. 
 
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind resturile explozive de 
război la Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care 
pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără 
discriminare 
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20 martie 
 
Hotărâre privind demisia Guvernului 
 
În temeiul art.101 alin.(3) şi art.103 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art.6 din 
Legea cu privire la Guvern, Parlamentul adoptă hotărârea de acceptare a demisiei Guvernului. 
Până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, actualul Guvern va îndeplini 
numai funcţiile de administrare a treburilor publice.  

 
Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 
 
Documentul modifică anexele la Legea serviciului public prin introducerea categoriilor de funcţii 
ale Centrului pentru Drepturile Omului, precum şi Legea cu privire la sistemul de salarizare în 
sistemul bugetar 
 
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Centrul pentru Drepturile 
Omului, a structurii, efectivului-limită şi modului de finanţare a acestuia 
 
Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr.1417- XIII din 17 decembrie 1997 
pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal 
 
Completarea are ca scop îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ  de reabilitare şi integrare a 
copiilor deficienţi de auz şi prevede scutirea de TVA la importul mărfurilor de la poziţia tarifară 
„Aparate pentru facilitarea auzului surzilor, cu excepţia părţilor şi accesoriilor”, destinate 
Asociaţiei Copiilor Surzi din Republica Moldova. 
 
Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între guvernele Republicii Albania, 
Bosniei şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Iugoslave 
Macedonia, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova,  României şi Republicii Serbia 
privind cooperarea în domeniu combaterii corupţiei prin intermediul Iniţiativei 
Anticorupţie Sud – est - europene 
 
21 martie 
 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova 
 
Prin modificările şi completările respective, prevederile Codului muncii se aduc în concordanţă 
cu schimbările din raporturile de muncă după punerea în aplicare a codului respectiv de la 1 
octombrie 2003, precum şi cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă. 
 
Lege pentru completarea Legii nr.780-XV din  27 decembrie 2001 privind actele legislative 
 
Modificările prevăd, în particular, ca strategiile şi concepţiile de stat în direcţiile principale ale 
politicii interne şi externe să fie aprobate prin acte legislative care, de regulă, fac parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
Lege privind reglementarea valutară 
 
27 martie 
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Lege privind modificarea şi completarea art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu 
privire la Guvern 
 
Parlamentul a votat excluderea Ministerului Industriei şi Infrastructurii din structura Guvernului.  
 
Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 
noiembrie 2001 
 
Documentul completează Legea insolvabilităţii cu prevederi noi, care vor interzice 
administratorului procesului de insolvabilitate lichidarea sau valorificarea masei debitoare sau 
comercializarea întreprinderii ca un complex patrimonial unic fără coordonarea cu comitetul 
creditorilor sau cu adunarea generală a creditorilor. 
 
Lege privind completarea unor acte legislative 
 
Modificări în Legea cu privire la statutul judecătorului, care vin să asigure eficacitatea activităţii 
Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit acestor modificări, membrilor CSM, aleşi din 
rândul judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, li se va asigura posibilitatea participării la 
şedinţele Colegiilor şi Plenului CSJ. 
 
Lege privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a specialităţilor 
tradiţionale garantate 
 
Documentul prevede crearea cadrului necesar aplicării Regulamentelor Consiliului Europei în 
domeniu şi are ca scop diversificarea producţiei agricole şi alimentare, sporirea calităţii 
produselor prin verificarea etichetării corecte şi utilizării logourilor. 
 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  
 
Modificările se referă la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, prin care se acordă 
dreptul la pensie persoanelor condamnate, şi la Legea privind sistemul public de asigurări 
sociale, potrivit cărora cetăţenii străini şi persoanele apatride vor fi obligaţi, alături de cetăţenii 
Republicii Moldova, să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat.                                   
 
Lege pentru ratificarea Protocolului de revizuire a unor prevederi ale Acortului Regional 
pentru spaţiul european de radiodifuziune 
 
Lege pentru ratificarea Acordului Regional privind planificarea serviciului de 
radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1 amplasate la vest de 
meridianul 170 longitudine Est şi la nord de Paralela 400 latitudine Sud, cu excepţia 
teritoriului Mongoliei ) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz 
şi 470-862 MHz 
 
28 martie 
 
Lege cu privire la completarea anexei nr.1 din Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor de profesională şi al specialiştilor pentru 
pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I 
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Esenţa documentului constă în legalizarea unor specialităţi noi pentru pregătirea cadrelor de 
înaltă calificare în învăţământul superior din ţară, care reiese din realităţile şi necesităţile 
economiei naţionale şi cooperarea strategică cu partenerii sociali din vecinătate. 
 
Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 
 
Modificări şi completări la legile cu privire la Curtea Constituţională, la Consiliul Superior al 
Magistraturii şi la Codul de procedură penală al Republicii Moldova, care prevăd ajustarea 
legislaţiei naţionale la standardele europene în domeniul organizării şi funcţionării sistemului 
judecătoresc, în special în ce priveşte tragerea la răspundere penală a judecătorilor. 
 
 
 
 
 
31 martie 

 
Legislativul a votat noua componenţă a Guvernului 

 

 
 
Hotărâre privind acordarea votului de încredere Programului de activitate şi întregii liste a 
Guvernului 
 
 În temeiul art.98 alin.(2) şi (3) din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta 
hotărâre. 
Art.1. – Se acordă vot de încredere Programului de activitate al Guvernului "Progres şi integrare" 
şi întregii liste a Guvernului după cum urmează: 
 
Zinaida GRECEANÎI  - Prim-ministru 
Igor DODON   - prim-viceprim-ministru, ministrul economiei şi comerţului 
Victor STEPANIUC  - viceprim-ministru 
Andrei STRATAN  - viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării 
europene 
Mariana DURLEŞTEANU - ministrul finanţelor 
Anatolie GORODENCO - ministrul agriculturii şi industriei alimentare 
Vasile URSU   - ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor 
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Vladimir BALDOVICI - ministrul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului 
Violeta IVANOV  - ministrul ecologiei şi resurselor naturale 
Larisa ŞAVGA  - ministrul educaţiei şi tineretului  
Larisa CATRINICI  - ministrul sănătăţii  
Galina BALMOŞ  - ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului 
Artur COZMA  - ministrul culturii şi turismului 
Vitalie PÎRLOG  - ministrul justiţiei 
Valentin MEJINSCHI - ministrul afacerilor interne 
Vitalie VRABIE  - ministrul apărării 
Pavel  BUCEAŢCHI  - ministrul dezvoltării informaţionale  
Vasilii ŞOVA   - ministrul reintegrării  
Valentin GUZNAC  - ministrul administraţiei publice locale 
Mihail FORMUZAL  - guvernatorul  UTA Găgăuzia, membru al Guvernului din oficiu   
Gheorghe DUCA  - preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al 
Guvernului din oficiu.   
 
