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*  *  * 
Drept răspuns la multiplele adresări ale membrilor PCRM şi 

ale susţinătorilor partidului nostru, reluăm editarea regulată a 
“Buletinului Informativ“ al Fracţiunii parlamentare a comuniştilor 
din Moldova. 

Scopul principal al acestei ediţii este, ca şi mai înainte, informarea 
pe larg a societăţii despre activitatea parlamentară a Partidului 
Comuniştilor. În acest context noi considerăm că cea mai importantă 
şi mai actuală sarcină este oglindirea activităţii legislative a Fracţiunii 
PCRM clar direcţionate spre realizarea sarcinilor strategice prevăzute de 
Platforma electorală a partidului la alegerile parlamentare din anul 2006: 
consolidarea statalităţii şi suveranităţii Republicii Moldova, restabilirea 
integrităţii teritoriale a ţării, dezvoltarea ei economică şi spirituală, 
continuarea cursului spre democratizare şi integrare europeană. 

Avem intenţia să ţinem cont în deplină măsură de observaţiile 
şi propunerile cititorilor ediţiilor anterioare ale “Buletinului 
Informativ“, şi, în primul rînd, de doleanţele membrilor şi 
conducătorilor de partid din verigile primare, care consideră drept 
necesară o reflectare mai sistematică şi mai profundă a rezultatelor 
concrete ale eforturilor deputaţilor-comunişti în soluţionarea 
celor mai acute şi mai stringente probleme ale ţării şi societăţii, în 
îndeplinirea poruncilor date de către alegători. 

La rîndul nostru, sîntem în drept să contăm pe folosirea maximală 
a potenţialului “Buletinului Informativ“ în activitatea de agitaţie şi 
propagandă a comitetelor şi organizaţiilor primare de partid, mai 
ales în lucrul lor cu alegătorii.  

Anume pornind de la aceste gînduri şi speranţe, propunem 
cititorilor numărul de rînd al “Buletinului Informativ“.

Consiliul fracţiunii PCrm 
în Parlamentul republicii moldova 
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DIN HOTĂRÎREA 
Curţii Constituţionale

cu privire la validarea mandatelor deputaţilor
aleşi în cadrul scrutinului parlamentar din 6 martie 2005

Nr.6  din  17.03.2005

Potrivit art. 87  alin. (1) şi art. 88 alin. (1) din Codul electoral, 
Comisia  Electorală Centrală a stabilit numărul mandatelor de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite   următorilor 
concurenţi electorali:

a) Partidul Comuniştilor din Republica Moldova - 56 de mandate
b) Blocul electoral “Moldova Democrata” - 34 de mandate
c) Partidul Popular Creştin Democrat - 11 mandate.
Avînd in vedere că în şedinţa plenară nu au fost stabilite 

circumstanţe ce ar putea împiedica validarea mandatelor  de  
deputat, Curtea Constituţională este competentă să valideze 
mandatele de deputat in Parlament conform propunerii Comisiei 
Electorale Centrale.

Pentru motivele  arătate,  în baza dispoziţiilor art. 69 alin. (1) şi art. 
140 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, art. 26 din Legea 
cu privire  la Curtea Constituţională, art. 61 alin.(1) si art. 62 lit. d) 
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională 

HOTĂRĂŞTE:
1. Validează mandatele deputaţilor aleşi în Parlamentul  Republicii 

Moldova de legislatura a XVI-a.



– � –

Deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova 
de legislatura a XVI-a – membri ai Fracţiunii PCRM

1. voronin vladimir (şi-a depus împuternicirile de deputat la 
4 aprilie 2005 în legătură cu alegerea în funcţia de Preşedinte al 
Republicii Moldova).

2. oStaPCiuC eugenia
3. tarlev vasile (şi-a depus împuternicirile de deputat la  

22 aprilie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de Prim-
ministru al Republicii Moldova).

4. StePaniuC victor
5. PoStoiCo maria
6. CriStea valerian (şi-a depus împuternicirile de deputat la 

22 aprilie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de viceprim-
ministru al Republicii Moldova).

7. mantorov oleg
8. miŞin vadim
9. StoiCov iurie
10. PanCiuC vasilii (şi-a depus împuternicirile de deputat la  

22 aprilie 2005 în legătură cu decizia de a rămîne în funcţia de 
primar al municipiului Bălţi). 

11. CamerZan mihail (şi-a depus împuternicirile de deputat la  
17 noiembrie 2005 în legătură cu transferarea la muncă diplomatică).

12. Garev valerii
13. eriomin iurie
14. tKaCiuC marc (şi-a depus împuternicirile de deputat la  

22 aprilie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de Consilier al 
Preşedintelui Republicii Moldova).

15. PaSeCiniC arcadii
16. PriJmireanu Dumitru
17. eremCiuC vladimir
18. ŢurCan vladimir
19. BoDnarenCo elena
20. CeaiCovSCHi alexandr
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21. GHerman Stela
22. Calin ivan
23. luPu marian
24. antoSii vladimir (şi-a depus împuternicirile de deputat la 

22 aprilie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de Ministru al 
Industriei şi Infrastructurii).

25. iovv vasile
26. Zimina larisa
27. vitiuC vladimir
28. DraGan Semion
29. reiDman oleg (şi-a depus împuternicirile de deputat la  

22 aprilie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de Consilier al 
Preşedintelui Republicii Moldova).

30. BonDarCiuC nicolae
31. ivanov alexei (a decedat la 12 ianuarie 2006).
32. DraGomir vladimir
33. BorGan Serafima
34. Stati Sergiu
35. PetrenCo Grigore
36. GuDumaC eva
37. CavlaC ecaterina
38. BalmoŞ Galina
39. vlaH irina
40. BoDiŞteanu vasile
41. CalmaŢui valerii
42. mÎnDru victor (şi-a depus împuternicirile de deputat la  

6 octombrie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de viceministru 
al sănătăţii şi protecţiei sociale).

43. BorGula ludmila
44. ŞtePa Boris
45. toDoroGlo Dmitrii
46. anton mircea
47. PoPa Gheorghe
48. afonin alim
49. oleiniC nicolae
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50. CotoroBai alexandru
51. moCanu mihail
52. GoZun Petru
53. GuŢu ivan
54. SiDorov mihail
55. CHetraru iosif
56. DaŢCo albert

JDanov alexandru (mandatul de deputat a fost validat la  
18 aprilie 2005).
ZaGoroDnÎi anatolie (mandatul de deputat a fost validat 
la 26 aprilie 2005).
Domentii oxana (mandatul de deputat a fost validat la 
26 aprilie 2005; şi-a depus împuternicirile de deputat la 2 
iunie 2005 în legătură cu numirea în funcţia de Consilier al 
Preşedintelui Republicii Moldova).
GuŢul nicolai (mandatul de deputat a fost validat la  
26 aprilie 2005).
BulGaCov Ghenadii (mandatul de deputat a fost validat la  
26 aprilie 2005).
muSteaŢĂ Gheorghe (mandatul de deputat a fost validat la  
26 aprilie 2005).
miron anton (mandatul de deputat a fost validat la  
26 aprilie 2005).
urSul ala (mandatul de deputat a fost validat la 8 iunie 2005).
SoCoCol Sergiu (mandatul de deputat a fost validat la  
12 octombrie 2005).
DoBrovolSCaia victoria (mandatul de deputat a fost 
validat la 29 noiembrie 2005).
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CONSILIUL  FRACŢIUNII PCRM
1. oStaPCiuC eugenia 
2. BonDarCiuC  nicolae 
3. Calin ivan 
4. eremCiuC vladimir 
5. luPu marian 
6. oleiniC  nicolae
7. PaSeCiniC arcadii 
8. PoStoiCo maria 
9. PriJmireanu Dumitru 
10. Stati Sergiu 
11. StePaniuC victor 
12. StoiCov iurie 
13. toDoroGlo Dmitrii 
14. ŢurCan vladimir 
15. Zimin larisa 
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CONDUCĂTORII PARLAMENTULUI
ALEŞI DIN PARTEA FRACŢIUNII PCRM

1. Preşedintele Parlamentului – luPu marian
2.  Vicepreşedinte al Parlamentului – PoStoiCo maria

MEMBRII BIROULUI PERMANENT 
AL PARLAMENTULUI 

ALEŞI DIN PARTEA FRACŢIUNII PCRM

luPu marian – Preşedintele Parlamentului 
oStaPCiuC eugenia – Preşedintele Fracţiunii PCRM 
eremCiuC vladimir – vicepreşedinte al Comisiei pentru 

Protecţie Socială, Sănătate şi Familie 
Calin ivan – membru al Comisiei pentru Administraţia 

Publică, Ecologie şi Dezvoltarea Teritoriului 
PoStoiCo maria – vicepreşedinte al Parlamentului 
StePaniuC victor – preşedinte al Comisiei pentru Cultură, 

Ştiinţă, Învăţămîmt, Tineret, Sport şi Mijloace de Informare în 
Masă 
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Deputaţii Fracţiunii PCRM  
în comisiile parlamentare 

Comisia Juridică,  
pentru Numiri şi Imunităţi

1. Ţurcan vladimir – preşedinte 
2. Sidorov mihail – vicepreşedinte 
3. Balmoş Galina – secretar
4. mantorov oleg – membru al comisiei 
5. vlah irina – membru al comisiei
6. Zagorodnîi anatolie – membru al comisiei

Comisia pentru Politică Economică,  
Buget şi Finanţe 

1. Bondarciuc nicolae – preşedinte
2. ivanov alexei – vicepreşedinte
3. Popa Gheorghe –  secretar
4. Calmaţui valeriu – membru al comisiei
5. Cavlac ecaterina – membru al comisiei
6. Petrenco Grigore – membru al comisiei
7. Bulgacov Ghenadii – membru al comisiei

Comisia pentru Securitatea Naţională,  
Apărare şi Ordinea de Drept 

1. Stoicov iurie – preşedinte
2. Garev valerii – vicepreşedinte
3. mişin vadim – membru al comisiei
4. mocan mihail – membru al comisiei
5. vitiuc vladimir – membru al comisiei
6. Dragan Semion – membru al comisiei
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Comisia pentru Politică Externă şi  
Integrare Europeană 

1. Stati Sergiu – preşedinte
2. iovv vasile – vicepreşedinte
3. Borgan Serafima –  secretar
4. ostapciuc eugenia – membru al comisiei
5. Guţul nicolaie – membru al comisiei
6. Sococol Sergiu – membru al comisiei

Comisia pentru Drepturile Omului
1. oleinic nicolae – vicepreşedinte
2. Zimin larisa –  secretar
3. Dobrovolscaia victoria – membru al comisiei
4. Borgula ludmila – membru al comisiei
5. Chetraru iosif – membru al comisiei

Comisia pentru Administraţia Publică,  
Ecologie şi Dezvoltarea Teritoriului 

1. Guţu ivan – vicepreşedinte 
2. afonin alim – secretar
3. Calin ivan – membru al comisiei
4. Bodnarenco elena – membru al comisiei
5. Prijmireanu Dumitru – membru al comisiei
6. musteaţă Gheorghe – membru al comisiei

Comisia pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţămînt, 
Tineret, Sport şi Mijloace de Informare în  Masă 

1. Stepaniuc victor – preşedinte
2. Dragomir vladimir – vicepreşedinte
3. Gherman Stela –  secretar
4. Gozun Petru – membru al comisiei
5. Pasecinic arcadii – membru al comisiei
6. Ştepa Boris – membru al comisiei
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Comisia pentru Agricultură şi Industria Alimentară 
1. todoroglo Dmitrii – vicepreşedinte 
2. Jdanov alexandru – membru al comisiei
3. Bodişteanu vasile –  membru al comisiei
4. eriomin iurie – membru al comisiei
6. Cotorobai alexandru – membru al comisiei
7. miron anton – membru al comisiei

Comisia pentru Protecţie Socială, 
Sănătate şi Familie 

1. eremciuc vladimir – vicepreşedinte 
2. Gudumac eva– secretar
3. anton mircea –  membru al comisiei
4. Ceaicovschi alexandr – membru al comisiei
5. Daţco albert – membru al comisiei
6. ursul ala – membru al comisiei



– 1� –

REPARTIZAREA
deputaţilor din partea PCRM pentru lucrul cu alegătorii 

în municipiile şi raioanele Republicii Moldova

MUNICIPII:
Chişinău
sect. Centru – N. Bondarciuc, E. Gudumac
sect. Botanica – Iu. Eriomin, N. Oleinic, A. Daţco
sect. rîşcani – Gh. Bulgacov, M. Sidorov
sect. Ciocana – L. Borgula, M. Mocan
sect. Buiucani – P. Gozun, A. Miron

Bălţi – V. Vitiuc 

RAIOANE:
anenii noi – M. Anton, A. Cotorobai
Basarabeasca – V. Dobrovolscaia
Briceni – S. Gherman
Glodeni – B. Ştepa, V. Bodişteanu
Drochia – V. Ţurcan
Donduşeni – O. Mantorov
Dubăsari – A. Ceaicovschi
edineţ – L. Zimin
Cantemir – Gh. Popa
Cahul – D. Prijmireanu
Călăraşi – Iu. Stoicov
Criuleni – V. Iovv
Căuşeni – D. Todoroglo
leova – S. Stati
nisporeni – S. Sococol
ocniţa – V. Eremciuc, I. Guţu
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orhei – I. Calin 
rezina – S. Borgan
rîşcani – N. Guţul,  V. Garev
Sîngerei – A. Jdanov
Soroca – E. Bodnarenco
Străşeni – G. Balmoş
taraclia – E. Cavlac
teleneşti – A.Ursul
ungheni – V. Calmaţui
făleşti – V. Mişin
floreşti – A. Afonin
Hînceşti – A. Zagorodnîi
Cimişlia – I. Chetraru
Şoldăneşti – Gh. Musteaţă
Ştefan vodă – V. Dragomir
ialoveni – V. Stepaniuc

UTA “GAGAUZ – YERI“
Comrat – I. Vlah
Ceadîr-lunga – S. Dragan
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PE PRINCIPIILE COLABORĂRII  
ŞI PARTENERIATULUI

Alocuţiunea lui Marian LUPU, Preşedintele 
Parlamentului Republicii Moldova, 

la prima şedinţă plenară a Parlamentului de legislatura a XVI-a
(24 martie 2005)

Multstimate domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
Stimaţi reprezentanţi ai corpului diplomatic, 
Stimaţi reprezentanţi ai presei. 
Înainte de toate doresc să mulţumesc tuturor celor care mi-au 

acordat încrederea şi m-au votat pentru înalta funcţie de Preşedinte 
al Parlamentului Republicii Moldova. 

