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DECLARAȚIE COMUNĂ 

 

Platforma societății civile (PSC) UE-Moldova este unul dintre organismele instituite în cadrul 

Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (denumit în continuare 

„Acordul de asociere”). Această platformă permite organizațiilor societății civile ale ambelor părți să 

monitorizeze procesul de punere în aplicare și să elaboreze recomandări adresate autorităților 

relevante, dar și să susțină declarații care evidențiază progresele înregistrate și care abordează aspecte 

de interes.  

 

Cea de-a patra reuniune a PSC a avut loc la 23 octombrie 2018, la Chișinău. Membrii PSC au discutat 

despre situația actuală a aplicării Acordului de asociere, acordând o atenție deosebită situației 

democrației, drepturilor omului și statului de drept în Republica Moldova.  

 

În ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de asociere, membrii PSC: 

 

1. iau act de declarațiile făcute în urma celei de a patra reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE 

și Republica Moldova
1
 și a celei de a șasea reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere 

UE-Moldova
2
, precum și de declarația deputaților în Parlamentul European, responsabili cu 

afacerile externe
3
, cu privire la eforturile depuse de Moldova și Georgia în ceea ce privește 

asocierea la UE;  

 

2. amintesc declarația comună adoptată în cadrul celei de a treia reuniuni a PSC
4
 și sunt profund 

îngrijorați de progresul limitat realizat de autoritățile din Republica Moldova în direcția 

implementării recomandărilor sale;  

 

3. sprijină apelul formulat de Platforma Republicii Moldova din cadrul Forumului societății civile al 

Parteneriatului estic
5
 la cea de a noua reuniune a miniștrilor de externe ai Parteneriatului estic;  

 

4. regretă să constate că s-au înregistrat puține progrese semnificative în punerea în aplicare a 

Acordului de asociere, de la ultima reuniune a PSC UE-Moldova
6
. În prima jumătate a anului 

2018, în pofida progreselor moderate în implementarea zonei de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare privind cooperarea economică și sectorială cu UE, s-a înregistrat un declin calitativ 

provocat în principal de lipsa îmbunătățirilor în reforma sistemului judiciar și de deficitele de 

                                                      
1
 https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/03/joint-press-statement-following-the-fourth-association-council-

meeting-between-the-eu-and-the-republic-of-moldova/pdf  
2
  http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141500/1150543-5_VE.pdf  

3
  http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181009IPR15403/eu-association-efforts-meps-praise-georgia-and-criticise-

moldova  
4
 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/final_declaration_3rd_eu_moldova_civil_society_platform_ro.pdf  

5
  http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Original-Appeal-of-the-Moldovan-NP-to-the-Ninth-EaP-Meeting-of-Foreign-Ministers-1-2.pdf  

6
  http://ipre.md/2018/09/11/al-iii-lea-raport-alternativ-privind-implementarea-acordului-de-asociere-cu-ue-trimestrul-i-2018/  

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/03/joint-press-statement-following-the-fourth-association-council-meeting-between-the-eu-and-the-republic-of-moldova/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/05/03/joint-press-statement-following-the-fourth-association-council-meeting-between-the-eu-and-the-republic-of-moldova/pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141500/1150543-5_VE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181009IPR15403/eu-association-efforts-meps-praise-georgia-and-criticise-moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181009IPR15403/eu-association-efforts-meps-praise-georgia-and-criticise-moldova
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/final_declaration_3rd_eu_moldova_civil_society_platform_ro.pdf
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Original-Appeal-of-the-Moldovan-NP-to-the-Ninth-EaP-Meeting-of-Foreign-Ministers-1-2.pdf
http://ipre.md/2018/09/11/al-iii-lea-raport-alternativ-privind-implementarea-acordului-de-asociere-cu-ue-trimestrul-i-2018/
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funcționare democratică, care au condus la suspendarea asistenței macrofinanciare acordate de 

UE; 

 

5. consideră că accesul liberalizat la piața europeană a reprezentat unul dintre factorii esențiali care 

au permis ca economia Republicii Moldova să se dezvolte și să se diversifice, în pofida climatului 

și a factorilor interni de stres economic
7
;  

 

6. condamnă adoptarea noii legi privind declararea voluntară a bunurilor și activelor. Prezentarea 

acestei măsuri ca element al unei reforme fiscale cuprinzătoare, în lipsa unei evaluări obligatorii a 

impactului, ridică serioase semne de întrebare;  