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
__________________________________________________________________  
 
DIALOG CU DIPLOMAŢII ! 

 
Discuţii la final de mandat 

 
Marian LUPU l-a primit pe Mihaly BAYER, Ambasador al Republicii Ungaria în RM,  
în legătură cu încheierea misiunii sale diplomatice.  

 
 
Preşedintele Parlamentului a 
apreciat înalt activitatea dlui 
Mihaly BAYER în calitate de 
ambasador al Ungariei în ţara 
noastră şi a accentuat faptul că 
Ungaria reprezintă un important partener de 
cooperare şi un prieten  
al RM.  
 
Cooperarea parlamentară moldo-ungară a 
căpătat în ultimul timp o dezvoltare 
ascendentă, a mai afirmat spicherul, 
accentuând că instituţia legislativă din 
Ungaria, în comun cu omologii de la Paris, 
vor lansa în 2008 un Proiect de asistenţă 
Twinning pentru Parlamentul RM.   
 
În mod particular, a fost subliniată 
contribuţia Ungariei în inaugurarea la  
 
Chişinău a Centrului European Comun de 
Eliberare a Vizelor, care, în opinia 

oficialilor, contribuie esenţial la facilitarea 
circulaţiei cetăţenilor moldoveni în spaţiul 
european.      
 
Mihaly BAYER a reiterat, la rândul său, 
ataşamentul autorităţilor de la Budapesta 
pentru extinderea relaţiilor de cooperare cu 
ţara noastră. Diplomatul maghiar a precizat 
că Guvernul ungar este interesat să 
desemneze un nou ambasador la Chişinău în 
timpul cel mai apropiat.   
 
Marian LUPU i-a urat succese dlui Mihaly 
BAYER în activitatea sa de mai departe şi a 
reiterat deschiderea autorităţilor de la 
Chişinău pentru o cooperare dinamică cu 
succesorul în această funcţie.     

 

*** 
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Turcia – un prieten al Moldovei 
 
Marian LUPU s-a întâlnit cu Fatma Firat TOPÇUOĞLU,  
Ambasador al Republicii Turcia în ţara noastră,  
cu prilejul încheierii misiunii diplomatice.      
 
Preşedintele Parlamentului a apreciat înalt 
contribuţia personală a dnei Fatma Firat 
TOPÇUOĞLU la dezvoltarea cu succes a 
relaţiilor de prietenie dintre Republica 
Moldova şi Turcia. Spicherul a exprimat 
recunoştinţa autorităţilor ţării pentru 
susţinerea consecventă de către Turcia a 
dezideratului de integrare europeană a 
Moldovei.   
 
A fost remarcat dialogul politic constructiv 
existent în relaţiile bilaterale de cooperare 
dintre Moldova şi Turcia pe multiple 
planuri.  
 
Cei doi oficiali au salutat dinamica 
raporturilor interparlamentare moldo-turce 
din ultimii ani, accentuând, totodată, 
interesul ambelor părţi pentru consolidarea 
continuă a dialogului dintre Legislativele de 
la Chişinău şi Ankara.   

 
La rândul său, ambasadoarea a accentuat că 
manifestă sentimente deosebite faţă de 
societatea din RM şi a petrecut zile frumoase 
în ţara noastră. „Voi continua să fiu un 
prieten al Moldovei indiferent în ce ţară mă 
voi afla”, a mai adăugat diplomatul.   
 
În final, Preşedintele Parlamentului i-a dorit 
dnei Fatma Firat TOPÇUOĞLU succese în 
activitatea de mai departe, exprimându-şi 
speranţa că relaţiile bilaterale moldo-turce 
vor continua să înregistreze succese şi pe 
durata mandatului noului ambasador.  
 
Fatma Firat TOPÇUOĞLU a deţinut funcţia 
de ambasador al Turciei în ţara noastră pe 
parcursul a patru ani.     
 
 
 
     

________________________________________________   
 

Schimb de vizite 
 

Marian LUPU a avut o întrevedere cu Gong JIANWEI, 
Ambasador al Republicii Populare Chineze în RM, 
în cadrul căreia au fost abordate o serie de aspecte 

privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo-chineze. 
 
 
Marian LUPU a salutat caracterul foarte bun 
al relaţiilor bilaterale dintre RM şi Republica 
Populară Chineză pe multiple planurile, 
accentuând faptul că această ţară reprezintă 
un important partener de cooperare al 
Moldovei.    
 
Interlocutorii au apreciat înalt rolul 
dimensiunii parlamentare în ansamblul 
relaţiilor bilaterale moldo-chineze, 
pronunţându-se pentru impulsionarea 
cooperării dintre organele legislative ale 
celor două ţări.   
În acest context, au fost discutate detalii 
privind vizita în China a unei delegaţii 

parlamentare condusă de Preşedintele 
Legislativului moldovean, planificată pentru 
a doua jumătate a anului curent. Potrivit 
interlocutorilor, vizita va atribui o nouă 
dinamică raporturilor de cooperare dintre 
Chişinău şi Beijing şi va avea o însemnătate 
deosebită pentru ambele ţări.   
 
Totodată, a fost subliniată necesitatea 
intensificării cooperării interparlamentare la 
nivelul organelor de lucru ale forurilor 
legiuitoare din Moldova şi China. În acest 
sens, Marian LUPU a adresat o invitaţie 
comisiei de politică externă din cadrul 
Parlamentului chinez de a efectua o vizită de 
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răspuns în RM. În vara anului trecut, o 
delegaţie a parlamentarilor moldoveni din 
comisia parlamentară similară a întreprins o 
vizită în Republica Populară Chineză.      
 
Gong JIANWEI a informat despre 
constituirea, după recentele alegeri 
parlamentare, a organelor de conducere a 
noii componenţe a Adunării Naţionale a 
Reprezentanţilor Populari din Întreaga Chină 

(Legislativul chinez), în cadrul căreia 
urmează a fi instituit şi un grup de prietenie 
dintre China şi Moldova. În Parlamentul de 
la Chişinău din componenţa grupului 
respectiv fac parte 29 de deputaţi.   
Oficialii, de asemenea, au pledat pentru 
intensificarea cooperării economice moldo-
chineze, inclusiv prin organizarea de acţiuni 
comune în vederea promovării schimburilor 
comerciale.  