Fiind la primul mandat de parlamentar şi, în special, de Preşedinte 
al Parlamentului, vreau să  declar că, aflîndu-mă în acest nou pentru 
mine post, voi depune toate eforturile, toate aptitudinile şi cunoştinţele, 
toată străduinţa pentru a asigura în continuare o evoluţie ascendentă, 
coerentă şi sistemică, bazată pe principiile demnităţii şi echitaţii 
sociale, a procesului legislativ din Republica Moldova. 

Colegii mei de fracţiune mi-au acordat încrederea, onoarea şi 
înalta responsabilitate înaintîndu-mă în această funcţie. Plecînd de la 
ataşamentul pentru spiritul de echipă şi respectînd normele şi principiile 
acestui spirit, voi fi mereu, în cadrul exerciţiului de votare, alături de colegii 
mei de fracţiune. Totodată, în calitate de Preşedinte al Parlamentului, aş 
dori să  vă asigur, stimaţi colegi parlamentari, că voi acţiona conform 
literei Legii, aplicînd cu relevanţă Regulamentul Parlamentului. 

Am ţinut neapărat să  pun în evidenţă acest mesaj în suportul 
aspiraţiei de a fi un Preşedinte de Parlament pentru toţi parlamentarii, 
inclusiv pentru cei care nu m-au votat. În pofida faptului ca sîntem 
oponenţi politici, ar fi anormal să  fim duşmani. Dorim cu toţii 
prosperare şi un viitor mai bun acestei ţări, acestui popor. Aceasta 
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ne impune în mod imperativ tuturor, indiferent de apartenenţa 
politică a fiecăruia, obligaţii şi responsabilităţi indiscutabile faţă de 
poporul Moldovei, faţă de cei care ne-au încredinţat, pe data de 6 
martie, să-i reprezentăm voinţa în cadrul înaltului for legislativ. 

Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi! 
Alegerile din 6 martie au poziţionat forţele politice din ţară intr-o 

configuraţie logică şi echilibrată, cu noi elemente de structură. Acest 
fapt determină imperativul unor noi atitudini, metode şi forme în 
viaţa politică, în special în coabitarea parlamentară. De fapt, aceste 
abordări sînt dictate, în mod obiectiv, de principiile democratice 
propriu-zise, de necesitatea asigurării dreptăţii şi pluralismului 
politic, a menţinerii şi consolidării echilibrului şi păcii civice. 

Aş dori să  adresez un apel către noul Parlament ca întreaga sa 
activitate să se bazeze pe principii, cum ar fi: colaborare şi parteneriat, 
atitudine constructivă, profesionalism, dinamism, colegialitate, 
responsabilitate, demnitate şi respect reciproc. 

Îmi exprim speranţa că toate fracţiunile, toţi parlamentarii vor da 
dovadă de voinţă şi maturitate politică, de inteligenţă şi flexibilitate 
în numele şi în favoarea întregii ţări, a întregului popor. Sînt sigur 
că toţi cei prezenţi în aceasta sală sînt conştienţi de supremaţia, faţă 
de orice interese de partid, a intereselor întregii naţiuni, întregii 
societăţi pe care sîntem meniţi să o servim. 

Este extrem de relevantă afirmaţia că Parlamentul nu este 
doar conducerea acestuia. Parlamentul nu este doar majoritatea 
parlamentară. Parlamentul, în egală masură, sîntem noi toţi cei 
investiţi cu mandatele de parlamentar. Atît majoritatea parlamentară, 
cit şi opoziţia urmează să colaboreze una cu alta. Soluţiile optimale 
pot fi găsite doar împreună, în cadrul dezbaterilor în comisii şi 
şedinţe în plen, într-o manieră echilibrată şi constructivă. 

De altfel, oportunitatea unei asemenea abordări este susţinută şi 
de proximitatea, iar în multiple cazuri, de similaritatea priorităţilor, 
obiectivelor şi modalităţilor de atingere a acestora, propuse în 



– 1� –

programele electorale ale forţelor politice prezente în actualul 
Parlament. Aceasta este unica modalitate de a fi, în circumstanţele 
actuale, un Parlament eficient, proactiv şi rezultativ. Este unica 
modalitate de a demonstra devotamentul şi responsabilitatea faţă de 
ţăra. Este unica modalitate de a face faţă noilor sfidări ce stau în faţa 
legislativului în realizarea sarcinilor de dezvoltare economică şi socială 
a ţării, de reintegrare a acesteia, de edificare a unui stat de drept bazat pe 
valori cu adevărat europene, pe valori democratice. Or, aceste sarcini 
prioritare sînt multiple şi complexe. Toate forţele politice prezente în 
legislativ au concurat pe platforma integrării europene. 

Trebuie cu toţii să  înţelegem că, odată cu aprobarea Planului de 
acţiuni “Republica Moldova - Uniunea Europeana“ în cadrul acordului 
de parteneriat şi cooperare şi asumarea angajamentului ferm de 
implementare a acestuia, integrarea europeană devine un obiectiv nu 
doar al politicii externe, ci şi un obiectiv multidimensional al politicii 
interne, cu implicaţii practice, reale pentru Parlament. 

Pentru a obţine o integrare plenară cu viitoarea aderare la UE, 
trebuie să urmăm calea parcursă de ţările Europei Centrale şi 
celei de Sud-est în racordarea practică a politicilor şi legislaţiei la 
exigenţele Uniunii Europene. 

În particular, va fi necesar să asiguram deplina consonanţă a 
legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Acest proces de ajustare, însoţit 
de dezbaterile unui număr foarte impunător de proiecte legislative 
în comisii şi adoptarea acestora în plen, va cere eforturi enorme şi o 
dedicare practică cauzei date de la toţi membrii acestui Parlament. 

În realizarea obiectivelor politice de integrare europeana, pentru 
actualul legislativ nu există o altă cale decît cea a unui comportament 
profesionist şi eficient. Chiar dacă vor exista viziuni diferite asupra 
modalităţilor lor de realizare. În aceste condiţii, nu trebuie să  
pierdem din vedere faptul că riscăm să  ratăm obiectivul major în 
cazul în care ne vom permite să  alunecăm în albia unor confruntări 
politice nerelevante. 
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Aceste sfidări ce stau în faţă Parlamentului vizează, în primul rind, 
problema dezintegrării teritoriale şi economice a ţării. În mod evident, 
toate aspectele integrării europene se referă în mod egal la priorităţile 
majore care vor fi prezentate, prin iniţiative legislative, Parlamentului. 

Se impune soluţionarea politică, pe cale paşnică, a acestei 
probleme în bază de consens civic, în bază de consens naţional şi 
în colaborare cu parlamentele statelor antrenate în acest proces şi 
organizaţiile internaţionale relevante. 

Multiple sfidări şi sarcini se prezintă pe dimensiunea dezvoltării 
sociale. Este imperativă necesitatea unei dezvoltări sociale accelerate prin 
contracararea sărăciei, dezvoltarea pieţei forţei de muncă, combaterea 
şomajului, crearea noilor locuri de muncă, politica salariară în sectorul 
bugetar şi cel real al economiei prin formarea condiţiilor necesare, prin 
adoptarea de politici relevante, precum şi prin încurajarea partenerilor 
sociali pentru promovarea unui dialog consistent în această direcţie, 
prin formarea unui sistem eficient de protecţie socială a păturilor 
vulnerabile şi asigurarea distribuirii echitabile a produsului social. 
Dezvoltarea sistemului de pensionare, dezvoltarea resurselor umane în 
domeniul acordării serviciilor medicale şi a sistemului educaţional care, 
de fapt, nu reprezintă altceva decît investiţii în capitalul uman, investiţii 
care, atît la general, cit şi în condiţiile particulare ale Moldovei, ramîn a 
fi investiţii cu cel mai înalt randament. 

Pe dimensiunea economică se impune adoptarea actelor legislative, 
care vin în suportul unor noi metode, unor noi pîrghii, unor noi politici 
de modernizare economică, de dezvoltare economică susţinută şi 
calitativă. Aceste politici urmează a fi susţinute prin formarea unei 
economii de piaţa funcţionale, orientate spre realizarea obiectivelor 
de dezvoltare socială, susţinerea liberei iniţiative economice, 
dezvoltarea concurentei, dezvoltarea factorilor de bază ai economiei 
atît pe plan naţional, cît şi pe cel internaţional. 

Urmează să ne axăm pe promovarea reformelor structurale, 
continuarea reformei fiscale şi perfecţionarea sistemului de  
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administrare a impozitelor, dezvoltarea economică regională, cu 
menirea de a elimina dezechilibrele teritoriale în dezvoltarea economică 
şi socială, susţinerea businessului mic şi mijlociu, consolidarea 
mediului de afaceri şi a celui investiţional, debirocratizarea, 
liberalizarea activităţii economice, contracararea economiei neformale 
şi diversificarea structurii economiei prin lansarea şi susţinerea unor 
noi sectoare economice cu valoare adăugată înaltă. 

Se impune, de asemenea, edificarea unei societăţi libere, 
democratice bazată pe valorile europene, formarea statului de 
drept, asigurarea supremaţiei Legii, crearea unui sistem judiciar 
independent, racordat la valorile şi standardele europene. 

Îmi exprim întreaga speranţă că Parlamentul va accepta aceste 
sfidări. 

Îmi exprim convingerea că actualul Parlament va conlucra strîns cu 
toate ramurile puterii de stat. Va adopta legi ce reflectă voinţa poporului 
şi va exercita controlul executării acestora. Va asigura coerenţa legilor 
cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care Moldova este parte. În 
egală măsură va colabora cu parlamentele ţărilor partenere, Parlamentul 
European, Consiliul Europei şi alte organizaţii internaţionale. 

Stimaţi colegi! Campania electorală şi alegerile s-au încheiat. Cred că 
voi exprima opinia tuturor celor prezenţi în această sală că încheierea 
procesului electoral urmează a fi însoţită şi de o atenuare a tensiunilor 
politice care, de fapt, sînt inerente unui asemenea proces. În schimbul 
acestei tensiuni trebuie să oferim locul unui spirit constructiv de colaborare, 
de cooperare pentru a fi capabili, în cadrul actualului Parlament, de a face 
faţă acestor sfidări, noi sfidări în noi condiţii pentru un nou Parlament. 
Doar în acest mod vom putea să  ne demonstrăm eficienţă. 

În final, profit de această ocazie pentru a adresa felicitări tuturor 
dumneavoastră, noilor membri ai legislativului, pentru succesul pe cale l-
aţi obţinut la scrutinul din 6 martie. Este, incontestabil, un succes personal 
al fiecăruia în parte şi un succes al partidelor pe care le reprezentaţi. Vă 
mulţumesc pentru atenţie şi vă doresc să  ne fie intr-un ceas bun. 
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DECLARAŢIA
Parlamentului Republicii Moldova 

cu privire la parteneriatul politic pentru 
realizarea obiectivelor integrării europene

Adoptată unanim de Parlament la 24 martie 2005 
Fiind oponenţi politici, împărtăşind opinii diferite asupra 

metodelor, etapelor şi termenelor de reformare a economiei şi a 
sferei sociale a Republicii Moldova, menţionînd existenţa anumitor 
divergenţe în problemele politicii interne şi celei externe, deputaţii 
în Parlamentul Republicii Moldova adoptă următoarea Declaraţie 
cu privire la parteneriatul politic pentru patru ani (2005-2009) în 
vederea realizării obiectivelor integrării europene. 

Noi pornim de la faptul că dezvoltarea de mai departe a Republicii 
Moldova nu poate fi asigurată decît prin promovarea consecventă 
şi ireversibilă a cursului strategic spre integrarea europeană, spre 
soluţionarea paşnică şi democratică a problemei transnistrene, 
spre funcţionarea eficientă a instituţiilor democratice şi garantarea 
drepturilor minorităţilor naţionale. Realizarea acestor sarcini este 
posibilă în condiţiile unei cooperări responsabile a puterii şi opoziţiei, 
ale stabilităţii vieţii politice interne, ale unor garanţii democratice 
pentru dezvoltarea liberă a mijloacelor de informare în masă şi ale unei 
asigurări riguroase a independenţei Republicii Moldova în relaţiile ei 
reciproce cu statele vecine. 

Noi considerăm că principalele direcţii ale parteneriatului politic 
trebuie să fie: 

—	 eforturile diplomatice, juridice şi politice conjugate, precum 
şi iniţiativele cetăţeneşti pentru realizarea Planului de acţiuni 
Republica Moldova – Uniunea Europeana, eforturile comune asupra 
spectrului de probleme a căror soluţionare va contribui la aderarea 
cît mai rapidă a Republicii Moldova la comunitatea europeana; 
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—	 eforturile politice conjugate, precum şi iniţiativele 
cetăţeneşti pentru crearea unui sistem judecătoresc independent, 
care să corespundă normelor şi standardelor Uniunii Europene; 
respectarea normelor democratice şi a principiului supremaţiei 
legii în calitate de condiţii fundamentale pentru orice reforme 
politice şi instituţionale; 

—	 eforturile politice şi juridice conjugate pentru dezvoltarea 
socială accelerată a Republicii Moldova, pentru crearea unui 
sistem eficient de protecţie socială şi pentru reducerea sărăciei. 
Dezvoltarea economiei de piaţa funcţională, de orientare socială cu 
un climat investiţional favorabil, armonizarea legislaţiei naţionale 
cu standardele europene în sfera circulaţiei libere a mărfurilor, 
capitalurilor, serviciilor şi a forţei de muncă, înlăturarea barierelor 
administrative, combaterea corupţiei şi debirocratizarea vieţii 
economice constituie un reper strategic pentru dezvoltarea statului 
moldovenesc; 

—	 eforturile politice şi diplomatice conjugate, precum şi 
iniţiativele cetăţeneşti avînd drept scop soluţionarea paşnică 
definitivă a problemei transnistriene. Reglementarea politică a 
acestei probleme urmează să fie realizată pe baza Constituţiei 
ţării şi normelor de drept internaţional, în strînsă cooperare cu 
OSCE, Uniunea Europeana, România, Rusia, SUA şi Ucraina, să 
prevadă democratizarea, demilitarizarea şi decriminalizarea cît mai 
grabnică a regiunii transnistriene. Instituirea unui control vamal şi 
de frontieră eficient pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-
ucrainene şi îndeplinirea de către Federaţia Rusă a obligaţiilor 
asumate la summitul OSCE din 1999 de la Istanbul privind evacuarea 
armamentului şi militarilor reprezintă o condiţie indispensabilă 
a reglementării transnistriene, precum şi un factor pozitiv pentru 
consolidarea securităţii regionale şi europene; 
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—	 eforturile politice conjugate pentru dezvoltarea şi afirmarea 
plenară a rolului limbii de stat ca limbă a majorităţii populaţiei ţării 
noastre, precum şi dezvoltarea pe baza standardelor europene a 
limbilor şi a culturilor tuturor minorităţilor naţionale din Republica 
Moldova. 
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DIN HOTĂRÎREA 
Curţii Constituţionale

cu privire la confirmarea rezultatelor
alegerii Preşedintelui Republicii Moldova

Nr.�  din  0�.0�.�00�

În exercitarea  atribuţiei ce-i revine potrivit Constituţiei, Curtea 
Constituţională  confirmă că alegerile Preşedintelui Republicii 
Moldova din 4 aprilie 2005 s-au desfăşurat conform principiilor 
democratice, cu respectarea   dispoziţiilor  constituţionale,  legale  
şi   standardelor internaţionale  în  domeniu.  Curtea atestă că la 
4  aprilie  2005,  în conformitate cu art. 78 din Legea Supremă, 
Parlamentul Republicii Moldova prin vot secret, exprimînd voinţa 
suverană a   poporului şi reprezentîndu-i  interesele cu bună-credinţă 
şi onestitate,  transpunînd în  decizii politice opţiunile majore ale 
acestuia, a ales  Preşedintele Republicii Moldova.