 

7. consideră deconcertant faptul că, deși autoritățile din Republica Moldova au dezvoltat o strategie 

de recuperare a fondurilor însușite în mod ilegal din sistemul bancar, progresele în ceea ce privește 

recuperarea activelor furate de la trei bănci sunt lente și descurajante;  

 

În ceea ce privește alegerile din 2018 și 2019, membrii PSC:  

 

8. atrag atenția asupra dezacordului lor exprimat anterior față de motivarea și argumentele utilizate 

de judecători pentru a invalida votul a peste 240 000 de cetățeni din Chișinău, care reprezintă 

aproximativ 40% din numărul de alegători care au ales primarul orașului la 20 mai 2018 (primul 

tur) și la 3 iunie 2018 (al doilea tur); 

 

9. își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că guvernul nu a sprijinit Proiectul de lege nr. 217 din 

26 iunie 2018 (care acorda drepturi speciale pentru alegătorii din diaspora), aceasta fiind o 

inițiativă care urmărește să reglementeze unele practici care au fost aplicate anterior în timpul 

alegerilor din Moldova și să transpună recomandările Comisiei de la Veneția din 2017, pentru a 

garanta un proces electoral care să îi includă și pe cetățenii din diaspora. Invită Parlamentul să ia 

în considerare avizul prezentat de organizațiile societății civile și să efectueze modificările 

legislative necesare;  

 

10. consideră că este esențial ca autoritățile statului să reacționeze cu promptitudine, condamnând și 

aplicând sancțiuni în toate cazurile de incitare la ură și de discurs discriminatoriu, în special 

înaintea și în timpul proceselor electorale;  

 

În ceea ce privește situația drepturilor omului în Moldova, membrii PSC:  

 

11. își exprimă îngrijorarea în legătură cu încălcarea dreptului fundamental al cetățenilor de a-și alege 

reprezentanții, deoarece acest aspect conduce la erodarea democrației în Republica Moldova; 

 

12. sunt profund îngrijorați în ceea ce privește numărul în creștere de atacuri și de restricții impuse de 

personalitățile politice la adresa mijloacelor de informare în masă și critică situația mass-mediei 

independente din Moldova;  

                                                      
7
  Între 2015 și 2017, pierderile la export pe piața Comunității Statelor Independente, cauzate de restricțiile comerciale impuse de 

Rusia și de conflictul din Ucraina, au fost compensate pe deplin de creșterea exporturilor către piața UE. Evoluția comerțului 
exterior al Republicii Moldova în ultimii ani a demontat toate miturile legate de impactul distructiv al liberalizării comerțului cu UE 

în temeiul zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare; dimpotrivă, s-a înregistrat o creștere evidentă a exporturilor, iar 

importurile europene nu au „invadat” țara, deși au existat numeroase temeri în acest sens (de fapt, balanța comercială dintre 
Moldova și UE s-a îmbunătățit în cursul implementării zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare). 
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13. ia notă de recenta adoptare de către Parlament a Codului privind serviciile mass-media 

audiovizuale, care este diferit de proiectul de lege cu privire la care au fost consultați experții și 

organizațiile societății civile din domeniul mass-mediei, în special în ceea ce privește aspectele 

legate de finanțarea companiilor naționale din domeniul audiovizualului, crearea de producții 

originale de către companiile locale și stabilirea ratingurilor mass-mediei;  

 

14. consideră că reținerea și expulzarea a șapte cetățeni turci din Moldova este un motiv de îngrijorare 

profundă; 

 

15. invită autoritățile din Republica Moldova să se asigure că toți cetățenii și rezidenții acestei țări 

beneficiază pe deplin de dreptul lor la libertatea de întrunire și își exprimă îngrijorarea în legătură 

cu limitele impuse de către autoritățile de aplicare a legii cu privire la exercitarea unor astfel de 

drepturi, și anume utilizarea excesivă a forței pentru a dispersa și a pune capăt protestelor civice și 

politice, precum și închiderea traficului pe zone extinse;  

 

16. recomandă Parlamentului din Republica Moldova să adopte, până la sfârșitul sesiunii parlamentare 

actuale, legea privind organizațiile societății civile, în conformitate cu standardele internaționale 

relevante din domeniul drepturilor omului;  

 

17. încurajează Parlamentul din Republica Moldova să adopte amendamente juridice, în scopul 

consolidării mandatului și a capacității instituționale a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității;  