_____________________________________________   
 

SUA în sprijinul transformărilor democratice din Moldova 
 

 
Marian LUPU a avut o întrevedere cu Michael D. KIRBY,  
Ambasador al SUA în RM 
 
 

Oficialii au abordat o 
serie de aspecte ce 
vizează cooperarea 
bilaterală moldo-
americană pe multiple 
planuri. 
 
A fost exprimată 

recunoştinţa 
autorităţilor moldovene 

pentru susţinerea acordată de către SUA 
proceselor de transformare democratică a 
RM. În special, a fost menţionată importanţa 
participării ţării noastre în cadrul 
Programului SUA „Provocările Mileniului”.  
 
Ambasadorul american a comunicat faptul 
că prevederile Programului vor viza 
dezvoltarea şi reformarea unor domenii 
prioritare pentru ţara noastră precum 
reabilitarea drumurilor, creşterea eficienţei 
energetice, restabilirea şi dezvoltarea 
proiectelor de irigare, precum şi 

consolidarea asistenţei medicale primare în 
sectoarele rurale ale ţării. 
 
Interlocutorii au apreciat drept deosebit de 
important ca prevederile acestui program să 
se extindă asupra întregului teritoriu al RM, 
inclusiv în raioanele de est ale ţării. Potrivit 
celor doi oficiali, aceasta ar contribui la 
consolidarea dialogului şi a încrederii dintre 
cetăţenii de pe cele două maluri ale râului 
Nistrului.  
 
Preşedintele Parlamentului a subliniat faptul 
că domeniile care vor beneficia de asistenţă 
în cadrul Programului „Provocările 
Mileniului” sunt de o importanţă esenţială 
pentru dezvoltarea durabilă a RM şi 
autorităţile ţării atribuie o atenţie deosebită 
modului în care va fi derulat acest proiect.   
  
Interlocutorii, de asemenea, au mai discutat 
aspecte ce se referă la problematica 
transnistreană, optând pentru reluarea cât 
mai grabnică a negocierilor în cadrul 
formatului 5 plus doi.   

_____________________________________________ 
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Japonia  - donator important 
 
Marian LUPU a avut o întrevedere cu Mutsuo MABUCHI,  
Ambasador al Japoniei în ţara noastră, cu sediul la Kiev      
 
Preşedintele Parlamentului a caracterizat 
drept dinamice şi constructive relaţiile 
bilaterale de cooperare dintre RM şi Japonia.   
 
A fost apreciată înalt asistenţa tehnică şi 
financiară acordată RM de autorităţile 
Japoniei prin intermediul mai multor 
proiecte de dezvoltare economică şi socială.    
 
Spicherul a salutat semnarea la Chişinău a 
două acorduri bilaterale în sfera agriculturii 
şi economiei. Semnarea Acordurilor de grant 
privind extinderea proiectului de asistenţă 
tehnică pentru fermierii neprivilegiaţi (2KR) 
şi pentru promovarea eforturilor privind 
ajustările structurale economice sunt de o 
importanţă deosebită pentru RM şi vizează 
două sectoare vitale pentru ţara noastră.  
 
Japonia reprezintă unul din principalii 
donatori internaţionali ai ţării noastre, iar 
proiectele derulate de către Japonia se 
caracterizează prin calitate şi rezultate 
practice în direcţia dezvoltării durabile a 
sectoarelor economiei.  
 
La rândul său, ambasadorul japonez a 
accentuat faptul că Japonia va continua şi pe 
viitor să susţină RM în atingerea unei 

dezvoltări economice durabile, care să 
apropie ţara noastră de UE. În context, 
Mutsuo MABUCHI a subliniat faptul că 
oficialităţile de la Tokyo atribuie o 
importanţă deosebită dezvoltării domeniilor 
agriculturii şi susţinerii întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi vor continua să contribuie la 
dezvoltarea acestor sectoare în RM.  
 
Potrivit oficialul japonez, Proiectul 2KR 
derulat în Moldova reprezintă unul din cele 
mai reuşite proiecte de asistenţă ale Japoniei.  
 
Interlocutorii, de asemenea, au pledat în 
favoarea extinderii dialogului 
interparlamentar moldo-japonez. În acest 
sens, Marian LUPU a adresat o invitaţie 
omologului său japonez şi unui grup de 
parlamentari din instituţia legislativă de la 
Tokyo să viziteze ţara noastră în vederea 
impulsionării raporturilor de cooperare.   
 
Guvernul Japoniei a început să acorde 
asistenţă RM începând cu anul 1994. 
Volumul total al asistenţei acordate de către 
Japonia Republicii Moldova în formă de 
granturi şi credite reprezintă peste 100 
milioane dolari SUA.   

  
______________________________________________________________________________ 
 
CONTACTE OFICIALE 

 
Dialog moldo-comunitar 

 
  
Preşedintele Parlamentului s-a întâlnit cu Kalman MIZSEI,  
Reprezentant special al UE în ţara noastră   
 
 
Interlocutorii au discutat evoluţia procesului 
de integrare europeană a RM, starea actuală 
a reformelor democratice din ţara noastră, 
fiind menţionată, totodată, necesitatea 
continuării transformărilor interne şi 

ajustării domeniilor prioritare pentru 
dezvoltarea social-economică a ţării.   
 
Oficiali au abordat în mod deosebit procesul 
de implementare a Planului de Acţiuni RM - 
UE. În context, Marian LUPU şi-a exprimat  
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încrederea că Raportul de Evaluare al 
Comisiei Europene, care va fi publicat la 
începutul lunii aprilie curent, va oferi o 
apreciere obiectivă şi echilibrată a evoluţiei 
şi realizărilor RM.   
 
A fost, de asemenea, subliniată importanţa 
lansării unor negocieri pe marginea unui 
cadru juridic mai avansat al relaţiilor cu UE,  
 
 
care ar rezulta în elaborarea unui document 
nou de cooperare. Interlocutorii au optat ca 
noul acord să prevadă apropierea graduală a 
RM de libertăţile europene.   
 

Părţile, de asemenea, au abordat o serie de 
aspecte ce se referă la soluţionarea  
problemei transnistrene, pronunţându-se în 
context pentru reluarea cât mai grabnică a 
procesului de negocieri în cadrul formatului 
5 plus 2. Oficialii au subliniat şi necesitatea 
consolidării dialogului dintre cele două 
maluri ale Nistrului.  
 
A fost reiterat ataşamentul pentru 
soluţionarea conflictului în baza principiilor 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a RM şi 
reafirmat faptul că o eventuală soluţie a 
diferendului trebuie să fie negociată în 
cadrul formatului extins 5 + 2.   
 