În baza celor  enunţate,  conform  dispoziţiilor   art.78  alin.(1), 
alin.(2)   şi   alin.(3),  art.79  alin.(1)  şi  art.140  alin.(2) din Constituţie,  
art.26  din  Legea cu privire la  Curtea  Constituţională, art.61 şi art.62 
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională 

HOTĂRĂŞTE:
1. Confirmă constituţionalitatea   alegerilor   pentru  funcţia   de 

Preşedinte al Republicii Moldova din 4 aprilie 2005.
2. Validează alegerea dlui Vladimir Voronin în funcţia de 

Preşedinte al Republicii Moldova. 
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DISCURSUL 
de învestitură al lui Vladimir VORONIN, 

Preşedintele Republicii Moldova
(7 aprilie 2005)

Dragi compatrioţi, 
Stimat Parlament, 

Stimată Curte Constituţională, 
Stimaţi reprezentanţi ai corpului diplomatic, 

Stimaţi invitaţi, 
Evenimentele din ultimele zile, se constituie, fără doar şi poate, într-

un fel de prolog al unei etape absolut noi în istoria ţării noastre. Pentru 
prima dată alegerea Preşedintelui statului a servit drept prilej, unic în 
felul său, pentru unirea şi consolidarea celor mai diverse forţe politice. 
Pentru prima dată procesul politic concurenţial s-a încheiat cu un 
compromis concludent şi pe termen lung al unor oponenţi ce păreau 
a fi ireconciliabili. Şi nu este deloc vorba de un concurs întîmplător 
de împrejurări! Este, într-un anumit sens, un rezultat al acelei evoluţii 
politice, pe care a suferit-o societatea noastră în ultimii ani. Confruntarea 
de altă dată s-a încununat, în final, prin cristalizarea unui scop comun, 
unui sens comun privind dezvoltarea noastră statală. Şi, astăzi, pentru 
toată lumea este evident faptul că acest scop şi că acest sens îl constituie 
numai şi numai viitorul european al ţării noastre, mobilizarea tuturor 
forţelor anume pentru realizarea acestei perspective. Necesitatea 
obiectivă a aderării la Europa Unită, la marele continent al valorilor 
universale, la acest pol vast al libertăţilor economice, al toleranţei 
politice şi a celei interetnice, precum şi al înaltei responsabilităţi sociale, 
ne determină să lăsăm în cel mai hotărît mod la o parte vechile supărări 
şi să continuăm, împreună, să edificăm noua Moldovă. 

Noi ştim că în următorii patru ani ţara noastră trebuie să se 
transforme într-un stat european unit, integru din punct de vedere 
teritorial, cu o economie dezvoltată, cu venituri înalte ale populaţiei, 
cu o protecţie socială eficientă, cu o infrastructură contemporană şi 
cu o agricultură modernă. Noi ştim că în următorii patru ani sîntem 
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datori să facem tot posibilul nu numai pentru ca în ţară să intre 
investiţiile străine, dar şi pentru aceea ca în Moldova să existe un 
sistem de învăţămînt modern, pentru aceea ca starea de sănătate, 
cît şi necesităţile culturale ale cetăţenilor noştri să devină un obiect 
de mîndrie pentru noi. Noi ştim că într-o perioadă scurtă de timp 
trebuie să înfăptuim o adevărată modernizare a edificiului nostru 
statal, „încărcînd” instituţiile puterii nu numai cu atribuţiile ce le 
revin, dar şi cu un nivel de competenţă ireproşabil, asigurîndu-le, 
astfel, cea mai mare încredere din partea societăţii. 

Noi sîntem siguri că vom face din Moldova o ţară cu adevărat 
europeană, o ţară cu oameni înstăriţi! Noi vom face aceasta de aceea 
că, în sfîrşit, am conştientizat ferm acel avantaj şi acea putere pe care 
ni le asigură unitatea noastră naţională şi pacea civică în ţară. Noi 
vom face aceasta de aceea că anume acest lucru îl doreşte poporul 
nostru şi ţara noastră, care nu s-au lăsat tentate să facă în aşa fel ca 
timpul istoric să înceapă a curge îndărăt. Noi vom face aceasta şi de 
aceea că ne-am convins în fapt de avantajele adevăratei democraţii, de 
utilitatea ei şi de forţa ei tămăduitoare. Rafalele împrospătătoare ale 
revoluţiilor europene, revoluţii de importanţă hotărîtoare, din Gruzia 
şi Ucraina au umplut cu aer şi pînzele democraţiei moldoveneşti. Şi 
astăzi Moldova nu înaintează de una singură pe calea sa mult prea 
anevoioasă spre Europa. Pentru noi este un mare noroc faptul că 
avansăm spre înaltele obiective ale integrării europene împreună cu 
nişte prieteni vechi şi devotaţi, iar aceasta constituie o chezăşie că 
drumul nostru nu se va încheia cu o dezamăgire. 

Vedem cu toţii că vin vremuri noi, mai umane şi mai drepte. 
Timpurile unor încercări extrem de grele se duc să nu se mai 
întoarcă, iar munca tenace, depusă în ultimii ani, începe să-şi aducă 
roadele. Noi ne-am smuls din mocirla unor experimente lipsite de 
perspective şi umilitoare, noi am făcut dovada faptului că ştim să 
ne realizăm planurile şi să răspundem pentru cuvintele noastre. 
Noi am reuşit să unim poporul, care acum este gata să-şi asume 
răspunderea istorică pentru viitorul său. 

Spiritul acestei noi epoci reclamă din partea noastră deschidere, 
toleranţă şi constructivism. Noi trebuie să conştientizăm definitiv 
faptul că toate deosebirile noastre politice, naţionale şi confesionale nu 
sînt decît un măsurariu al bogăţiei noastre, de idei şi culturale, şi nu un 
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motiv pentru scindări şi confruntări. Noi trebuie să ne ferim de ispita 
de a ne irosi iarăşi forţele pe reproşuri lipsite de sens şi pe confruntări 
necruţătoare în lupta pentru putere. Şi aceasta deoarece fiecare spirală a 
confruntării, fiecare ciocnire a egoismelor ne vor arunca în trecut, ne vor 
îndepărta de perspectiva europeană pentru care am optat. De aceea, toate 
energiile, toate forţele trebuie să fie orientate spre făurire, spre consolidarea 
prestigiului ţării noastre, spre apărarea demnităţii cetăţenilor noştri. 

Ne aşteaptă o muncă imensă. În următorii cîţiva ani noi trebuie să 
realizăm trei lucruri. Anume ele vor determina succesul dezvoltării 
noastre şi atitudinea comunităţii internaţionale faţă de noi. 

În primul rînd, noi trebuie să demonstrăm întregului nostru popor 
că edificăm cu adevărat un stat al democraţiei reale, dezvoltate, în care 
nu există loc pentru duble standarde, în care niciodată nu vor prinde 
rădăcină mărăcinii autoritarismului, izolaţionismului şi dispreţului 
faţă de drepturile omului şi ale minorităţilor naţionale. În serviciul 
societăţii noastre trebuie să se afle instanţe judecătoreşti nepărtinitoare 
şi incoruptibile, mijloace de informare în masă competente şi 
moderne, totalitatea celor mai moderne mecanisme de exprimare a 
voinţei. Toate discuţiile privind edificarea unei democraţii cu specific 
local distinct, sau dezbaterile sterile despre aceea că noi, chipurile, nu 
sîntem pregătiţi pentru adevărata democraţie trebuie lăsate la o parte. 
Democraţia ori există, ori nu există. Şi lucrul acesta nu depinde de 
nici un specific. Poporul nostru merită să dispună atît de totalitatea 
instituţiilor democratice moderne, cît şi de avantajele materiale, 
tehnice şi spirituale de care dispune comunitatea europeană. 

În al doilea rînd, noi trebuie să realizăm o străpungere economică. 
Noi trebuie să folosim „capul de pod” pe care-l reprezintă actualul 
reviriment economic pentru a înfăptui un mare salt postindustrial, 
pentru ca dezvoltarea economică să se bazeze înainte de toate pe aşa 
resurse cum sînt ştiinţa şi tehnologiile de vîrf. Numai această cale ne 
va permite să asigurăm competitivitatea economică a ţării noastre, 
ne va da posibilitate să folosim mai pragmatic capitalul nostru uman, 
va crea condiţii pentru accelerarea creşterii sociale. Este, desigur, o 
sarcină ambiţioasă, dar absolut realistă. Noi nu avem timp pentru o 
dezvoltare stabilă graduală. Noi avem nevoie de o calitate structurală 
nouă, capabilă să asigure şi un aflux masiv de investiţii, şi ocuparea cît 
mai largă în cîmpul muncii a populaţiei, şi un nivel de viaţă înalt. 



– �� –

În al treilea rînd, noi sîntem datori să creăm un sistem modern 
de garanţii sociale. Nu este vorba doar de garanţii pentru un sistem 
accesibil de asistenţă medicală, pentru susţinerea materială a mamelor, 
pentru un nivel înalt de asigurare cu pensii. Aceasta mai înseamnă şi 
garanţii privind creşterea nivelului de instruire şi o dezvoltare culturală 
corespunzătoare. Muzeele, bibliotecile, cinematografele, serviciile de 
înaltă calitate trebuie readuse din nou în localităţile noastre, pentru 
ca să devină atribute ale unei vieţi pline de sens şi confortabile. 
Europenizarea Moldovei trebuie să înceapă de la Giurgiuleşti şi Criva, 
de la fiecare sat şi orăşel. Numai atunci vom fi siguri că proiectul 
unei Moldove europene reprezintă cu adevărat o cale ireversibilă şi 
serioasă de transformări în numele întregului popor, dar nu un nou 
slogan născut în cabinetele din Chişinău. 

Stimate doamne şi stimaţi domni, 
Calea Moldovei în istoria modernă mai este şi calea căutării 

unor aliaţi siguri şi devotaţi, care respectă independenţa şi 
integritatea teritorială a ţării noastre, voinţa suverană a poporului 
ei multinaţional. Vedeţi şi Dumneavoastră că opţiunea europeană 
a Moldovei a sporit numărul prietenilor noştri, al celor care cred în 
forţele noastre, care doresc succesul nostru. Acest sprijin devine tot 
mai puternic şi sînt convins că anume el ne va permite să reunificăm 
în cel mai scurt timp Patria noastră, să-i izbăvim pe locuitorii 
Transnistriei de un regim primitiv şi umilitor. Anume de aceea calea 
aleasă de noi spre Europa reprezintă şi o speranţă pentru sutele de 
mii de cetăţeni ai noştri din Transnistria de a ajunge să aibă parte de 
drepturi, de securitate şi de bunăstare în cadrul unei ţări unite. 

Sînt sigur că în următorii patru ani nu vom cunoaşte dezamăgiri şi 
pierderi. Ştiu că Moldova va reuşi să facă în aşa fel încît să se bucure de 
reputaţia unei ţări în care poţi şi trebuie să trăieşti, să munceşti şi să-ţi 
creşti copiii. Această zi de primăvară, a Bunei-Vestiri, ne dă speranţa că 
istoria dramatică a ţării noastre va cunoaşte, în sfîrşit, un deznodămînt 
optimist, că îngerii luminoşi ai binelui se află deja prin preajmă şi că 
nemăsuratele puteri ale răului ne părăsesc pentru totdeauna. Şi, după cîte 
se pare, altfel nici că poate fi. Anume aceasta aşteaptă de la noi poporul 
nostru, pămîntul nostru, Patria noastră – Republica Moldova. 
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DIN HOTĂRÎREA
Plenarei a V-a a Comitetului Central al PCRM

din 28 mai 2005

“Cu privire la sarcinile Fracţiunii 
parlamentare a Partidului Comuniştilor

pentru realizarea Platformei electorale a PCRM“

1. Principala sarcină a fracţiunii parlamentare a PCRM se 
consideră asigurarea legislativă a realizării scopurilor strategice 
ale partidului care rezultă din hotărîrile Congresului V (XXII) al 
PCRM şi din Platforma electorală a partidului şi sînt orientate la 
modernizarea social-economică a ţării şi renaşterea ei spirituală, la 
realizarea liniei de integrare europeană a Moldovei.

2. Conducerea fracţiunii (E.V. Ostapciuc) să asigure pe această 
bază, precum şi ţinînd cont de poruncile alegătorilor, elaborarea 
planului de direcţii prioritare ale activităţii fracţiunii pe anii 2005-
2008. Acest plan să fie prezentat spre aprobare Comitetului Executiv 
Politic al CC pînă la 1 iulie 2005.

