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Buletinul este o publicaţie lunară bi-linguă care are drept scop analiza anumitor elemente de politică
internă, externă şi a unor probleme de interes special pentru Republica Moldova. Pentru a monitoriza cu
acurateţe tendinţele care apar, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” calculează
indicatorii Political and Security Statewatch (PSS) pentru a facilita înţelegerea ritmului de creştere sau
descreştere, precum şi direcţia transformărilor democratice în Republica Moldova. Aceşti indicatori sînt
calculaţi în baza unei metodologii speciale.*

Dinamica indicatorilor PSS pentru perioada iunie-iulie 2005
Indicatorul

mai-iunie

iunie-iulie

Politici interne

3,7

3,25

Politici externe

3,6

3,09

Factori de securitate

3,68

3,19

Dinamica

politicii ﬁscale pentru anul viitor,
stabilind, printre altele, diminuarea impozitului pe venit şi introducînd claritate la capitolul TVA în agricultură.
A fost modiﬁcată Legea cu privire la
fondurile de investiţii, care introduc
o anumită transparenţă, concomitent
cu unele garanţii pentru deţinătorii de
acţiuni;

2. La capitolul protecţiei sociale,
sănătăţii şi familiei, au fost efectuate modiﬁcări şi completări la Legea
privind ocuparea forţei de muncă şi
Imperativul integrării europene a solidarizat forţele politice din Republica Moldova protecţie socială a persoanelor aﬂate în
în poﬁda incompatibilităţii viziunilor ideologice împărtăşite de acestea.
căutarea unui loc de muncă, completări
O consecinţă a realizării acestui „consens politic” a fost adoptarea în Legislativul
la Legea cu privire la alocaţiile sociale
ţării a unui şir întreg de legi. Dintre acestea, anumite legi au reprezentat condiţiile unui de stat pentru unele categorii de
„Decalog” înaintat lui Vladimir Voronin de PPCD, PD şi PSL la 4 aprilie curent în
cetăţeni, precum şi modiﬁcări operate
momentul realegerii şefului statului.
în Legea bugetului asigurărilor sociale
La acea perioadă întrebarea analiştilor era: îşi va îndeplini V. Voronin promisiunile de stat pe anul 2005;

1. Dimensiunea politicii interne

în faţa opoziţiei sau am fost martorii unui nou bluf politic? Astăzi, întrebarea lor ar ﬁ:
sînt suﬁciente aceste condiţii pentru realizarea sarcinilor de modernizare şi europenizare a ţării ?

1. În domeniul politicilor economice au fost adoptate modiﬁcări la
Legea bugetului ţării, care ţin de reparEﬁcienţa legislativă
tizarea veniturilor bugetare în volum de
790 milioane lei, acumulate pe parcurctivitatea de patru luni a Parlamentu- sul primului semestru al anului curent.
lui în sesiunea de primăvară a fost evaluată Politica ﬁscală a ţării a fost perfecţionată
prin introducerea unor modiﬁcări în
de Marian Lupu într-un discurs la şedinţa
Titlurile 7 şi 8 ale Codului Fiscal. Au
ﬁnală. Potrivit spicherului, pe parcursul
celor 29 de şedinţe plenare, corpul legislativ fost extinse împuternicirilor organelor
a adoptat 212 acte legislative . Dintre acestea administraţiei publice locale în managementul ﬁscal şi determinate priorităţile
vom menţiona:

1.1.

A

* Metodologia calculării Indicatorilor Political and Security Statewatch
Metodologia PSS reprezintă un model sintetic de evaluare a percepţiei unui grup de 10 experţi independenţi
asupra riscurilor politice şi de securitate în trei domenii speciﬁce: Politici interne, Politici externe, Probleme de interes special. Monitorizarea PSS contribuie la identiﬁcarea ameninţărilor potenţiale şi efective
care privesc stabilitatea instituţiilor publice şi asigură coerenţa analizelor de prevenire timpurie a crizelor.
Ratingul PSS nu trebuie de considerat un Indicator absolut şi are drept scop formarea unor judecăţi generale. Dinamica indicatorilor poate ﬁ găsită în text şi reﬂectă ritmul, direcţia trasformărilor democratice
din RM. Despre metodologie mai amănunţit în anexe.