_________________________________________      
  

Bugetul sistemului judecătoresc va fi adoptat printr-o Hotărâre de Legislativ 
 
Bugetul sistemului judecătoresc va fi adoptat printr-o hotărâre de Parlament,  
iar ulterior va fi încorporat în bugetul de stat.  
În vederea respectării prevederilor constituţionale,  
care stabilesc că resursele financiare ale instanţelor judecătoreşti  
sunt aprobate de Parlament şi incluse în bugetul de stat,  
Legislativul va aplica această normă începând cu anul 2009.       
 
Aceste şi alte aspecte ale finanţării sistemului 
judecătoresc au fost discutate în cadrul unei 
şedinţe de lucru prezidată de Marian LUPU.  
 
Timp de două luni, Consiliul Superior al 
Magistraturii, în comun cu Ministerele 
Finanţelor şi Justiţiei, va elabora un proiect de 
buget al sistemului judecătoresc pentru anul 
2009 şi îl va prezenta Parlamentului. Până la 
finele sesiunii curente, Legislativul urmează să 
examineze şi să adopte proiectul Hotărârii 
privind bugetul sistemului judiciar pentru anul 
2009, iar ulterior, suma adoptată prin 
Hotărârea Parlamentului va fi inclusă de către 
Guvern în bugetul de stat pentru anul viitor.   
 
Marian LUPU a accentuat faptul că punerea în 
aplicare a acestei norme constituţionale vine în 
susţinerea reformelor legislative adoptate în 
ultimii ani de către Parlament şi are drept scop 
asigurarea continuităţii în consolidarea 
independenţei, autonomiei şi 
profesionalismului sistemului judiciar din RM.   

Preşedintele Parlamentului a mai subliniat 
faptul că funcţionalitatea sistemului judiciar 
reprezintă un element de bază în procesul 
democratizării şi reformelor interne din ţara 
noastră. În acelaşi timp, a mai afirmat 
spicherul, buna funcţionare a justiţiei vizează 
şi ataşamentul RM faţă de standardele 
europene şi obiectivul ireversibil de integrare 
în comunitatea europeană.   
 
La şedinţă au participat Prim viceprim 
ministrul Zinaida GRECIANÂI, Mihail POP, 
Ministrul Finanţelor, Vitalie PÎRLOG, 
Ministrul Justiţiei, Nicolae CLIMA, 
Preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, Maria POSTOICO, 
Vicepreşedintele Parlamentului, Vladimir 
ŢURCAN, Preşedintele Comisiei 
parlamentare juridice, pentru numiri şi 
imunităţi, Nicolae BONDARCIUC, 
Preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, buget şi finanţe.    
 

 
_____________________________________________ 
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ONU ne va asista pe calea reformelor 
 
Marian LUPU a avut o întrevedere cu Kori UDOVICKI,  
Asistent al Secretarului General al ONU,  
Asistent al Administratorului PNUD şi  
Director al Biroului Regional pentru Europa şi CSI.  
 
 
Preşedintele Parlamentului a adresat mulţumiri 
oficialului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
susţinerea acordată RM prin intermediul 
programelor şi proiectelor de asistenţă ale ONU.   
 
Spicherul a accentuat contribuţia importantă a 
agenţiilor şi instituţiilor ONU în dezvoltarea 
social-economică a ţării noastre, remarcând în 
acest context faptul că proiectele derulate cu 
asistenţa ONU au susţinut priorităţile naţionale 
de reformare a domeniilor vitale în RM.   
 
A fost relevată cooperarea foarte bună existentă 
între forul legislativ moldovean şi agenţiile ONU 
prezente în RM. În particular, a fost menţionată 
buna implementare a Proiectului „Consolidarea 
capacităţii instituţionale a Parlamentului RM”, 
care a contribuit la fortificarea funcţiilor forului 
legislativ de elaborare şi adoptare a legilor, de 
reprezentare şi control, asigurare a transparenţei 
activităţii parlamentare, etc.  
 
Preşedintele Parlamentului, de asemenea, a 
apreciat înalt susţinerea Programului Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în 
implementarea Planului Naţional de Acţiuni 
pentru Drepturile Omului”. Interlocutorii au 
remarcat faptul că audierile parlamentare 
desfăşurate de către Comisia pentru Drepturile 
Omului, cu asistenţa PNUD, privind 
implementarea acestui plan au rezultat în acţiuni 
concrete precum instituirea funcţiei de avocat 
parlamentar pentru drepturile copilului.  
 
Marian LUPU a subliniat, de asemenea, 
contribuţia valoroasă a ONU în elaborarea 
programelor şi strategiilor naţionale privind 
protecţia mediului înconjurător, promovarea 
democraţiei şi bunei guvernări, reducerea 
sărăciei şi luptei contra maladiei HIV/SIDA, etc.  
 
La rândul său, Kori UDOVICKI a salutat 
progresele vizibile obţinute de către  Moldova pe 
calea reformelor democratice şi a reiterat 
disponibilitatea ONU de a asista ţara noastră în 
realizarea transformărilor interne.  

 
__________________________________________ 

 
Relaţii mai strânse cu parlamentarii din Israel 

 
Perspectivele semnării unui acord interparlamentar moldo-israelian  
au constituit unul din subiectele principale ale întrevederii  
deputatului Arcadii PASECINIC, Preşedinte al grupului  
parlamentar de prietenie Republica Moldova – Statul Israel,  
cu Lia SHEMTOV, Preşedinte al Asociaţiei de prietenie Israel – Moldova  
din cadrul Knesset-ului israelian.  
 
 
Prezent la întâlnire, parlamentarul Vlad 
CUBREACOV a subliniat faptul că 
grupurile parlamentare din Legislativul 
moldovean au voinţa politică pentru a 
extinde colaborarea cu Statul Israel. 
Actualmente este în vigoare acordul de 
cooperare la nivel de grupuri parlamentare 
de prietenie, semnat în iunie 2002. 
 

Participanţii la întrevedere s-au pronunţat 
pentru extinderea dimensiunii parlamentare 
şi dezvoltarea cooperării comercial-
economice dintre cele două ţări. Republica 
Moldova şi Statul Israel au multe probleme 
de interes comun, inclusiv în cadrul 
organizaţiilor internaţionale, au apreciat 
oficialii.  
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Interlocutorii s-au referit, de asemenea, la 
oportunitatea promovării unui dialog 
constructiv şi pragmatic prin intermediul 
Asociaţiei israeliene a originarilor din RM, 
care numără circa 80 mii de persoane, şi a 
diasporei evreieşti din Moldova.  
 