3. În planul în cauză să fie prevăzută imediata asigurare legislativă 
pe etape a realizării următoarelor principii ale Platformei electorale 
a partidului:
— restabilirea integrităţii teritoriale a ţării;
— realizarea Planului de acţiuni “Moldova - Uniunea 

Europeană”;
— dublarea bugetului de stat şi mărirea de două ori a volumului 

de investiţii în economia ţării;
— reducerea cotei de impozit pe venit pînă la 15 procente şi 

micşorarea cotei ratelor de asigurare în fondul de remunerare 
a muncii de 1,5 ori;
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— realizarea Programului naţional “Satul Moldovenesc”;
— crearea a 300 mii de noi locuri de muncă;
— majorarea de trei ori a salariului mediu pe Moldova, aducînd-l 

la echivalentul de 300 de dolari;
— majorarea de trei ori a salariului din sfera bugetară, precum şi 

a mărimii pensiilor şi burselor;
— lărgirea de două ori a pachetului garantat de serviţii medicale 

prestate cetăţenilor ţării.
4. În faţa fracţiunii se pun sarcinile:

— să obţină activizarea la maximum a muncii deputaţilor 
din componenţa fracţiunii în comisiile permanente ale 
Parlamentului, să ridice responsabilitatea lor personală pentru 
calitatea activităţii legislative;

— nu mai rar decît o dată pe lună să se convoace şedinţe speciale 
ale fracţiunii, consacrate analizei şi aprecierii activităţii 
deputaţilor comunişti în comisiile permanente şi la şedinţele 
în plen ale Parlamentului;

— începînd cu jumătatea a doua a anului 2005, să creeze şi să 
organizeze activitatea unor grupuri mobile specializate de 
deputaţi comunişti din diferitele comisii parlamentare pentru 
a se deplasa cu regularitate în teritoriu în scopul de a acorda 
ajutor concret şi eficient în teren la rezolvarea celor mai 
arzătoare probleme ale populaţiei;

— să prevadă şi să pună la punct cu începere din cea de a doua 
jumătate a anului 2005 un sistem de interacţiune productivă 
a deputaţilor comunişti cu reprezentanţii PCRM în organele 
puterii centrale şi locale, punînd pe primul plan realizarea 
poruncilor alegătorilor, prevederilor Platformei electorale a 
partidului, Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-
2009 “Modernizarea ţării - bunăstarea poporului”, precum şi 
ale Programului naţional “Satul Moldovenesc”;

— pînă la 15 iulie 2005, să elaboreze şi să implementeze un 
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mecanism real de acumulare, generalizare şi organizare a 
îndeplinirii poruncilor şi propunerilor alegătorilor, primite 
de deputaţii comunişti şi membrii Guvernului la întîlnirile cu 
alegătorii şi în timpul audienţelor lor;

— să obţină insistent o activitate maxim constructivă a organului 
legislativ prin intermediul unei colaborări chibzuite şi bine 
orientate cu fracţiunile parlamentare de opoziţie, precum şi cu 
formaţiunile social-politice extraparlamentare şi organizaţiile 
neguvernamentale, la baza acestei activităţi punînd scopurile 
strategice ale partidului.

5. Comitetul Politic Executiv al CC, comitetele raionale de partid, 
organizaţiile primare de partid să planifice nu mai rar decît o dată în 
trimestru luarea în dezbatere a dărilor de seamă ale deputaţilor din 
componenţa fracţiunii, precum şi ale reprezentanţilor partidului 
în organele centrale despre contribuţia lor personală concretă la 
realizarea sarcinilor trasate de PCRM.

6. Redacţia gazetei “Comunistul” să reflecte direcţionat şi 
sistematic activitatea fracţiunii şi a reprezentanţilor PCRM în 
organele puterii centrale şi locale, acordînd o deosebită atenţie 
realizării prevederilor Platformei electorale a PCRM şi a poruncilor 
alegătorilor.

7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri a Plenarei CC 
se pune pe seama Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM.
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ARTA POSIBILULUI
Fracţiunea parlamentară ca important 

instrument al practicii de partid

Despre activitatea comuniştilor în parlament  
povesteşte Eugenia OSTAPCIUC, preşedintele 

fracţiunii parlamentare a PCRM
Se apropie de sfîrşit sesiunea ordinară a Parlamentului Moldovei. 

Vine ora bilanţului prealabil al primului an de activitate a organului 
legislativ de legislatura a 16-a. Principalul în acest bilanţ îl constituie, 
desigur, laturile cantitativă şi calitativă ale activităţii legislative. 
Principalul, dar nu totul. Pentru noi, comuniştii, este important şi 
altceva: cum s-a manifestat în ansamblu noua fracţiune parlamentară 
a PCRM? Cum face ea faţă în actualele condiţii deloc simple 
responsabilului statut de foarte importantă instituţie a partidului? 
Cum este realizat prin metode parlamentare dreptul constituţional al 
partidului de a participa activ la viaţa politică a ţării, de a o influenţa 
cu un scop bine determinat, în conformitate cu scopurile şi sarcinile 
comuniştilor din Moldova? Astăzi, voi încerca să răspund la aceste 
întrebări, care îi interesează mult pe alegătorii noştri.

După cum se ştie, anume odată cu crearea fracţiunilor 
parlamentare începe, de fapt, activitatea organului legislativ de 
fiecare nouă legislatură. Anume acestea ulterior formează organele 
de lucru ale Parlamentului şi organizează activitatea lui. Fracţiunea 
parlamentară a PCRM activează în organul legislativ a treia 
legislatură la rînd. Şi de fiecare dată aceasta marchează prin sine o 
etapă calitativ nouă a activităţii parlamentare a PCRM. Astfel, în 
organul legislativ de penultima, a 14-a, legislatură, noi am avut 40 de 
mandate de deputat, constituind cea mai mare (de altfel, în esenţă, şi 
unica) fracţiune de opoziţie. Deputaţii comunişti au dus o luptă dîrză 
pentru interesele populaţiei, nenorocită de experimentele social-
politice crude ale “democraţilor-reformatori”, pentru curmarea cu 
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fermitate a procesului de distrugere şi jefuire a ţării. Această poziţie 
principială a fost apreciată după merit de către alegători, ceea ce 
şi-a găsit confirmarea convingătoare la alegerile parlamentare din 
anul 2001: atunci Partidul Comuniştilor a cucerit 71 mandate de 
deputat. Şi, în felul acesta, şi-a asumat întreaga responsabilitate 
pentru starea de lucruri în ţară, pentru trecerea ei cît mai urgentă pe 
calea renaşterii economice şi spirituale. În aceste condiţii principial 
noi au fost revăzute în mod radical strategia şi tactica activităţii 
fracţiunii parlamentare a PCRM. Acest lucru, după cum şi ne-am 
aşteptat, nu a fost simplu. Întîi de toate, pe plan psihologic, deoarece 
a fost necesar ca deputaţii comunişti, fracţiunea în ansamblu, care 
devenise absolut majoritară, să-şi reorganizeze de urgenţă activitatea 
din regim de opoziţie în regim de făurire. În opinia noastră, a tuturor, 
acest lucru ne-a reuşit. Statutul său de fracţiune majoritară ea l-a 
folosit eficient pentru elaborarea şi perfecţionarea bazei legislative 
a dezvoltării economiei, a sferelor socială, culturală şi spirituală, 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. La toate acestea a 
contribuit la maximum atmosfera de stabilitate şi constructivism, 
creată în Parlament, ceea ce, la rîndul său, a dat posibilitatea de a 
obţine o nemaiîntîlnită concordanţă şi eficienţă de parteneriat în 
acţiunile ramurilor legislativă şi executivă ale puterii.

Şi iată că, la începutul anului curent, a fost necesar ca fracţiunea 
noastră din nou să-şi reorganizeze activitatea. Ca rezultat al ultimelor 
alegeri parlamentare, numărul de deputaţi din partea PCRM s-a 
redus pînă la 56. La cauzele acestei schimbări nu mă voi referi, ele 
sînt bine cunoscute. Cred că principalul constă în altceva: faptul 
că, indiferent de toate acestea, cea mai mare parte dintre alegători 
a doua oară la rînd şi-au dat voturile pentru Partidul Comuniştilor 
şi i-au acordat încrederea să conducă ţara. Deşi noi nu am obţinut 
majoritatea constituţională de mai înainte, fracţiunii parlamentare 
majoritare a PCRM din nou i-a revenit aceeaşi mare responsabilitate 
pentru starea generală de lucruri în ţară. Inclusiv pentru direcţia 
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consolidatoare a organului legislativ. În acest sens, problemele s-
au complicat vădit, cerînd de la fracţiune moduri principial noi de 
abordare a problemelor, alte soluţii strategice. A fost necesar să ne 
reorganizăm, cum se spune, din mers, introducînd în arsenalul nostru 
de muncă asemenea elemente, în mare măsură noi pentru fracţiune, 
ca flexibilitatea tactică, diferitele compromisuri şi înţelegeri situative 
în numele atingerii scopurilor strategice ale partidului.

Această nouă linie tactică a fracţiunii PCRM în modul cel 
mai pronunţat s-a manifestat în perioada sesiunii precedente a 
Parlamentului. Chiar de la începutul ei, fracţiunii şi organului 
legislativ în ansamblu le-a revenit să susţină un examen la maturitatea 
şi conştiinţa politică - examen în formă de alegere a Preşedintelui ţării. 
Întregul partid, alegătorii noştri, ba chiar şi majoritatea cetăţenilor ţării, 
au fost unanimi în părerea că cea mai acceptabilă candidatură la acest 
înalt post de stat e una - Preşedintele PCRM Vladimir Voronin. Dar, 
pentru alegerea dumnealui de către Parlament, cele 56 de voturi ale 
deputaţilor comunişti nu erau suficiente. Ca rezultat, ne-am pomenit 
în faţa unei alternative dure: sau acceptăm în mod conştient o criză 
parlamentară, ceea ce însemna noi alegeri, sau ajungem la o înţelegere 
cu alte cîteva fracţiuni. Iată atunci, poate pentru întîia oară, a trebuit 
să demonstrăm buna noastră pregătire de a activa în condiţii politice 
ce s-au complicat. Făcînd anumite compromisuri cu Partidul Popular 
Creştin Democrat şi cu Partidul Democrat, am obţinut principalul —  
l-am ales şef al statului pe liderul nostru, recunoscut de toţi.

Putem afirma cu tot temeiul că acest succes politic a devenit începutul 
unei linii calitativ noi în activitatea Parlamentului moldovenesc. Linia 
spre obţinerea consensului cu diferite forţe politice în scopul de a 
soluţiona principalele probleme ale ţării - consolidarea suveranităţii 
şi restabilirea integrităţii ei teritoriale, dezvoltarea instituţiilor 
democratice, realizarea direcţiei spre integrarea europeană. Adoptînd 
un şir întreg de importante acte legislative corespunzătoare, am reuşit 
nu numai să urnim din punctul mort o serie de probleme vechi, ci 
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şi să stabilizăm esenţial situaţia politică în societate, să consolidăm 
autoritatea ţării în faţa comunităţii internaţionale.

Ţin să subliniez: un mare număr din aceste legi le-am adoptat la 
propunerea opoziţiei. Anume acest moment îi nelinişteşte uneori 
pe adepţii noştri (şi, la drept vorbind, şi pe unii tovarăşi de partid). 
Chipurile, cum aşa, oare te poţi înţelege în careva privinţă cu 
adversarii, te poţi lăsa condus de ei, cedînd idealurile şi principiile 
de mai înainte?..

În numele fracţiunii parlamentare a PCRM, resping categoric 
astfel de reproşuri! Nimeni nu cedează nimic şi nimănui. Deputaţii 
comunişti au fost, sînt şi vor fi devotaţi idealurilor noastre cucerite prin 
suferinţă, scopurilor şi sarcinilor noastre verificate. Ca şi pînă acum, 
continuăm să ţinem pe prim-plan dezvoltarea economică şi spirituală 
a ţării, ridicarea nivelului de trai al populaţiei, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor, indiferent de provenienţa etnică şi de situaţia 
lor socială. Asta în primul rînd. În rîndul al doilea, calea spre aceste 
scopuri nobile niciodată şi în nici într-o ţară nu a fost uşoară şi netedă. 
Dimpotrivă, ea totdeauna este întortocheată şi grea, totdeauna este 
legată de căutări chinuitoare, de descoperiri şi de pierderi. Deseori 
eşti nevoit să procedezi nu aşa cum trebuie, ci aşa cum este posibil 
în situaţia dată. Nu în zadar e răspîndită expresia că politica este arta 
posibilului. În cazul nostru, a posibilului în numele atingerii scopurilor 
concrete ale partidului, ale societăţii. În sfîrşit, în rîndul al treilea. Îmi 
amintesc de activitatea noastră în Parlamentul de legislatura a 14-a 
(anii 1998-2001), cînd fracţiunea parlamentară a PCRM se afla într-
o neînduplecată opoziţie. Toate iniţiativele şi propunerile noastre 
majoritatea parlamentară de atunci le înăbuşea, cum se spune, din faşă. 
Cine s-a simţit mai bine de pe urma acestei politici a intransigenţei 
şi a miopiei - Parlamentul, alegătorul, ţara?.. Noi avem un alt mod 
de abordare a chestiunilor - constructiv. La început, analizăm esenţa 
propunerii şi abia după aceasta ne interesăm din partea cui vine ea. Şi, 
mă voi repeta, criteriul principal este acelaşi – bunul simţ.
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Anume pornind de la aceste considerente, noi am sprijinit, 
bunăoară, propunerea fracţiunilor de opoziţie privind transmisiunile 
obligatorii TV şi radio în direct ale şedinţelor în plen ale 
Parlamentului. Totul e logic: se realizează dreptul cetăţeanului la 
obţinerea informaţiei, la înţelegerea esenţei activităţii organului 
legislativ. Sau un alt exemplu. Sincronizînd legislaţia noastră cu 
cea europeană, noi am mers în întîmpinarea iniţiativelor opoziţiei 
parlamentare privind subordonarea necondiţionată Legii, şi numai 
Legii, a unor astfel de structuri importante ale puterii cum sînt Curtea 
Supremă de Justiţie şi Curtea de Conturi, Serviciul de Informaţie şi 
Securitate, Procuratura, Comisia Electorală Centrală, cu privire la 
depolitizarea lor totală. Actele legislative corespunzătoare, elaborate 
în această direcţie, au fost adoptate de către Parlament anume în baza 
unui consens. Sperăm că această practică constructivă va deveni o 
trăsătură caracteristică a întregii cadenţe parlamentare de astăzi.