3. În domeniul educaţiei,
Parlamentul a adoptat un pachet de
modiﬁcări la Legea învăţămîntului
pentru înlesnirea aderării la Procesul
de la Bologna. A fost elaborat proiectul
Codului Educaţiei, ulterior, care va ﬁ
propus spre examinare instituţiilor de
stat şi societăţii civile;
4. În domeniul politicii externe, Parlamentul s-a manifestat prin
adoptarea actelor de ratiﬁcare a circa
20 aranjamente internaţionale, la care
a aderat Republica Moldova. Însă,
cele mai importante acte ale acestei
legislaturi sînt cele legate de conﬂictul
transnistrean: 3 declaraţii şi un apel
pe marginea planului de reglementare
a conﬂictului transnistrean propus
de Preşedintele Ucrainei, precum şi
adoptarea Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special
al localităţilor din stînga Nistrului.

Pentru a reveni la întrebarea cu care am
O bună parte a iniţiativelor legislaînceput această analiză, putem constata că tive reprezintă proiecte de legi înaintate
aproximativ 70 % din condiţiile “Decaîn
le gislativele precedente, lipsindulogului” au fost realizate în cadrul primei
le caracterul novator, realităţile curente
sesiuni a Parlamentului. Printre ele putem ﬁind altele. Adoptarea de către deputaţii
menţiona: modiﬁcarea Legii cu privire la
opoziţiei a tacticii „este mai imporConsiliul Superior al Magistraturii, modi- tant să votăm legea, după care revenim
ﬁcarea Legii privind Curtea de Conturi,
pentru a o îmbunătăţi” este una greşită
modiﬁcarea Codului
În sesiunea curentă a Par- şi falimentară, deoarece
electoral, modiﬁcarea
porneşte un lanţ vicios al
lamentului 58 din cele 96 de procesului legislativ prin
Legii privind Serviciul
legi plasate pe site-ul Parla- necesitatea adoptării ultede Informaţii şi Securimentului
reprezintă amenda- rioare a amendamentelor şi
tate (SIS), transmiterea
mente
sau completări.
şedinţelor plenare ale
completărilor. Experienţa
Parlamentului în direct
ne demonstrează, că
la posturile naţionale de Radio şi TV,
instabilitatea legislativă, drept consecinţă
publicarea stenogramelor pe pagina de
a aceste practici, afectează activitatea
web a Parlamentului. Analiza procesului
instituţiilor publice, precum şi climatul
legislativ din perioada verii ne-a permis
investiţional. În mai 2004, doar pe baza a
să facem cîteva observaţii şi comentarii.
23 legi adoptate între 2001-2003 au fost
Sesiunea de primăvară a Legislativului a
adoptate ulterior 322 amendamente. În sefost determinată de regulile parteneriatului siunea curentă a Parlamentului 58 din cele
politic condiţionat dintre putere şi opoziţie 96 de legi plasate pe site-ul Parlamentului
pentru realizarea obiectivelor integrării
reprezintă amendamente sau completări.
europene. Structurile europene au apreciat O altă năstruşnicie a Parlamentului a fost
pozitiv această situaţie de fapt, privind-o
crearea unor grupuri ad-hoc pentru “a
ca premisă în stabilizarea politică internă a monitoriza ajustarea legislaţiei naţionale la
RM şi dezvoltarea procesului democratic
prevederile normelor europene şi a elabora
prin implementarea SCERS şi a Planului
propuneri de perfecţionare a legislaţiei”.
de acţiuni RM-UE. Consensul politic, creat Constatăm cu regret că grupurile respective
prin acceptarea colaborării dintre putere
nu au avut nici o relevanţă pentru procesul
şi opoziţie, nu a dus, însă, la lichidarea
legislativ, iar hotărîrile lor nu au fost luate
divergenţelor structurale dintre acestea.
în consideraţie. Un exemplu în acest sens
Aici am mai adăuga că îndeplinirea în
este comisia pentru administraţia publică
premieră de către puterea comunistă a
locală în care conlucrarea cu societatea
unor condiţii elaborate în pripă de opoziţie civilă asupra iniţiativelor legislative a avut
- premisa principală a statuării consensului un caracter mai mult decorativ.
politic - nu presupune neapărat şi progreIniţiativele legislative ale preşedintelui
sul inevitabil spre îndeplinirea sarcinilor
Voronin cu privire la statutul juridic al
conducerii ţării legate de SCERS şi Planul
raioanelor de est ale ţării şi luarea unei
de acţiuni RM-UE.
atitudini oﬁciale faţă de planul Iuşcenco
Legile votate au fost propuse în marea prin trei declaraţii au eclipsat atenţia
lor majoritate de către Guvern, Preşedinţie opiniei publice naţionale şi internaţionale,
şi formaţiunea majoritară. Ne-a atras
trecînd-se cu vederea evoluţia proceselor
atenţia participarea activă a opoziţiei în
democratice interne. În acest sens, consencadrul votării în grabă a legilor, mai mult
sul politic dintre putere şi opoziţie aduce
decît în cel al dezbaterii lor. Totuşi, ar ﬁ
mai multe avantaje puterii. Opoziţia riscă
un paradox pentru opoziţie să nu voteze
a-şi pierde electoratul de bază, iar PCRM
o lege pe care singură a solicitat-o. S-a
în frunte cu Voronin obţine credit politic
putut observa că opoziţia nu era sigură
în faţa structurilor europene, în poﬁda
de amploarea angajamentului puterii,
persistenţei a numeroase abuzuri din partea
ceea ce a şi inﬂuenţat negativ asupra
conducerii ţării şi a numeroase deﬁcienţe
calităţii procesului legislativ. Din garant al ale sistemului democratic.
schimbărilor democratice prin analiza imLegislatorii moldoveni prea puţin au
pactului iniţiativelor legislative şi încuraţinut cont de asigurarea obiectivului de
jarea dezbaterilor pe marginea anumitor
integrare europeană în adoptarea legilor.
legi, opoziţia s-a transformat în susţinător
O parte inﬁmă din legile adoptate de către
al puterii. Înseamnă aceasta o spulberare a
aleşii poporului se includ în planul de
opoziţiei ? Mai degrabă este vorba despre
acţiuni al SCERS şi în Planul de acţiuni
o transformare a rolul tradiţional, jucat de
RM-UE, în poﬁda reiterării de fracţiunile
opoziţie în RM, în care, prea multă vreme,
parlamentare chiar în prima şedinţă a
opoziţia şi puterea s-au găsit pe baricade
Parlamentului a obiectivului comun de inireconciliabile.