Arcadii PASECINIC a făcut o trecere în 
revistă a situaţiei social-politice şi 
economice din RM, a eforturilor de integrare 
europeană a ţării noastre, etc.  
 

Relaţiile bilaterale moldo-israeliene au fost 
impulsionate de vizita la Tel Aviv, în 
noiembrie 2007, a delegaţiei oficiale a 
Parlamentului condusă de Preşedintele 
Legislativului şi participarea deputaţilor 
moldoveni la Forul economic moldo-
israelian.   
 
Din componenţa grupului de prietenie 
Republica Moldova – Statul Israel fac parte 
26 de deputaţi. 

_______________________________________________ 
 
 

Alegeri corecte – element indispensabil al democraţiei 
 

O delegaţie europeană de observatori  
din partea Congresului Puterilor Regionale şi Locale  
a Consiliului Europei şi a Comitetului Regiunilor de la Bruxelles 
s-a aflat în ţara noastră în vederea monitorizării alegerilor  
pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuz-Yeri.  

 
 
Delegaţia a fost primită de Marian LUPU, 
care a apreciat înalt dialogul şi cooperarea 
stabilită între RM şi instituţiile europene 
respective şi a reiterat ataşamentul RM 
pentru implementarea practicilor Consiliului 
Europei din domeniul democraţiei locale.  
 
Observatorii europeni au accentuat faptul că 
RM a realizat în ultimii ani o serie de 
progrese în mai multe domenii, dar urmează 
să menţină ritmul ascendent al reformelor şi 
să rămână ataşată transformărilor 
democratice.  
 
„Am remarcat voinţa Republicii Moldova de 
a îmbunătăţi procesul democratic şi ne 
dorim să vedem progrese continui”, au mai 
menţionat oficialii europeni.  
 
Începând cu anul 2005 Parlamentul de la 
Chişinău a iniţiat un dialog calitativ nou cu 
Adunarea Populară de la Comrat în vederea 
apropierii celor două instituţii legislative şi 
consolidării relaţiilor de cooperare. Cele 
două instituţii legiuitoare, a mai accentuat 
spicherul, colaborează în prezent în baza 
unui Program de Cooperare, care prevede un 
şir de acţiuni orientate spre organizarea de 

seminare, traininguri şi ateliere de lucru 
pentru funcţionarii şi legislatorii din 
Adunarea Populară.   
 
A fost menţionată importanţa stabilirii unor 
mecanisme de dialog pe bază permanentă 
dintre Legislativul de la Chişinău şi cel din 
Comrat care să asigure un proces legislativ 
calitativ ajustat normelor europene.  
 
În vederea consolidării autonomiei 
administraţiei publice locale, Legislativul a 
adoptat un pachet de legi, care a inclus legea 
privind descentralizarea administrativă, 
legea în redacţie nouă privind administraţia 
publică locală şi amendamente la legea 
privind finanţele publice locale. Preşedintele 
Legislativului a mai comunicat că pe durata 
sesiunii curente, instituţia legiuitoare va 
examina un proiect nou de lege privind 
finanţele publice locale, precum şi proiectul 
de lege privind statutul municipiului 
Chişinău.    
 
Interlocutorii, de asemenea, au abordat o 
serie de aspecte ce se referă la Codul 
Electoral, etc.       
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______________________________________    
 

Parlamentarii moldoveni la lucrările AIP CSI 
 

 
Marian LUPU va întreprinde, între 2 – 4 aprilie curent,  
o vizită în Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă.   
 
Preşedintele Parlamentului va participa la 
lucrările Consiliului Adunării 
Interparlamentare a Comunităţii Statelor 
Independente (AIP CSI) şi la cea de-a XXX-
a reuniune plenară a AIP CSI.   
Marian LUPU va avea întrevederi cu 
omologii săi ruşi Boris GRÂZLOV, 
Preşedintele Dumei de Stat şi Serghei 
MIRONOV, Preşedintele Consiliului 
Federaţiei al Adunării Federale a Rusiei cu 
care va aborda relaţiile bilaterale moldo-ruse 
şi extinderea cooperării interparlamentare 
dintre instituţiile legiuitoare din Moldova şi 
Rusia.    
 

Spicherul moldovean, de asemenea, va purta 
discuţii cu Louis Maria de PUIG, 
Preşedintele Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, cu Goran 
LENNMARKER, Preşedintele Adunării 
Parlamentare a OSCE, şi cu Arseni 
IAŢENIUK, Preşedintele Radei Supreme a 
Ucrainei.   
 
Din componenţa delegaţiei parlamentare mai 
fac parte deputaţii Dmitri TODOROGLO, 
Vladimir DRAGOMIR, Nicolai GUŢUL, 
Irina VLAH.  
 

________________________________________________________________________    
 
 
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

 
Companiile franceze investesc în RM 

 
 
Marian LUPU a primit reprezentanţii Companiei franceze „Veolia eau”  
în frunte cu Jean-Patrice POIRIER,  
Director pentru Europa de Sud-est, Caucaz şi Asia Centrală.  
Întâlnirea a avut loc urmare a întrevederii de lucru a spicherului moldovean  
la Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef)  
în timpul vizitei oficiale în Franţa în perioada 29 - 31 ianuarie curent.   
 
 
Jean-Patrice POIRIER a informat despre 
activitatea Companiei în Moldova, inclusiv 
despre realizarea unui proiect de 
aprovizionare cu apă a municipiului Bălţi. 
Actualmente compania intenţionează să 
desfăşoare construcţia unei staţii de epurare 
a apei în municipiul Chişinău.   
 
Preşedintele Parlamentului a relevat 
importanţa acestui obiectiv pentru locuitorii 
municipiului Chişinău. Totodată, este 
necesar să depunem eforturi comune, astfel 
încât rambursarea creditelor să nu conducă 

la majorarea tarifelor şi să nu se reflecte 
negativ asupra consumatorilor de apă.  
 
Parlamentul este dispus să continue 
perfecţionarea cadrului legislativ pentru 
stimularea investiţiilor şi cooperării 
economice cu partenerii de peste hotare, 
inclusiv atragerea de investiţii private în 
vederea realizării proiectelor de interes 
public.  
 
În acest context se înscrie şi proiectul de 
lege cu privire la parteneriatul public-privat, 
care actualmente se află în stadiu de 
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elaborare la Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi urmează să fie examinat de 
Legislativ până la finele sesiunii curente. 
Documentul va viza şi activităţile 
desfăşurate în Moldova de către Compania 
„Veolia eau”.  
 