 

În ceea ce privește independența justiției și integritatea, membrii PSC:  

 

18. consideră că autoritățile ar trebui să aprobe modificările constituționale care pun în practică 

reforma judiciară, în scopul întăririi independenței, imparțialității și transparenței sistemului 

judiciar din Moldova și în vederea excluderii oricărei interferențe în activitatea procurorilor și a 

judecătorilor; 

 

19. își reiterează apelul adresat autorităților pentru sporirea accesului mass-mediei și al societății 

civile la informațiile cu privire la ședințele instanțelor în cauze de mare interes pentru public;  

 

20. afirmă că este absolut necesar ca Autoritatea Națională de Integritate să se asigure că selecția celor 

39 de inspectori de integritate ce rămân a fi angajați se va face în mod transparent, pe baza 

meritelor și în timp util;  

 

21. consideră esențial ca judecătorii care se pronunță în cauze sensibile din punct de vedere politic, în 

mod independent și în conformitate cu legislația națională și internațională, să fie protejați 

împotriva hărțuirii, a concedierii sau a plângerilor penale nefondate;  

 

În ceea ce privește gestionarea transfrontalieră a apelor Nistrului, membrii PSC: 

 

22. reiterează importanța protecției și a dezvoltării durabile a resurselor de apă din bazinul hidrografic 

al Nistrului, pentru a garanta securitatea mediului și accesul egal al tuturor utilizatorilor la apă de 

bună calitate și în cantități suficiente; 
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23. invită autoritățile din Republica Moldova să ia în considerare, în cursul procesului de negociere a 

Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean, legislația UE conexă, menționată 

în Acordurile de asociere UE-Moldova și UE-Ucraina, inclusiv Tratatul de instituire a Comunității 

Energiei și directivele relevante în domeniul mediului, precum și măsurile care corespund nevoilor 

ecosistemului și atenuează impactul negativ al centralei hidroelectrice asupra râului (simularea 

evacuării apelor naturale, stabilirea unei cantități minime de apă evacuată în timpul anului etc.). 

 

24. invită autoritățile din Republica Moldova să amâne negocierile cu Cabinetul de Miniștri al 

Ucrainei cu privire la Acordul de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean până la 

finalizarea evaluării impactului social și de mediu, care este realizat de Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul financiar al guvernului suedez
8
;  

 

25. insistă asupra respectării principiilor de cooperare cu privire la apele transfrontaliere, recunoscute 

la nivel internațional, inclusiv a principiului „poluatorul plătește”, a accesului egal al diferiților 

utilizatori ai apelor la resursele de apă și a utilizării apelor transfrontaliere în mod durabil, 

rezonabil și echitabil. 

 

În ceea ce privește raporturile de muncă, membrii PSC:  

 

26. își exprimă preocupările în legătură cu nivelul de conformitate în ceea ce privește transpunerea 

celor 27 de directive ale UE în domeniul dreptului muncii, sănătății și siguranței în muncă, 

combaterii discriminării și egalității de șanse între bărbați și femei; 

 

27. subliniază importanța articolului 371 din Acordul de asociere UE-Moldova
9
 la momentul adoptării 

legislației cu privire la protecția muncii și protecția socială;  

 

28. invită Parlamentul Republicii Moldova să adopte fără întârziere legea privind sistemul unitar de 

plată în sectorul bugetar și să accelereze aplicarea dispozițiilor privind un mecanism de stabilire a 

unor salarii echitabile și decente în sectorul public; 

 

29. solicită reluarea consultărilor și a negocierilor colective cu privire la unele aspecte 

socioeconomice și de muncă în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective 

și al consiliilor sale de specialitate, precum și în cadrul grupurilor de lucru tripartite instituite sub 

egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care includ reprezentanți ai partenerilor 

sociali (Guvern, patronate și sindicate); 

 

30. solicită implementarea integrală a principiului prevenirii riscurilor profesionale, în conformitate cu 

dispozițiile Directivei 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. 

 

_____________ 

 

                                                      
8
  Proiectul a început în septembrie 2018 și va fi finalizat în septembrie 2019. 

9
  Conform articolului menționat, părțile recunosc că este inoportună încurajarea comerțului sau a investițiilor prin reducerea 

nivelurilor de protecție prevăzute în legislația națională în materie de mediu sau de muncă.  