Are această speranţă sorţi de izbîndă? Sincer vorbind, careva 
iluzii deosebite în această privinţă nu avem. Aici multe, dacă nu 
toate, vor depinde de acţiunile liderilor opoziţiei parlamentare. Dar 
dacă e să vorbim mai concret, de faptul dacă ei vor şti să păstreze şi 
să dezvolte orientarea spre activitatea constructivă coordonată, dacă 
ei se vor putea situa deasupra intereselor şi ambiţiilor de partid (iar 
uneori şi pur personale), dacă se vor putea debarasa de complexele 
politicianismului şi ale populismului. Cu părere de rău, chiar de pe 
acum, unele momente trezesc îngrijorare..

Să luăm aceleaşi transmisiuni TV şi radio în direct ale şedinţelor în 
plen. E o plăcere destul de costisitoare. Doar în perioada de toamnă-vară 
au fost cheltuiţi din buget aproape jumătate de milion de lei. Dar problema 
constă nu numai în aceasta. Nu se ştie de ce, mulţi deputaţi din opoziţie 
au hotărît că aceste mijloace sînt destinate exclusiv pentru propriile lor 
exerciţii în a cuvînta la mitinguri, doar că în faţa microfoanelor din 
sala de şedinţe în plen, pentru a critica neîntemeiat, fără nici un fel de 
dovezi, autorităţile de toate nivelurile. Şi asta doar pentru a se evidenţia 
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prin tirade iresponsabile, în scopul obţinerii unui efect ieftin, doar 
pentru a sta în văzul tuturor pe ecranele televizoarelor... Să luăm drept 
exemplu adoptarea de nu demult a Legii cu privire la Bugetul de Stat 
pe anul 2006. În timpul examinării proiectului de lege în lectura a treia, 
definitivă, deputaţii din opoziţie pur şi simplu au ocupat pentru trei 
ore şi ceva microfoanele din sală, criticînd înverşunat documentul şi 
mereu propunînd noi articole de cheltuieli, fără a le argumenta. Ce este 
aceasta, dacă nu cel mai elementar populism - să promiţi cu dărnicie 
şi să nu răspunzi de nimic?! Şi fără a observa nemaivăzuta pentru 
ţară orientare socială a Bugetului de Stat propus sau, ţin să subliniez, 
majorarea lui de trei ori în comparaţie cu anul 2001. Ca rezultat, în 
ciuda faimosului consens, opoziţia aşa şi nu a votat bugetul, de altfel, 
aşa cum a procedat şi în ultimii patru ani, cum procedează şi acum cînd 
sînt examinate un şir întreg de proiecte de lege foarte importante pentru 
ţară. Dar să luăm comportamentul opoziţiei parlamentare în timpul 
sonorizării interpelărilor de deputat după şedinţele în plen din zilele de 
joi, cînd toţi aceşti “luptători la microfon pentru interesele poporului” 
fac să vibreze eterul cu un limbaj bombastic pe cît de supărat, pe atît 
şi lipsit de conţinut. Şi ei neapărat îi cer, cum se spune, “la covor” pe 
toţi conducătorii, inclusiv Prim-ministrul şi Preşedintele Ţării. Odată, 
în aşteptarea întrebărilor populiste ale opoziţiei, ministrul Agriculturii 
a fost nevoit să stea în picioare în sala de şedinţe în plen tocmai cinci 
ore - şi aceasta s-a întîmplat cu omul responsabil de o ramură foarte 
complicată, cu o mulţime de probleme concrete!

Voi spune-o de-a dreptul: deocamdată, noi nu am găsit 
modalitatea prin care să ne opunem acestei neaşteptate “expansiuni 
microfonice”. Dar poate nici nu e nevoie? Poate e mai bine că oamenii 
- telespectatorii, radioascultătorii, alegătorii - văd cine şi ce prezintă. 
Ei văd că deputaţii comunişti folosesc tribuna Parlamentului nu 
pentru reglări de conturi şi show-uri politice, nu pentru a face în 
public declaraţii populiste. Membrii fracţiunii folosesc această 
tribună exclusiv pentru a face cunoscute propuneri şi iniţiative 
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constructive, menite să contribuie la soluţionarea unor probleme 
concrete ale ţării şi societăţii. Fiecare ieşire a deputatului comunist 
la microfon este precedată de o muncă scrupuloasă a tovarăşilor 
noştri în comisiile permanente de profil şi în cadrul fracţiunii. 
Anume acolo sînt profund analizate, îmbunătăţite şi perfecţionate 
toate, fără excepţie, actele legislative, este verificată corespunderea 
acestora cu necesităţile şi aspiraţiile alegătorilor,  cu care fracţiunea 
noastră permanent întreţine legături.

E plăcut să menţionăm faptul că, cu toate schimbările expuse mai 
sus din strategia şi tactica fracţiunii parlamentare a PCRM de diferite 
legislaturi, pentru deputaţii noştri un lucru rămîne neschimbat - 
conştiinciozitatea, atitudinea responsabilă faţă de munca încredinţată 
lor de către partid. Această continuitate, care a fost subliniată în mod 
deosebit la Plenara din mai a.c. a CC al PCRM, ce a luat în dezbatere 
sarcinile fracţiunii noastre parlamentare, noi ne străduim să consolidăm 
şi să dezvoltăm pe toate căile, să armonizăm experienţa celor mai în vîrstă 
şi energia celor tineri. Acest proces începe încă în stadiul de formare a 
noii fracţiuni. Acum, aproape jumătate din componenţa ei o constituie 
deputaţii care au activat în legislatura precedentă. Printre novici sînt 
mulţi membri de partid şi adepţi ai noştri tineri, dar care de acum 
s-au manifestat pe plan pozitiv. Din componenţa fracţiunii fac parte 
17 ingineri, 10 economişti, 8 specialişti din complexul agroindustrial, 
7 jurişti ş.a.m.d. Toţi aceştia sînt oameni cu o foarte bună pregătire 
profesională, cu o bogată experienţă de muncă şi de viaţă, cu preţioase 
calităţi omeneşti. Într-un cuvînt, potenţialul ei este foarte solid. 
După cum şi se cuvine, la începutul activităţii Parlamentului de noua 
legislatură, noi am consolidat acest potenţial prin delegarea tovarăşilor 
noştri în structurile de conducere ale organului legislativ. Preşedinte 
al Parlamentului a fost ales membrul fracţiunii PCRM Marian Lupu, 
vicepreşedinte - Maria Postoico, tot ei, precum şi Ivan Calin,  Vladimir 
Eremciuc, Victor Stepaniuc şi autoarea acestor rînduri, devenind şi 
membri ai biroului permanent. În fruntea comisiilor permanente de 
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profil au fost aleşi Vladimir Ţurcan, Nicolae Bondarciuc, Iurie Stoicov, 
Victor Stepaniuc, Sergiu Stati. Alţi nouă membri ai fracţiunii au devenit 
vicepreşedinţi, şase - secretari ai comisiilor permanente. Cred că toate 
acestea sînt destul de suficiente pentru ca fracţiunea PCRM, cum se 
spune, să ţină degetul pe pulsul activităţii legislative a Parlamentului, 
orientînd-o în albia practicii productive din ultimii patru ani, cînd am 
început să înfăptuim cu succes reforme sistemice de tip nou, care au 
o direcţie socială şi democratică bine conturată, care ne apropie de 
tendinţele şi standardele europene.

Urmînd obiectivele şi recomandările Comitetului Central, noi ne 
intensificăm eforturile şi în ceea ce priveşte munca în interiorul fracţiunii, 
tinzînd să-i imprimăm un caracter mai organizat, mai sistematic şi mai 
eficient. În primul rînd, ne străduim să obţinem ca deputaţii noştri 
să studieze cît se poate de profund problemele care sînt abordate în 
unele sau alte proiecte de legi sau în iniţiative legislative. Pe acestea le 
examinăm colegial, de cele mai multe ori invitînd specialiştii, lucrătorii 
corespunzători ai ministerelor şi departamentelor. În acest sens, s-au 
dovedit a fi eficiente audierile parlamentare, organizate la iniţiativa 
conducerii fracţiunii, cînd deputaţii comunişti, împreună cu conducătorii 
ministerelor, analizează în mod detaliat starea de lucruri în ramurile 
subordonate lor, trasează în comun măsuri pentru realizarea celor mai 
arzătoare probleme ale activităţii vitale a ţării şi societăţii. Astfel, doar în 
perioada sesiunii ce ia sfîrşit, fracţiunea a desfăşurat asemenea audieri 
cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului; Ministerul Culturii şi 
Turismului; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Considerăm 
că aceste acţiuni sînt extrem de folositoare. Cu atît mai mult cu cît, în 
conformitate cu practica statornicită, observaţiile şi propunerile expuse 
de membrii fracţiunii pe parcursul audierilor sînt generalizate în mod 
obligatoriu, apoi expediate oficial şefului Guvernului şi ministrului 
respectiv pentru elaborarea operativă de măsuri în vederea îndeplinirii 
lor. Realizarea acestor măsuri se află sub controlul conducerii fracţiunii. 
În plus, la şedinţele săptămînale ale fracţiunii (de obicei, ele au loc în 
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zilele de marţi), în mod obligatoriu sînt examinate amănunţit proiectele 
de legi care se planifică să fie luate în dezbatere la apropiatele şedinţe în 
plen, este determinată în mod colegial tactica noastră la aceste şedinţe.

Altă direcţie importantă a activităţii în interiorul fracţiunii noastre 
o constituie sporirea pe toate căile a calităţii muncii fiecărui deputat 
comunist, ridicarea responsabilităţii lui personale în faţa alegătorilor, 
în faţa fracţiunii, în faţa partidului. Dacă ar fi să formulăm laconic 
modul de abordare, acesta ar fi următorul: ajutor şi cerere. Este pusă 
la punct acordarea de ajutor eficient membrilor fracţiunii în însuşirea 
cît mai temeinică a deloc simplei ştiinţe legislative (ceea ce e deosebit 
de actual pentru deputaţii care au venit în Parlament nu demult), în 
cea mai optimă organizare a muncii individuale, în crearea pentru ei 
a condiţiilor necesare de muncă ş.a.m.d. Totodată, deputaţilor le sînt 
înaintate cerinţe stricte privind principalul spectru de sarcini ce stau în 
faţa lor - munca în comisii, activitatea legislativă şi publică şi, desigur, 
regularitatea şi eficienţa relaţiilor cu alegătorii din raioanele de care 
sînt responsabili. Ultimul aspect, de acum tradiţional, îl evidenţiem în 
mod deosebit. Fiecare deputat din componenţa fracţiunii de două ori 
pe lună are întîlniri cu alegătorii din raionul respectiv şi de două ori 
primeşte acolo cetăţeni în audienţă. Adresările, rugăminţile şi poruncile 
oamenilor sînt examinate în mod obligatoriu şi expediate instanţelor 
corespunzătoare pentru soluţionarea lor concretă (cu părere de rău, 
ministerele şi departamentele nu totdeauna reacţionează în modul 
cuvenit, în mai multe cazuri dînd răspunsuri formale). Putem menţiona 
cu satisfacţie faptul că majoritatea absolută a membrilor fracţiunii face 
faţă cu demnitate acestor obligaţiuni destul de complicate, principala 
atenţie acordînd-o problemelor ce ţin de realizarea Platformei electorale a 
PCRM şi a poruncilor alegătorilor. Deputaţii comuniştii conştientizează 
în deplină măsură colosala responsabilitate pusă pe seama lor de partid, 
de alegători şi neapărat vor îndreptăţi înalta lor încredere.

(Gazeta “Comunistul“, 2 decembrie  2005).
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CRONICĂ PARLAMENTARĂ 

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ �00�

• Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVI-a a fost 
constituit în urma alegerilor parlamentare ordinare, care au 
avut loc pe data de 6 martie 2005. Prin decret prezidenţial, 
Parlamentul nou s-a convocat în prima sa şedinţă la 24 martie 
2005. În această zi a fost aleasă conducerea Parlamentului. 
În funcţia de Preşedinte al Parlamentului cu majoritatea de 
voturi a fost ales Marian Lupu; în funcţia de vicepreşedinţi ai 
Parlamentului au fost aleşi Maria Postoico şi Iurie Roşca.

 • Componenţa Parlamentului alcătuit din 101 deputaţi este 
următoarea:
- Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova –  

56 deputaţi; 
- Fracţiunea “Alianţa “Moldova Noastră” – 23 deputaţi; 
- Fracţiunea Partidului Popular Creştin Democrat –  

11 deputaţi; 
- Fracţiunea Partidului Democrat din Moldova – 8 deputaţi;
- Grupul Partidului Social-liberal – 3 deputaţi.

• La aceeaşi şedinţă a Parlamentului deputaţii au ajuns la 
un consens în ce priveşte principalele direcţii strategice de 
dezvoltare al Republicii Moldova pentru următorii patru ani, 
ceea ce s-a manifestat prin adoptarea unanimă a “Declaraţiei 
privind parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor 
integrării europene“. 

• În ziua de 19 aprilie 2005, Parlamentul a acordat vot de încredere 
componenţei nominale a Guvernului în frunte cu Vasile Tarlev 
şi Programului de guvernare “Modernizarea ţării – bunăstarea 
poporului“.



– �� –

• Pe parcursul sesiunii de primăvară-vară Parlamentul s-a întrunit 
în 29 de şedinţe plenare, inclusiv în două şedinţe speciale. În 
cadrul lor parlamentarii au discutat şi adoptat 212 acte legislative, 
inclusiv 100 de legi, 110 hotărîri, o declaraţie şi un apel.  

• În domeniul economic şi social printre cele mai importante 
legi pot fi enumerate următoarele: Legea pentru modificarea 
şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV 
din 11.11.2004 (distribuirea surplusului de mijloace băneşti în 
sumă de circa 600 de milioane, obţinute la Bugetul de Stat); 
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 
sau aşa numitul proiect privind politica fiscală; Legea cu privire 
la producţia agroalimentară ecologică; Hotărîrea asupra 
proiectului de Lege cu privire la acordarea statutului de obiect 
al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova 
a Întreprinderii de Stat “Combinatul de Vinuri de Calitate 
“Milieştii Mici“; Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire 
la Întreprinderea de Stat “Oraşul Vinului“;  Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 102-XV din 13 martie 
2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; Legea 
pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind 
alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni; 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului 
în legătură cu aderarea Republicii Moldova la Procesul de la 
Bologna; Hotărîrea cu privire la aprobarea Direcţiilor strategice 
ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, 
etc. 