Reprezentanţii Companiei franceze şi-au 
arătat disponibilitatea de a contribui la 
perfecţionarea respectivului proiect de lege. 
  

Compania „Veolia eau” oferă servicii de 
aprovizionare cu apă şi epurare a apei pentru 
beneficiarii din municipii şi din industrie, 
aplică soluţii tehnologice şi asigură 
infrastructura necesară pentru aceste servicii.  
 
În anul 2007 cifra de afaceri a Companiei 
„Veolia eau” a constituit 10,9 miliarde de 
euro. În cadrul companiei activează 80 mii 
de colaboratori în 59 de ţări ale lumii.   
 

__________________________________________      
 
 

Semnal favorabil pentru investitorii europeni 
 
Reprezentanţii Societe Generale au apreciat drept satisfăcătoare, 
în cadrul întrevederii cu Marian LUPU, rezultatele primul an de  
activitate în RM, accentuând faptul că pentru anul 2008 intenţionează 
să dezvolte o gamă de noi produse şi servicii în sectorul bancar. 
 
 
Marian LUPU a salutat prezenţa investitorului 
francez pe piaţa bancară din RM, care 
reprezintă un semnal favorabil pentru 
investitorii europeni.  
 
Prezenţa capitalului european în sectoarele 
economiei naţionale contribuie, potrivit 
Preşedintelui Parlamentului, la preluarea de 
către mediul de afaceri autohton a standardelor 
şi culturii europene de afaceri şi atribuie 
dinamism procesului de integrare europeană a 
ţării noastre. 
 
Marian LUPU, de asemenea, a pledat pentru 
consolidarea sectorului bancar din ţara noastră 
şi dezvoltarea unor produse şi servicii noi în 
acest domeniu.  
 
La rândul său, Nicolae BONDARCIUC, 
Preşedintele Comisiei parlamentare pentru 
politică economică, buget şi finanţe, prezent la 
şedinţă a comunicat faptul că Legislativul a 
operat o serie de modificări la legislaţia din 
domeniu în vederea ajustării legislaţiei fiscale 

şi creării unor condiţii favorabile pentru 
activitatea mediului de afaceri. 
 
Totodată, Preşedintele Comisiei parlamentare 
a mai precizat că în cadrul actualei sesiuni a 
Parlamentului vor fi examinate o serie de 
amendamente la legislaţia care vizează Banca 
Naţională şi instituţiile financiare, care va 
stabili că băncile trebuie să aibă un capital 
minim de 100 milioane lei, precum şi va fi 
simplificată procedura de licenţiere.    
 
Oficialii francezi au opinat că RM oferă 
avantaje fiscale bune şi are o poziţie 
geografică atractivă pentru investitorii străini. 
În acest sens, reprezentanţii Grupului Societe 
Generale au exprimat disponibilitatea 
companiei de a contribui la stabilirea unor 
relaţii de cooperare cu partenerii din 
străinătate.  
 
 

 

 
________________________________________________________________________      
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COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ 
 

Responsabilitate reciprocă 
 
Cooperarea dintre autorităţi şi societatea civilă  
a fost discutată de Marian LUPU cu delegaţia  
Comitetului Economic şi Social European,  
organ consultativ al Uniunii Europene.    
 
 
La finele anului 2005 
Parlamentul a adoptat 
Concepţia de Cooperare a 
forului legislativ cu societatea 
civilă, care a instituit 
mecanisme practice de 
cooperare. În acest sens, 
reprezentaţii sectorului 
asociativ pot participa, în 
comun cu parlamentarii, la 
discuţii pe marginea 
proiectelor de lege discutate 
în cadrul comisiilor 
permanente ale Parlamentului 
şi pot veni cu contribuţii 
proprii. În acelaşi timp, în 
cadrul acestei concepţii, toate 
proiectele de lege înregistrate 
în Parlament sunt plasate pe 
pagina web a instituţiei şi 
accesibile publicului larg.   
 
Practica ultimilor doi ani a 
demonstrat importanţa 
desfăşurării unui proces 
continuu de cooperare între 
Legislativ şi reprezentanţii 
sectorului neguvernamental.  
 

„Deşi acest proces de 
cooperare se află abia la 
început, parteneriatul existent 
contribuie la stabilirea unui 
dialog reciproc responsabil şi 
la o implicare mai activă a 
societăţii civile în gestionarea 
afacerilor publice”, a 
accentuat spicherul. 
 
Marian LUPU a apreciat 
drept esenţială pentru 
evoluţia procesului 
democratic coparticiparea 
exponenţilor societăţii civile 
în dezbaterea agendei 
publice.  
  
În prezent Parlamentul 
desfăşoară un dialog cu 
reprezentanţii societăţii civile 
pe marginea elaborării unui 
proiect al Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare a Societăţii 
Civile pentru anii 2008 – 
2011, document care ar trebui 
să prevadă dezvoltarea 
cadrului legislativ naţional, să 
se refere la instituirea unui 

mecanism de finanţare a ong-
urilor din bugetul de stat, etc.   
 
Marian LUPU a reiterat 
deschiderea forului legislativ 
pentru o cooperare 
permanentă cu reprezentanţii 
societăţii civile în vederea 
asigurării dezvoltării unui 
parteneriat durabil în 
beneficiul cetăţenilor.  
 
Totodată, interlocutorii au 
remarcat necesitatea stabilirii 
unei cooperări sistemice între 
autorităţile publice locale şi 
societatea civilă.     
 
Delegaţia europeană a 
comunicat că va desfăşura la 
Chişinău un seminar dedicat 
tematicii colaborării dintre 
autorităţile statului şi 
societatea civilă, în cadrul 
căruia va fi discutat rolul 
societăţii civile în relaţiile 
RM - UE.      
 

_______________________________________________________ 
 
 

Societatea conştientizează necesitatea coparticipării la agenda integrării europene 
 
Procesul de afirmare şi participare a cetăţenilor în viaţa publică din RM 
se face tot mai simţit prin utilizarea tot mai activă a resurselor oferite de societatea civilă,  
a menţionat Marian LUPU la lucrările mesei rotunde  
„Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate.  
 
 
Realizarea Planului de Acţiuni UE – RM”. 
Societatea, în opinia spicherului, devine tot 
mai conştientă de necesitatea coparticipării 
la procesul de integrare europeană a ţării 
noastre.       