• La iniţiativa fracţiunii parlamentare a PCRM, la 11 aprilie a avut 
loc o întîlnire a conducerii Legislativului cu liderii fracţiunilor 
parlamentare, la care s-a convenit asupra urgentării racordării 
legislaţiei naţionale la standardele comunitare în vederea 
atingerii obiectivelor integrării europene. 
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• Cu scopul realizări acestei decizii au fost create cîtreva grupuri de 
lucru pentru elaborarea unor importante legi în diverse domenii. 
In termen de 2-3 luni, grupurile constituite au elaborat şi aprobat 
prin consens un întreg set de acte legislative în corespundere cu 
legislaţia continentală. Aceste grupuri au elaborat şi înaintat pentru 
discuţie în plenul Parlamentului mai multe acte legislative: 
- Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii 

privind organizarea judecătorească şi Legii cu privire la Curtea 
Supremă de Justiţie; 

- Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de 
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;

- Proiectul de lege  privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Codul de procedură penală – art. 56, 267, 270);

- Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea  Legii 
pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII 
din 2 aprilie 1996  (art. 15, 16, 32);

- Proiectul de lege  pentru modificarea şi completarea Codului 
electoral (art. 1, 9, 13, ş. a.).

• O rezonanţă pozitivă în societate a căpătat-o decizia de a publica 
pe pagina electronică (WEB) a Parlamentului stenogramele 
şedinţelor în plen, precum şi privind transmiterea acestor 
şedinţe în direct la radioul şi televiziunea naţională. 

• O deosebită importanţă şi sens pentru restabilirea integrităţii 
teritoriale a ţării o au următoarele acte legislative, adoptate 
pe parcursul sesiunii de primăvară-vară: Declaraţia cu privire 
la iniţiativa Ucrainei în problema reglementării conflictului 
transnistrean, Apelul cu privire la criteriile de democratizare a 
zonei transnistriene a Republicii Moldova şi Apelul cu privire 
la principiile şi condiţiile demilitarizării zonei transnistriene a 
Republicii Moldova; Legea cu privire la prevederile de bază ale 
statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului;
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• Pe parcursul primei sesiuni deputaţii din Fracţiunea 
parlamentară a PCRM au desfăşurat o activitate largă în 
teritoriu, s-au întîlnit cu peste 4000 de cetăţeni ai republicii. 
Principalele probleme abordate de către solicitanţi în cadrul 
întîlnirilor şi audienţelor sînt următoarele: necesitatea reparaţiei 
şcolilor, grădiniţelor, caselor de cultură; starea proastă a 
drumurilor; încălcarea legislaţiei fiscale; neasigurarea cu spaţiu 
locativ a tinerilor specialişti; necesitatea  majorării salariilor în 
sfera bugetară; corupţia în învăţămînt şi medicină; susţinerea 
agriculturii; deficitul locurilor de muncă; preţurile înalte la 
medicamente, carburanţi etc. În baza poruncilor înaintate de 
alegători Guvernul a aprobat un set de măsuri concrete pentru 
îndeplinirea lor. 

• Pe parcursul sesiunii Deputaţii au participat pe larg la 
organizarea, în teritoriu, a festivităţilor consacrate aniversării 
a 60-a a Marii Victorii. 

SESIUNEA DE TOAMNĂ �00�

• Pe parcursul sesiunii de toamnă Parlamentul Republicii Moldova 
de legislatura a XVI-a s-a întrunit în 25 de şedinţe plenare, în 
cadrul cărora deputaţii au supus dezbaterilor şi au adoptat 171 
de acte legislative, inclusiv 87 de legi şi 84 de hotărîri.

• Una din direcţiile principale ale activităţii Parlamentului 
Republicii Moldova a fost continuarea şi dezvoltarea cursului 
spre consolidarea de mai departe a înţelegerii reciproce şi a 
consensului atît în cadrul organului legislativ, cît şi în societate 
în ansamblu. Astfel, a fost examinat şi adoptat proiectul de 
hotărîre, propus de deputaţii PPCD, cu privire la formarea 
unei subcomisii pentru controlul activităţii Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, în componenţa Comisiei parlamentare 
pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică, şi 
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desemnarea în funcţia de preşedinte al acestei subcomisii a 
unui reprezentant al opoziţiei.

• Parlamentul şi-a continuat activitatea în direcţia integrării 
europene a Moldovei, ajustării legislaţiei naţionale la dreptul 
internaţional. În acest plan putem menţiona adoptarea 
următoarelor acte legislative: Legea pentru modificarea şi 
completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului; Legea privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane; Legea privind aderarea 
Republicii Moldova la Protocolul opţional şi la Convenţia 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, 
adoptat la New-York la 6 octombrie 1999, precum şi un şir de 
legi şi hotărîri cu privire la ratificarea tratatelor internaţionale 
(în total au fost ratificate circa 35 de acte internaţionale din 
diferite domenii).

• Susţinerea legislativă a eforturilor statului pentru democratizarea 
de mai departe a societăţii şi perfecţionarea activităţii institutelor 
democratice a constituit cea de-a treia direcţie importantă în 
activitatea parlamentarilor. Acest lucru este reflectat într-un 
şir de documente adoptate de Parlament: hotărîrile privind 
modificarea componenţei Consiliului Superior al Magistraturii, 
a Comisiei Electorale Centrale şi a Curţii de Conturi; hotărîrea 
privind situaţia în izolatorul de urmărire penală nr.13 din 
Municipiul Chişinău ş. a. 

• Ca de obicei, sesiunea de toamnă a decurs şi sub semnul 
discutării şi adoptării Legii Bugetului de Stat al ţării pentru 
anul 2006 – principala lege financiară a ţării. La elaborarea 
ei, Ministerul Finanţelor a pornit de la modificarea politicii 
fiscal-bugetare, făcută încă în vară de către deputaţii în 
Parlament, precum şi de la prevederile Strategiei de creştere 
economică şi reducere a sărăciei şi ale Programului Guvernului 
„Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”.
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• Bugetul de stat pentru anul 2006 a fost aprobat la venituri în 
sumă de 9.690,2 milioane lei, sau cu 16,5% (1375,1 milioane 
lei) mai mult decît se aştepta în anul 2005. Cheltuielile sînt 
prevăzute în sumă de 10.024,8 milioane lei, cu o depăşire a 
cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 334,6 milioane lei. 
Aproape două treimi ale cheltuielilor bugetului este orientată 
spre sectorul social (salarii şi pensii, învăţămînt, ocrotirea 
sănătăţii, cultură ş. a.). Cu alte cuvinte, bugetul ţării pentru anul 
2006 se distinge prin caracter social şi mai pronunţat, ceea ce 
corespunde în deplină măsură cursului PCRM spre ridicarea 
bunăstării poporului.

• Se înscriu în mod organic în măsurile pentru asigurarea 
legislativă a realizării platformei electorale a PCRM şi Legea 
privind sistemul de stabilire a salariului de bază în sectorul 
bugetar; Legea privind protecţia socială suplimentară a unor 
categorii ale populaţiei ş.a. Printre documentele principale din 
sfera socială este şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru anul 2006. Veniturile acestui buget au fost prognozate în 
mărime de 4 miliarde 500,6 milioane lei, ceea ce este cu 990,6 
milioane (28%) mai mult decît se planifica pentru anul 2005. 
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost propuse 
la nivelul de 4 miliarde 500,6 milioane lei, sau aproape cu 1 
miliard mai mult decît se planifica pentru anul 2005. Cea mai 
mare parte a cheltuielilor revine pe seama fondului de pensii, 
care constituie 3 miliarde 238 milioane lei sau cu 780 milioane 
(31%) mai mult decît în anul precedent. Prin aceeaşi lege a fost 
majorată pînă la 600 de lei indemnizaţia la naşterea copilului, 
au fost majorate plăţile din fondul de protecţie a familiilor 
cu mulţi copii, fondul de asigurări împotriva accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale, precum şi alte plăţi.

• Deputaţii au adoptat de asemenea Legea pentru modificarea 
şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2005. Prin 
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această lege sînt repartizate circa 470 milioane lei acumulate 
suplimentar în bugetul de stat din anul trecut. Sume considerabile 
au fost direcţionate pentru investiţii capitale, în Casa Naţională 
de Asigurări Sociale, pentru necesităţile învăţămîntului public, 
ocrotirii sănătăţii, agriculturii, culturii, sportului, pentru 
programe de tineret, pentru achiziţionarea grîului în rezerva 
de stat etc. În ansamblu, conform amendamentelor la Legea 
bugetului de stat pentru anul 2005, au fost obţinute venituri 
suplimentare în sumă de peste 1 miliard 200 milioane lei.

• De rînd cu activitatea legislativă, în centrul atenţiei deputaţilor-
comunişti s-a aflat grija lor pentru îndeplinirea poruncilor 
alegătorilor, întîlnirile permanente cu ei în teritoriu. Pe 
parcursul sesiunii, deputaţii din fracţiunea PCRM au desfăşurat 
în teritoriu 252 de audienţe pe probleme personale, fiind audiaţi 
2810 cetăţeni. Au avut loc 305 întîlniri cu alegătorii la care au 
participat peste 16 mii de cetăţeni.
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MOLDOVA PE CALEA SPRE EUROPA
PERSPECTIVE PROBLEME, REALITĂŢI

Despre aceasta, corespondentul ”Comunistului” discută cu 
Sergiu STATI, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru 

politică externă şi integrare europeană a R. Moldova

- Stimate Sergiu Stati, cititorii ziarului “Comunistul” se 
interesează mult de perspectivele noastre europene. Iată o astfel de 
adresare, sosită la redacţie din Anenii Noi, de la S. Borisova:

“Republica noastră urmează cursul spre integrarea cu Uniunea 
Europeană. Aceasta presupune că în perspectivă noi trebuie să 
devenim parte a sistemului economic european. Ce cred în această 
privinţă politicienii şi economiştii noştri de frunte? Am vrea să 
ştim cine se ocupă de această problemă, ce se face acum în vederea 
rezolvării ei şi ce se planifică a întreprinde în viitorul apropiat?”.

Credem că răspunsurile dumneavoastră, ca om care se preocupă 
nemijlocit de aceste chestiuni, vor trezi interes. Întîi de toate, am 
vrea să aflăm care sînt paşii cei mai importanţi în activitatea 
fracţiunii parlamentare a comuniştilor în contextul orientării 
ţării spre integrarea europeană.

- Fracţiunea parlamentară a PCRM s-a încadrat activ în munca 
pentru realizarea liniei strategice de integrare europeană a Republicii 
Moldova. Putem evidenţia două direcţii: internă şi externă. În ceea 
ce priveşte prima direcţie, ea are scopul de a asigura maximum 
de stabilitate politică internă în statul nostru. Aceasta constituie 
principala chezăşie a consolidării societăţii, iar, în ultima instanţă, 
este temelia rezolvării cu succes a problemelor ce stau în faţa 
republicii. Unul din primii paşi a fost semnarea declaraţiei comune 
a formaţiunilor politice parlamentare privind parteneriatul în 
procesul de integrare europeană a ţării, ceea ce ne-a dat posibilitatea 
să atingem un nou nivel al dialogului politic.
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Dacă e să ne referim la direcţia externă, trebuie să spunem că 
aici activitatea fracţiunii este concentrată la asigurarea unui sprijin 
mai larg din partea comunităţii europene la accelerarea procesului 
de integrare a noastră în Europa. Şi, ceea ce este nu mai puţin 
interesant, la promovarea imaginii PCRM ca partid politic de tip 
nou, progresist.

- Activitatea în vederea integrării europene, bineînţeles, este 
legată de o mare muncă de elaborare şi adoptare a unor acte 
legislative, programe şi alte documente principial noi pentru 
republică. Cine dintre politicienii, economiştii, sociologii noştri de 
frunte ajută la stabilirea punctelor necesare de orientare în calea 
noastră spre Europa, cale nouă şi, în general, deloc simplă?

- Noi colaborăm destul de productiv cu Institutul de politici 
publice, cu Academia de Administrare Publică de pe lîngă 
Preşedintele Republicii Moldova. Comisia este deschisă pentru un 
dialog social şi colaborare cu reprezentanţii societăţii civile.

- Experienţa Dumneavoastră personală din trecut, în calitate 
de viceministru al Afacerilor Externe, v-a fost de folos?

- Fără doar şi poate. Ea mi-a asigurat nişte priorităţi în actuala mea 
muncă, deoarece mi-a dat posibilitatea să însuşesc aspectele practice 
ale elaborării şi adoptării hotărîrilor în domeniul politicii externe.

- După cum a menţionat dl Rasmussen, Prim-ministru al Dane-
marcei, există hotare prin care sînt determinate dimensiunile şi 
rapiditatea admisibilă de lărgire a UE. Se prea poate că acestea 
nici pe departe nu sînt ultimele criterii care influenţează perspec-
tiva aderării Moldovei la UE?

- Desigur, din punct de vedere politic, Europa are hotarele sale. 
Şi procesul de aderare a Moldovei la UE se desfăşoară anume în 
cadrul acestor hotare. Cît priveşte criteriile de aderare, există aşa-
numitele criterii de la Copenhaga, şi anume: politic, economic şi 
instituţional. Anume ele şi determină nivelul avansării fiecărei ţări, 
prin urmare, şi a Moldovei, pe calea integrării europene.
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- În afară de forma cu drepturi depline de calitate de membru 
al UE, sînt posibile şi alte forme? Să zicem, calitatea de membru 
asociat? Dacă da, în ce constă esenţa acestuia?

- Sînt posibile. De exemplu, la etapa actuală, pentru Moldova 
este important să obţină statutul de membru asociat al UE şi să 
semneze Acordul cu privire la comerţul asimetric liber, ceea ce ne 
va da posibilitatea să beneficiem de patru modalităţi foarte impor-
tante pentru dezvoltarea dinamică a statului. Este vorba despre 
libertatea circulaţiei de mărfuri, de servicii, de capitaluri şi de oa-
meni. Astăzi, avantajul de la această calitate de membru pentru noi 
este absolut evident.

- Adică, putem spune că speranţele la rîvnita “ploaie europeană”, 
care să irigheze într-o careva măsură economia noastră, sînt, prac-
tic, reale deja astăzi?

- De acum se examinează posibilitatea includerii Moldovei în 
“Sistemul de preferinţe generale-Plus”, din care fac parte statele 
balcanice. Acest fapt va da Moldovei posibilitatea de a-şi exporta 
mărfurile în UE fără taxe vamale, începînd cu anul 2007. Totodată, 
noi implementăm anumite standarde care ne vor asigura accesul la 
piaţa europeană de mărfuri şi servicii.