 
Cu referire la rezultatele celor trei ani de 
implementare a Planului de Acţiuni UE – 
RM, Preşedintele Legislativului a relevat, 
întâi de toate, importanţa faptului că 
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prevederile acestui document au obţinut 
prioritate pe agenda de lucru a autorităţilor 
publice naţionale. De asemenea, a fost 
menţionată crearea în cadrul Parlamentului, 
Guvernului şi autorităţilor publice a unui 
sistem instituţional de dirijare, coordonare şi 
monitorizare a procesului de implementare a 
Planului de Acţiuni UE – RM.  
 
Nu mai puţin importantă este şi obţinerea 
unui progres substanţial în dezvoltarea 
cadrului legislativ. În ultimii trei ani 
Parlamentul a adoptat un pachet impunător 
de acte legislative, care corespund Acquis-
ului comunitar, a spus spicherul. Acum este 
necesară implementarea adecvată a acestor 

legi, iar Parlamentul îşi va fortifica în 
continuare rolul său în monitorizarea 
modului de implementare a legislaţiei. Un 
prim exemplu de acest fel este desfăşurarea 
în premieră în plenul Legislativului a 
audierilor parlamentare privind cauzele 
pronunţării hotărârilor CEDO în privinţa 
RM. Asemenea audieri vor deveni 
tradiţionale, a mai spus Marian LUPU. 
 
În cadrul Mesei rotunde, organizată de 
Asociaţia ADEPT şi Centrul analitic 
EXPERT-GRUP, a fost lansat volumul 
„Moldova şi UE în contextul Politicii 
Europene de Vecinătate. Realizarea Planului 
de Acţiuni UE – Moldova”.     

 
_______________________________________________ 
 
  

Susţinere pentru dialogul cu societatea civilă  
 
O serie de aspecte privind Proiectul „Consolidarea capacităţii de monitoring a societăţii 
civile din Moldova”, finanţat de către Corporaţia Provocările Mileniului în cadrul 
Programului Preliminar de Ţară, au fost abordate de către Marian LUPU şi Sean 
ROBERTS, Director de Program la Academia pentru Dezvoltare Educaţională din 
Washington DC.  
 
 
Oficialii au discutat chestiuni ce vizează 
cooperarea autorităţilor publice locale şi 
centrale cu societatea civilă în probleme 
privind combaterea corupţiei.  
 
A fost remarcată colaborarea bună stabilită 
între forul legislativ moldovean şi Centrul de 
Analiză şi Prevenire a Corupţiei, precum şi 
cu alte organizaţii neguvernamentale.  
 
Sean ROBERTS a exprimat disponibilitatea 
organizaţiei pe care o reprezintă să sprijine 
autorităţile RM în consolidarea capacităţilor 
de cooperare cu reprezentanţii sectorului 
asociativ prin oferirea de asistenţă şi 
training.        
 
Marian LUPU a susţinut necesitatea stabilirii 
unui parteneriat durabil dintre autorităţile 

publice şi societatea civilă şi a exprimat 
deschiderea Parlamentului pentru 
îmbunătăţirea continuă a acestui dialog.  
 
În cadrul Concepţiei de cooperare a 
Legislativului cu societatea civilă, iniţiată la 
finele anului 2005, au fost înregistrate 
progrese în acest dialog. Totodată, potrivit 
spicherului, ambii parteneri trebuie să 
manifeste mai multă deschidere şi 
dinamism.  
 
Interlocutorii au salutat, de asemenea, 
iniţierea de către Parlament a procesului de 
elaborare a unei Strategii Naţionale de 
Dezvoltare a Societăţii Civile, la care sunt 
antrenaţi şi exponenţi ai sectorului 
neguvernamental. 

   
_____________________________________________ 
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Donaţie de microbuz  pentru elevii din Dubăsari 
 

„Un microbuz de tip Fiat Ducato, cu capacitatea de 16 locuri,  
a fost transmis în proprietatea Liceului „Mihai Eminescu”  
din Dubăsari, cu sediul în Corjova.  
Microbuzul reprezintă o donaţie din partea Adunării Naţionale 
a Ungariei şi a fost oferit urmare a demersurilor Parlamentului 
de la Chişinău. 

 
 
În februarie curent, parlamentarii au votat 
prin lege scutirea de plata drepturilor de 
import la introducerea microbuzului în RM.   
 
Donaţia a devenit posibilă datorită relaţiilor 
foarte bune de cooperare dintre ţara noastră 
şi Ungaria. Marian LUPU a adresat 
mulţumiri autorităţilor ungare, în particular 
dnei Katalin SZILI, Preşedintele Adunării 
Naţionale a Ungariei, pentru susţinerea 
acordată Liceului „Mihai Eminescu” prin 
donarea microbuzului absolut necesar 
transportului copiilor din instituţia 
respectivă de învăţământ.  
 
Mihaly BAYER,  Ambasador al Ungariei în  
 

RM, a remarcat, la rândul său, contribuţia 
benefică pe care o pot avea relaţiile de 
cooperare dintre două state.  
 
„Sunt bucuros să constat că relaţiile politice 
foarte bune dintre Ungaria şi RM s-au soldat 
într-un nou exemplu pozitiv pe dimensiunea 
umană”, a mai adăugat diplomatul.  
 
Ion POPUŞOI, directorul Liceului, a 
menţionat faptul că microbuzul va fi utilizat 
pentru transportul elevilor din clasele 
primare, precum şi pentru activităţile 
extracuriculare ale elevilor.  
 
La Liceul „Mihai Eminescu” studiază 640 
elevi din 16 sate din regiune.  

______________________________________________ 
 

Tinerii – parteneri ai autorităţilor 
 
Stabilirea unui dialog continuu dintre autorităţi şi reprezentanţii activi din rândul 
organizaţiilor de tineret din ţara noastră în vederea dezbaterii în comun a problemelor cu 
care se confrunta tânăra generaţie şi identificarea unor politici în domeniu care să reflecte 
necesităţile tinerilor din Republica Moldova au fost discutate în cadrul întâlnirii dintre 
Marian LUPU şi reprezentanţii Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii din Comrat.   
 
Spicherul a salutat faptul că 
studenţii de la Universitatea 
din Comrat se implică activ 
în gestionarea afacerilor 
publice şi promovează 
punctul de vedere al 
tinerilor pe agenda de lucru 
a autorităţilor locale şi 
naţionale.  
 
„Este în interesul nostru 
comun ca tinerii să devină 
un partener de dialog 
dinamic şi implicat în viaţa 
publică”, a accentuat Marian 
LUPU.  