- Cotitura destul de bruscă prooccidentală a vectorului 
dezvoltării noastre inspiră unele temeri multor concetăţeni de-ai 
noştri. Sistemul nostru economic nu e prea de comparat cu sistemul 
economic al Occidentului. Astăzi, ţara noastră este mai degrabă 
una consumatoare decît una producătoare.  Şi totuşi, noi sîntem 
în drept să dorim a participa la piaţa europeană, întîi de toate, 
la cea de fructe şi legume, care, tradiţional, e divizată între mem-
brii “mari” ai UE. Toate acestea nu înseamnă oare că producţia 
noastră nu va fi cotată şi, prin urmare, şi uşile spre Europa vor 
fi închise pentru ea? Nu ni se va atribui oare rolul de neinvidiat 
de “bandă de transportor” pentru transportarea mărfurilor mem-
brilor “mari” ai UE?       
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- Dacă e să vorbim despre cota şi influenţa economiei Moldovei 
asupra economiei ţărilor UE, trebuie să spunem că aceasta e 
neînsemnată. Practic, noi în nici un mod nu putem influenţa di-
namica dezvoltării pieţei europene. Totodată, pentru Moldova ea 
este foarte importantă, deoarece e stabilă şi are o destul de înaltă 
capacitate de cumpărare. În procesul de integrare, ţărilor care au 
semnat acorduri de asociere, li se acordă un ajutor esenţial pentru 
reformarea şi adaptarea  economiilor lor la cerinţele pieţei euro-
pene. De aceea semnarea Acordului cu privire la comerţul asimet-
ric liber constituie o importantă etapă în promovarea mărfurilor 
moldoveneşti pe piaţa europeană.

- Astăzi, toate ţările balcanice care s-au pronunţat pentru inte-
grarea europeană beneficiază de fonduri de sprijin din partea Un-
iunii Europene. Ţara noastră, deocamdată, constituie o excepţie. 
Avem perspectivele accesului la aceste fonduri?

- Statele balcanice au statutul lor în relaţiile cu UE: ele au semnat 
aşa-numitele acorduri cu privire la stabilizare şi asociere, prin inter-
mediul cărora şi primesc ajutor. Cît priveşte Moldova, ea face parte 
din altă categorie de ţări cu care UE întreţine relaţii. Noi beneficiem 
de asistenţă tehnică din partea ei în cadrul Acordului de partene-
riat şi colaborare “Republica Moldova - Uniunea Europeană”. În 
prezent, Comisia Europeană elaborează un nou mecanism  de spri-
jinire financiară a Moldovei în conformitate cu concepţia “Europa 
lărgită - o nouă vecinătate”.

- Pe locuitorii republicii îi frămîntă şi faptul dacă va fi asigurată 
o protecţie socială reală sub “aripa” UE.

- În Uniunea Europeană este destul de dezvoltată politica social-
orientată, în special la formarea aşa-numitei clase de mijloc a societăţii, 
precum şi la asigurarea nivelului mediu de trai. Eu sînt sigur că ea se 
va extinde în egală măsură şi asupra concetăţenilor noştri.

- Calitatea de membru al UE înseamnă oare aderarea în mod 
automat la asemenea structură ca NATO?
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- Cît priveşte aderarea la NATO, la ziua de astăzi această problemă 
nu se pune. Şi totuşi, colaborarea cu structura în cauză se dezvoltă 
în cadrul programului “Parteneriat în numele păcii”. Aici este vorba 
în primul rînd despre programele ce prevăd realizarea unor scopuri 
umanitare, pacificatoare. Acum se află în proces de elaborare un 
plan individual de colaborare cu NATO, esenţa căruia o constituie 
consolidarea securităţii statelor şi asigurarea unui control demo-
cratic mai eficient asupra forţelor armate.

- Trasînd ferm orientarea spre integrare europeană, îşi va 
păstra oare Moldova participarea la CSI?

- PCRM, chiar de la început, a dat prioritate integrării estice. 
Anume din această cauză, Moldova s-a încadrat activ în munca 
practică pentru activizarea potenţialulul de care dispune Comuni-
tatea Statelor Independente. Parlamentul a adoptat aproape o sută 
de importante documente care se referă direct la dezvoltarea ei. Cît 
priveşte numărul de documente aprobate şi ratificate, noi sîntem 
lideri absoluţi ai CSI. Mai mult decît atît, în 2002, anume Moldova 
a lansat iniţiativa privind modernizarea CSI, care ar fi apropiat la 
maximum standardele economice şi juridice ale comunităţii de cele 
europene şi ar fi dat posibilitatea de a sincroniza şi a apropia rit-
murile integraţionale în întreaga Europă. Cu regret, iniţiativa ţării 
noastre, deşi, formal, a fost aprobată de către preşedinţii unui şir de 
state, nu a ajuns să fie realizată. 

Astăzi, CSI, de fapt, prezintă prin sine pur şi simplu un club de 
state care cîndva au făcut parte din URSS. Dinamica ei integraţională 
scade. Şi totuşi, republica noastră ţine mult la sistemul de relaţii 
multilaterale stabilit în CSI, deoarece acesta nu contravine opţiunii 
europene a Moldovei. Iar integrarea profundă a republicii în struc-
turile europene de loc nu cere ieşirea ei din Comunitate.

- La începutul lui decembrie, în Kiev a avut loc forul constituant 
al Comunităţii opţiunii democratice, organizaţie care a întrunit 
statele din regiunea mărilor Baltică, Neagră şi Caspică. Moldo-
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va de asemenea a devenit membru al acesteia. Din componenţa 
Comunităţii fac parte un şir de ţări care de acum de mulţi ani sînt 
membri ai UE. De exemplu, Ţările Baltice, Polonia. Cum credeţi, 
participarea noastră la această Comunitate ne va da posibilitatea 
să împrumutăm experienţa lor de integrare euro-atlantică, pen-
tru a ne pregăti în mod mai fundamental de obţinerea calităţii de 
membru al structurilor europene?

- Pentru a evita unele “eurosuferinţe” inevitabile pe această cale, 
e mai bine să învăţăm pe baza experienţei partenerilor, odată ce 
există această posibilitate. A Lituaniei, să zicem. Dl Adamkus, în 
cadrul recentei sale vizite în ţara noastră, a confirmat hotărîrea ţării 
sale de a-şi împărtăşi experienţa acumulată. Desigur, noi primim cu 
recunoştinţă şi sfaturile prieteneşti, şi ajutorul practic.

- Dar, ţinînd cont de toate acestea, totuşi, vom urma calea 
noastră, acceptabilă pentru noi şi productivă, întîi de toate, pen-
tru fiecare locuitor al Moldovei, nu-i aşa?

- Fiecare ţară îşi are calea sa de dezvoltare, condiţionată de un 
şir de fapte. Dar principalul îl constituie faptul ca pe această cale 
cetăţenii să aibă posibilitate de a se realiza pe sine, iar statul - de a se 
dezvolta armonios.

- Vă mulţumesc pentru interviu.

Consemnare:
Ludmila BORISOVA

(“Comunistul“, 16 decembrie 2005).
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Vasile IOVV:
“RUSIA ESTE PARTENERUL NOSTRU STRATEGIC“

În repetate rîdnuri, la cel mai înalt nivel, autorităţile moldoveneşti 
au declarat că ţara noastră acordă o atenţie deosebită consolidării 
relaţiilor cu Federaţia Rusă pe baza principiilor parteneriatului 
strategic şi a colaborării reciproc avantajoase. În republică aceasta 
este una din temele cele mai des abordate. Unul din aspectele ei constă 
în luarea de măsuri pentru sporirea circulaţiei mărfurilor între ţările 
noastre. Punctul de vedere asupra acestui subiect şi-l exprimă Vasile 
Iovv, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte 
al Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare 
europeană. În perioada 2002 – martie 2005 el a ocupat postul de 
prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, a fost vicepreşedinte, 
iar în anul 2004 – şi preşedinte al Consiliului economic al CSI.     

- Are sens să vorbim despre majorarea volumului circulaţiei de 
mărfuri, deoarece în anii 1997-98 el constituia peste 1 miliard de 
dolari SUA. În timpul de faţă este de cicra $600 milioane. Conform 
datelor Biroului Naţional de statistică, în anul 2004 acest indicator 
era de $569,7 mln. (cu 15 % mai mult decît în anul 2003); în 
ianuarie-octombrie 2005 – doar $555 mln. Federaţia Rusă rămîne şi 
în continuare partenerul comercial principal al Moldovei, ocupînd 
primul loc la export (35% în volumul total din anul trecut) şi al doilea 
loc, după Ucraina, la import. Este important, că deja pe parcursul 
multor ani republica noastră înregistrează un sold pozitiv al balanţei 
comerciale cu Rusia. În anul 2004 el a constituit $137 mln. În primele 
zece luni ale anului 2005 exportul a constituit $290 mln., iar importul 
– $264,5 mln. Astfel, soldul a atins cifra de $26 mln.

– Ce credeţi că trebuie să întreprindă ambele ţări pentru 
stimularea de mai departe a relaţiilor comerciale? 

- În perioada cînd ocupam postul de prim-viceprim-ministru 
şi de copreşedinte al comisiei interguvernamentale pentru relaţiile 
economice dintre Moldova şi Rusia (din partea rusă copreşedinte 
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era A. Gordeev, viceprim-ministru, ministru al agriculturii), noi, 
în ultimele decizii comune, atrăgeam atenţia asupra urgentării 
adoptării unui nou acord interguvernamental privind comerţul 
liber. Acest acord este elaborat, dar deocamdată nu este semnat.  

Este de dorit, ca regiunile noastre să stabilească relaţii directe cu 
regiunile ruseşti şi să sporească volumul schimbului de mărfuri. Pînă 
în Prezent Moldova a semnat 25 de acorduri, protocoale şi programe 
interregionale, inclusiv 19 acorduri interregionale privind colaborarea 
în domeniul comercial-economic şi tehnico-ştiinţific şi un protocol 
analogic cu guvernul Republici Komi. În prezent se desfăşoară tratative 
pentru semnarea a încă 18 documente interregionale: 14 acorduri 
cu Republica Mordovia, ţinuturile Stavropol şi Krasnodar, regiunile 
Moscova, Novgorod, Volgograd, Rostov, Kirov, Penza, Ulianovsk 
şi Kemerovo, precum şi cu oraşele Breansk, Voronej, Ivanovo, şi 4 
programe de dezvoltare comercial-economică cu ţinuturile Stavropol 
şi Krasnodar, oraşul Moscova şi regiunea Moscova.

Trebuie să stabilim contacte de colaborare cu oamenii de afaceri 
moldoveni, care activează în Federaţia Rusă şi cu ajutorul lor să 
promovăm proiectele noastre investiţionale. Este nevoie de a crea 
întreprinderi mixte şi în Moldova, şi în Rusia. Apropo, la noi deja au fost 
înregistrate peste 370 de întreprinderi cu participarea capitalului rusesc. 
În perioada 1993-2004 din Rusia au fost atrase investiţii în valoare de 
$170 de milioane, sau 22% din volumul total al banilor străini investiţi în 
economia noastră. Federaţia Rusă ocupă primul loc în lista investitorilor 
noştri. 

Există multe exemple de realizare pozitivă de către businessmani 
ruşi a proiectelor investiţionale în ţara noastră. Iată doar cîteva din 
ele. Firma “Dionis-Club“ a construit o puternică fabrică de vinuri, 
sădeşte plantaţii de viţă de vie. Investiţiile se cifrează la circa $12 
milioane. Afară de aceasta, firma a procurat acţiunile statului în 
SA “Nis-Struguraş“ şi investeşte mijloace în reconstrucţia acestei 
întreprinderi. În construcţia uzinei “Santek“ pentru producerea 
faianţei ruşii au investit $10 mln. Activează cu succes combinatul 
“Vismos“, îşi măreşte volumul de producţie întreprinderea 
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“Călăraşi-Divin“. Compania “Itera“ a început construcţia unei 
centrale electrice cu capacitatea de 450 MWt la Burlăceni. Darea ei 
în exploatare va conduce la dublarea procentului de asigurare a ţării 
cu energie electrică (actualmente noi asigurăm cu resurse proprii  
35 % din consumul total). Prin urmare, investitorii din Rusia 
consideră că afacerile lor în Moldova au o perspectivă bună.   

– De ce noi nu creăm în regiunile ruseşti case de comerţ, în 
care ar fi prezentă producţia industrială din moldova? 

- Ne-au contactat guvernatorii regiunilor Kursk şi Tula şi ne-au pro-
pus să creăm astfel de case de comerţ. Pe timpurile, cînd exista De-
partamentul Comerţului, directiorul acestia chiar a efectuat o vizită 
la Kursk în problema dată. Dar după ce Departamentul a intrat în 
componenţa Ministerului Economiei şi Comerţului, nimeni nu s-a mai 
ocupat de această problemă. Lucrul odată început ar trebui să-l conti-
nuie ministerul în cauză. Cred că nici una din regiunile Rusiei nu ar fi 
împotriva creării unor astfel de case de comerţ, sau poate chiar a unor 
centre comercial-culturale. Rămîne doar ca nişte persoane concrete să-
şi asume coordonarea acestor activităţi. Este nevoie de a crea case de 
comerţ şi în ţările Uniunii Europene. Deocamdată dăm dovadă de prea 
puţină iniţiativă, aşteptăm ca alţii să vină cu propuneri concrete. Dar nu 
trebuie să aşteptăm, trebuie să propunem noi înşine proiecte şi business-
planuri, să cucerim noi pieţe, să găsim noi parteneri de afaceri.    

– Dar ce sens vor avea aceste acţiuni, dacă mărfurile noastre se 
vor scumpi odată cu majorarea preţurilor la gazele naturale?  

- Gazul se va scumpi nu numai pentru noi. De aceea majorarea 
preţurilor se va produce în toate ţările CSI. Dacă azi vinurile 
moldoveneşti constituie 60% din toate vinurile importate de Rusia, 
atunci nu cred că ea se va dezice de el în viitor, mai ales că cu fiecare 
an calitatea producţiei noastre creşte. Am discutat cu partea rusă şi 
problema reconstituirii complexelor noastre zootehnice. Mai înainte 
Rusia furniza pentru ele nutreţuri combinate şi cereale. Producţia de 
carne se exporta la Moscova şi Leningrad. Pe baza fostelor noastre 
complexe zootehnice este posibil şi trebuie să creăm întreprinderi 
mixte şi să renaştem producţia şi exportul de carne. 