 
Tinerii din UTA Găgăuzia 
au fost încurajaţi să 
participe în cadrul 
Proiectului „Parlamentul 
Tinerilor”,  lansat recent de 
forul legislativ de la 
Chişinău şi deschis tinerilor 
din întreaga ţară. Proiectul 
reprezintă o tribună oferită 
tinerilor pentru a le fi auzită 
vocea, doleanţele şi 
viziunile. 
 
Rezoluţia tinerilor, care va 
marca finalitatea 

proiectului, va fi examinată 
foarte serios de către 
autorităţi, a adăugat Marian 
LUPU.  
 
Studenţii din Comrat au 
abordat o serie de aspecte ce 
vizează Procesul de la 
Bologna, participarea 
tinerilor în afacerile publice, 
studierea limbii de stat de 
către tinerii alolingvi, etc.  
 
Reprezentanţii Ligii 
Studenţilor au comunicat 
faptul că începând cu acest 
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an editează lunar un ziar 
studenţesc, precum şi pentru 
prima dată în acest an 
intenţionează să organizeze 
o şcoală de vară la care vor 
fi invitaţi atât exponenţi din 
rândul studenţilor, precum şi 
oficiali de diferit rang 
pentru a dialoga într-o 
atmosferă informală despre 
problemele curente ale 
tinerilor şi a căuta soluţii 
optime.    
 
Totodată, tinerii au 
accentuat interesul deosebit 
de a studia limba de stat în 
cadrul unor programe 

speciale pentru minorităţile 
etnice pentru a se putea 
integra deplin în viaţa 
socială din Moldova.      
 
Referindu-se la problema 
studierii limbii de stat de 
către minorităţile etnice din 
ţara noastră, spicherul a 
afirmat că aceasta va fi 
examinată de către o 
comisie parlamentară 
specială care va fi creată pe 
parcursul sesiunii curente. 
Potrivit lui Marian LUPU, 
comisia respectivă va 
aborda aspecte ce vizează 
elaborarea unor noi metode 

de predare a limbii de stat 
cetăţenilor alolingvi şi va 
monitoriza modul în care în 
care va fi implementat noul 
program.  
 
Totodată, Marian LUPU a 
propus reprezentanţilor Ligii 
Studenţilor să identifice un 
plan concret de acţiuni 
pentru anul 2008, 
accentuând faptul că 
Parlamentul este deschis 
pentru o cooperare 
sistemică.   
  
Liga Studenţilor a fost 
creată în anul 1998.   

 
________________________________________________________________________      
 
 
 
 
  
       INIŢIATIVE___  

 
Sărbătoarea „Mărţişor” la Sankt-Petersburg 

 
Festivalul „Mărţişor” va fi sărbătorit pentru a doua oară consecutiv  

       la Sankt - Petersburg, Federaţia Rusă, în cea mai mare sală de concerte  
       din oraşul de pe Neva „Okteabrski” cu o capacitate de 5000 locuri.  
       În acest an, sărbătoarea a căpătat o nouă amploare şi se va deosebi  
       semnificativ de ediţia de inaugurare din anul trecut, când concertul  
       a reunit doar artişti din Republica Moldova.       
 
 
 
 
 
 
La 3 aprilie curent, la iniţiativa lui Marian 
LUPU, Consiliul Adunării Interparlamentare 
a Comunităţii Statelor Independente a decis 
organizarea unui festival muzical 
internaţional „Primăvara Prietenilor” 
(„Vesna Druzei”). Renumiţi artişti şi 
colective muzicale din ţările CSI şi-au 
confirmat prezenţa la festival.  
 
Republica Moldova va fi reprezentată la 
Festival de Orchestra naţională de muzică 

populară „Lăutarii” condusă de maestrul 
Nicolae Botgros, şi de colectivele „Kadânja” 
din Comrat şi „Radoliubie” din Taraclia.  
 
Pe cea mai mare scenă din Sank-Petersburg, 
alături de artiştii din Moldova, vor evolua  
artişti şi colective cultural – artistice din 
toate ţările CSI, printre care Azer Zeinalov, 
artist emerit din Azerbaidjan, Piotr Elfimov,  
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renumit cântăreţ de muzică uşoară din 
Belorus, Karen Grigorean din Armenia,  
 
Mirali Dostiev din Tadjikistan, Kerim 
Turapov din Kirghizia, Ansamblul vocal-
coreografic „Iveria” din Georgia, ansamblul 
vocal-instrumental „Poiuşcie Ghitarî” şi 
colectivul artistic „Russkie Tanţî” din 
Federaţia Rusă, ş.a.     
 
La spectacol şi-au confirmat prezenţa 
numeroşi oficiali din CSI, precum şi înalţi 
oaspeţi europeni. Kurmanbek BAKIEV, 

Preşedintele Republicii Kirghize, şefii 
instituţiilor legislative din CSI, Goran 
LENNMARKER, Preşedintele AP a OSCE, 
se numără printre oaspeţii de onoare ai 
festivalului. Administraţia Sank-
Petersburgului şi exponenţi ai oamenilor de 
afaceri din toate statele – membre CSI vor 
urmări un spectacol unic în spaţiul CSI.   
Marian LUPU şi un grup de parlamentari de 
la Chişinău vor fi prezenţi la festival. 
 
 

 
________________________________________________________________________      
 
 
 
MESAJ DE CONDOLEANŢE  
 
Cu inima plină de durere, am aflat vestea tristă privind trecerea în lumea celor drepţi a 
celui care a fost Mihai Dolgan, marele compozitor şi om de cultură, cunoscut şi apreciat de 
toată lumea de la noi şi de peste hotare.  
 
Talentul său şi capacităţile de organizator, cumsecădenia şi bunăvoinţa, multiple alte 
calităţi omeneşti i-au adus respectul general, dragostea şi stima tuturor oamenilor de bună 
credinţă din Republica Moldova. Prieten adevărat, familist devotat, Om cu literă mare, 
Mihai Dolgan va rămâne să trăiască veşnic în memoria noastră prin muzica lui, prin gluma 
şi zâmbetul lui enigmatic, atitudinea prietenoasă şi părintească faţă de toţi cei din preajmă. 
 
Astăzi, „plâng nu doar chitarele”, astăzi plânge o Ţară, un Neam întreg, luându-şi rămas 
bun de la cel mai iubit fiu al său, de la cel mai talentat compozitor moldovean al secolului 
XX, de la omul-legendă, contemporanul nostru, iubitul nostru prieten şi frate, memoria 
căruia promitem s-o purtăm peste ani.  
 
Exprimăm sincere condoleanţe familiei îndurerate şi rudelor şi ne rugăm bunului 
Dumnezeu să-l odihnească în pace şi în linişte. 
 
       Biroul permanent al Parlamentului 
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