– �� –

– atîta timp, cît în ţară există un deficit al locurilor de muncă, 
oamenii noştri vor pleca în rusia în căutarea unui cîştig. Ce se 
întreprinde pentru legalizarea “gastarbaiterilor“ moldoveni? 

– A fost elaborat un Acord guvernamental privind colaborarea 
în domeniul muncii şi protecţiei sociale, Protocoalele la Acordul 
prvind schimbul de cetăţeni, şi alte documente. Ele sînt îndreptate 
la ameliorarea condiţiilor de aflare a cetăţenilor moldoveni în Rusia 
şi a cetăţenilor ruşi în Moldova. În luna septembrie am transmis 
părţii ruse pentru semnare Programul de colaborare între Republica 
Moldova şi Federaţia Rusă în sfera umanitară pentru anii 2006-
2007. Este de dorit reluarea activităţii comisiei interguvernamentale 
pentru relaţiile economice dintre Moldova şi Rusia, în cadrul căreia 
erau discutate şi soluţionate multe probleme de interes reciproc. În 
total în anii 1990-2005 între ţările noastre au fost semnate 173 de 
documente, din care 122 sînt valabile şi azi. 

INFORMAŢIA “NМ”: 
În cadrul Programului de colaborare între Republica Moldova 

şi Federaţia Rusă în sfera umanitară pentru anii 2002-2003 au avut 
loc zilele culturii Moldovei în Federaţia Rusă, un turneu al teatrului 
dramatic “A.P.Cehov“ la Moscova, au fost organizate evoluări în cadrul 
unor festivaluri pentru copii, festivaluri de cinema, expoziţii muzeistice. 
Pentru anul de învăţămînt 2005-2006 Rusia a rezervat pentru cetăţenii 
Moldovei 150 de locuri pentru studenţi şi 15 locuri pentru doctoranzi în 
instituţiile de învăţămînt din Federaţia Rusă. Moldova, la rîndul său, a 
rezervat pentru studenţii din Rusia 100 de burse. În domeniul ştiinţific 
a început realizarea a 45 de proiecte comune. Activează grupuri de 
colaborare în domeniul medicinii. 

Ziarul “Nezavisimaia Moldova“ din 28 decembrie 2005. 
(Traducere din ruseşte). 
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CRONICA ŞEDINŢELOR FRACŢIUNII

la şedinţele săptămînale ale fracţiunii deputaţii discutau 
în mod obligatoriu ordinea de zi pentru viitoarele şedinţe în 
plen ale Parlamentului. la discutarea celor mai importante sau 
mai complexe proiecte de acte legislative erau invitaţi miniştri, 
viceminiştri, şefi de agenţii de stat etc. la şedinţe de asemenea 
era elaborată poziţia comună a fracţiunii asupra chestiunilor 
luate în dezbatere, erau abordate chestiuni curente ale activităţii 
deputaţilor.  
•  La începutul sesiunii de primăvară-vară conducerea fracţiunii 

a organizat pentru deputaţii aleşi pentru întîia oară cîteva 
seminare, la care au luat cuvîntul conducătorii Parlamentului şi 
Aparatului, ai serviciilor respective. Deputaţii s-au familiarizat 
cu principiile şi particularităţile procesului legislativ, ale 
activităţii tuturor serviciilor aparatului.   

• La una din primele şedinţe ale Fracţiunii deputaţii au fost 
repartizaţi pentru lucru în teritoriu, în raioane şi municipii, în 
organizaţiile obşteşti. A fost adoptată decizia, ca fiecare deputat 
să organizeze în lună cîte două zile de audienţă a cetăţenilor în 
teritoriu, precum şi cîte două întîlniri cu alegătorii. 

• O serie de şedinţe ale Fracţiunii PCRM au avut loc cu 
participarea lui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii 
Moldova, Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica 
Moldova. Astfel, liderul partidului a prezidat prima şedinţă 
a fracţiunii, care a avut loc la 23 martie 2005, încă înainte de 
începutul activităţii noii legislaturi a Parlamentului, şi a adus 
la cunoştinţa deputaţilor recomandaţiile CC al PCRM privind 
alegerea conducerii Parlamentului, Fracţiunii, a comisiilor 
parlamentare. Vladimir Voronin a participat la şedinţele 
Fracţiunii şi în cazul cînd au fost desemnat prim-ministrul şi 
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înaintată componenţa Cabinetului de miniştri, la discutarea 
Bugetului de stat pe anul 2006, a Legii cu privire la sistemul de 
plată a muncii în sectorul bugetar, etc.

• La şedinţele sale membrii fracţiunii PCRM au discutat şi 
confirmat candidaturile pentru ocuparea posturilor de 
Preşedinte şi de judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, de 
membri ai Curţii de Conturi, Comisiei Electorale Centrale, a 
deputaţilor parlamentari etc. 

• În perioada sesiunii de toamnă-iarnă a fost introdusă o formă 
comparativ nouă de lucru a fracţiunii, – audierile Parlamentare. 
Scopul lor era de a găsi şi înlătura neajunsurile în realizarea 
Platformei electorale a PCRM şi în îndeplinirea Programului 
de guvernare “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului“. Pe 
parcursul lunilor septembrie-decembrie la şedinţele fracţiunii 
au fost audiate rapoartele respective ale Ministerului Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului; Ministerului Culturii şi Turismului;  
Ministerul Justiţiei; Ministerul Ecologiei şi Resurselor 
Naturale; Camerei de Licenţiere etc. În urma materialelor 
audierilor conducerea fracţiunii a expediat scrisori pe adresa 
Prim-ministrului şi a miniştrilor respectivi cu solicitarea de a 
examina propunerile deputaţilor şi de a elabora măsuri pentru 
realizarea lor.  

• La şedinţele Consiliului şi ale Fracţiunii au fost examinate 
iniţiativele legislative ale colegilor deputaţi. Astfel, pe parcursul 
sesiunii au fost discutate iniţiativele legislative ale deputaţilor 
Elena Bodnarenco, Gheorghe Musteaţă, Iurie Eriomin, Irina 
Vlah, Petru Gozun, Iurie Stoicov, Mircea Anton etc. Majoritatea 
din ele au fost acceptate şi înregistrate conform normelor 
existente.

• La şedinţele Fracţiunii sînt ascultate în mod regulat dări de seamă 
ale conducătorilor Parlamentului şi Fracţiunii, ale deputaţilor de 
rînd privind vizitele lor în străinătate. Astfel, despre activitatea 
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delegaţiei naţionale în Adunările Parlamentare ale Consiliului 
Europei şi Organizaţiei cooperării economice la Marea Neagră, 
precum şi în Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale 
CSI au raportat Maria Postoico, vicepreşedinte al Parlamentului, 
Nicolae Bondarciuc, preşedintele Comisiei pentru politică 
Economică, Buget şi Finanţe, Eugenia Ostapciuc, Preşedinte al 
Fracţiunii etc.   

• La una din ultimele şedinţe ale Fracţiunii din luna decembrie a 
fost prezentat un raport pregătit de către Dumitru Prijmireanu, 
vicepreşedinte al Fracţiunii, privind faptul, cum îşi îndeplinesc 
deputaţii obligaţiunile de a se întîlni în teritoriu cu alegătorii, 
de a primi cetăţenii în audienţă.
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ÎNTREVEDERI, CONTACTE INTERNAŢIONALE

un component important şi organic al activităţii parlamentare 
a PCrm, aflat la guvernare, este aspectul ei internaţional. În 
conformitate cu platforma electorală a PCrm şi strategia de 
integrare europeană, fracţiunea Partidului Comuniştilor 
din republica moldova a consolidat şi dezvoltat relaţiile 
internaţionale, a asigurat contacte fructuoase cu persoane oficiale 
şi organizaţii din străinătate. 
• În luna aprilie Marian Lupu, membru al Fracţiunii, Preşedintele 

Parlamentului Republicii Moldova, l-a primit pe dl Adrian 
Jacobovits de Szeged, Reprezentant Special al Uniunii Europene 
în Republica Moldova. La întrevedere s-a subliniat importanţa 
susţinerii Planului Individual de Acţiuni Republica Moldova 
– Uniunea Europeană de către structurile europene, precum şi 
a desemnării unui reprezentant special al Uniunii Europeane 
pentru Republica Moldova.  

• În luna iulie, la întrevederea lui Marian Lupu cu Terry Davis, 
Secretarul General al Consiliului Europei, care s-a aflat intr–o 
vizită în Moldova cu ocazia celebrării aniversării a 10-a de la 
aderarea ţării noastre la Consiliul Europei, au fost menţionate 
succesele înregistrate de Republica Moldova în cei zece ani 
trecuţi după aderarea la această structură europeană. S-a 
vorbit despre eforturile depuse de deputaţii din fracţiunea 
majoritară, pentru onorarea obligaţiunilor asumate de ţara 
noastră la momentul admiterii în CE. S-a ajuns la concluzia 
că colaborarea Republicii Moldova cu structurile Consiliului 
Europei trebuie activizată în numele avansării ţării noastre pe 
calea spre Uniunea Europeană. Terry Davis a rostit o cuvîntare 
în plenul Parlamentului.

• În luna septembrie Marian Lupu a primit o delegaţie parlamentară 
din Republica Cehă, care s-a aflat într-o vizită oficială în ţara 
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noastră. În discuţiile cu membrii Comisiei pentru problemele 
UE a Senatului Cehiei si ai Comisiei pentru integrare europeana 
a Camerei Deputaţilor a Parlamentului Cehiei s-a menţionat 
extinderea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale dintre cele două 
ţări, inclusiv la nivel parlamentar. Preşedintele Parlamentului 
moldav a adus mulţumiri colegilor străini pentru poziţia fermă 
a Cehiei în problema integrităţii teritoriale a ţării noastre. La 
rîndul lor, oaspeţii cehi şi-au exprimat disponibilitatea de a-
i ajuta pe parlamentarii moldoveni în problema adaptării 
legislaţiei naţionale la dreptul comunitar. 

• În luna octombrie a avut loc o întîlnire a lui Marian Lupu, 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, cu o delegaţie 
a Dumei de Stat a Federaţiei Ruse în frunte cu Alexandr 
Moscaleţ, vicepreşedinte al comitetului pentru dreptul 
constituţional şi construcţia statală, coordonator al grupului 
pentru relaţii cu Republica Moldova. A fost analizat întregul 
spectru de probleme şi perspective ale relaţiilor multilaterale 
moldo-ruse. Accentul principal al părţii moldoveneşti a fost 
următorul: aceste relaţii pentru Moldova au fost, sînt şi vor 
rămîne prioritare.    

• În luna mai a avut loc o întîlnire a Preşedintelui Fracţiunii 
Eugenia Ostapciuc cu Thomas J. Richardson, şeful Misiunii 
Fondului Monetar Internaţional pentru Republica Moldova. S-
au menţionat succesele obţinute de ţara noastră în ultimii ani 
în domeniul economic şi social, s-a făcut referire la necesitatea 
renovării relaţiilor cu FMI. Drept bază eficientă pentru 
reanimarea acestor relaţii ar putea servi Planul Individual de 
Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, Strategia 
de Creştere Economică şi Combatere a Sărăciei (SCERS), alte 
documente strategice care confirmă opţiunile democratice 
şi proeuropene ale autorităţilor ţării noastre. La întîlnire au 
participat Vasile Iovv, vicepreşedinte al Comisiei pentru Politică 
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Externă şi Integrare Europeană; Mihail Sidorov – vicepreşedinte 
al Comisiei Juridice, pentru Numiri şi Imunităţi; Ivan Calin, 
membru al Comisiei pentru Administraţia Publică, Ecologie şi 
Dezvoltarea Teritoriului, şi alţi deputaţi. 

• În luna octombrie Preşedintele fracţiunii l-a primit pe Xu 
Zhongkai, Ambasador Plenipotenţiar şi Extraordinar al 
Republicii Populare Chineze în Moldova. A fost menţionată 
lărgirea şi aprofundarea în ultimii ani a relaţiilor bilaterale 
în diverse domenii, inclusiv pe dimensiunea de partid şi cea 
parlamentă. Eugenia Ostapciuc a menţionat dialogul politic 
fructuos, care are loc între ţările noastre, schimbul de delegaţii 
la cel mai înalt nivel.  Ea a spus că societatea moldovenească 
studiază cu interes modelul economic chinez, se bucură sincer 
de succesele obţinute de Republica Populară Chineză.   

• În luna noiembrie Eugenia Ostapciuc, preşedintele Fracţiunii 
PCRM, care este şi preşedintele grupului parlamentar de 
prietenie cu Federaţia Rusă, şi Maria Postoico, vicepreşedinte al 
Parlamentului, s-au întîlnit cu un grup de deputaţi din Federaţia 
Rusă în frunte cu Andrei Cocoşin, preşedintele Comitetului 
Dumei de Stat pentru afacerile CSI şi relaţiile cu compatrioţii. 
La întrevedere s-a vorbit despre activitatea Parlamentului de 
legislatura a 16-a şi a Fracţiunii PCRM. Au fost menţionate 
relaţiile tradiţionale de prietenie şi colaborare dintre popoarele 
celor două ţări, relaţii care îşi au originea în adîncul secolelor, 
despre condiţiile de convieţuire paşnică stabilite de-a lungul 
timpului între entităţile care trăiesc în Moldova.  Au fost de 
asemenea abordate problemele şi căile de depăşire a deficienţelor 
existente la moment în relaţiile economice dintre cele două 
ţări, precum şi perspectivele consolidării legăturilor fructuoase 
bilaterale dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă. 

• În luna aprilie o delegaţie parlamentară moldovenească, din 
care au făcut parte şi deputaţi din Fracţiunea PCRM, a participat 
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la lucrările Adunării Interparlamentare a Statelor membre ale 
CSI, care a avut loc la Sankt–Peterburg. 

• În luna iulie o delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova, 
inclusiv deputatul Dumitru Prijmireanu, vicepreşedinte al 
fracţiunii PCRM, a participat la sesiunea ordinara a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, care şi-a ţinut lucrările la 
Strasbourg, Franţa. 

• O delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova condusă de 
Nicolae Bondarciuc, preşedintele Comisiei pentru Politică 
Economică, Buget şi Finanţe, a participat, la Kiev, la cea de-
a 25-a şedinţă plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării 
Economice la Marea Neagră (AP CEMN). 

• Pe parcursul celor două sesiuni au participat la diferite întruniri 
internaţionale ori au avut întrevederi cu persoane oficiale de 
peste hotare şi alţi deputaţi-membri ai fracţiunii PCRM.