tegrare europeană. Acest fapt va mări
dubiile Uniunii Europene cu privire la
îndeplinirea obiectivelor de integrare
europeană de către Moldova, fapt ce
condamnă ţara noastră la o continuă
aşteptare la uşa UE.
Cu toate acestea s-a putut observa
conturarea unei viziuni, deşi destul
de vagi, asupra prioritizării unor legi
de importanţă majoră pentru începutul unor reformelor cardinale care
ar stimula procesele democratice în
ţară. În schimb, au fost date uitării ale
reforme la fel de importante cum ar ﬁ
reforma instituţiilor publice centrale,
reforma Consiliului Suprem de Securitate etc. Votarea legilor în Parlament
a avut loc în mare grabă, fără analize,
discuţii şi expertize competente. Unele
legi au fost votate în poﬁda unor avize
şovăielnice din partea comisiilor
permanente. Ca exemplu, în acest
sens, poate servi votarea Legii privind
acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural naţional bunurilor
Combinatului de vinuri “Mileştii
Mici”.
În orice stat democratic activitatea
legislativă are drept scop crearea unui
cadru legislativ adecvat funcţionării
instituţiilor publice în folosul
societăţii. În Republica Moldova,
cu părere de rău, instituţiile publice
continuă să lucreze în folosul altor
interese.

1.2. Eforturile Guvernului
şi Preşedinţiei în realizarea
integrării europene

A

ctivitatea Guvernului se
desfăşoară în baza programului său de
guvernare adoptat de Parlament. Printre priorităţile programului se numără:
modernizarea economiei, reintegrarea
teritorială a ţării, o mai bună calitate a
vieţii, consolidarea societăţii, integrarea europeană. De asemenea, au fost
reiterate sarcinile deﬁnite anterior de
şeful statului, cele mai importate ﬁind
implementarea SCERS şi a Planului
de acţiuni RM-UE.
Îndeplinirea tuturor acestor sarcini
presupune un efort conjugat al tuturor
instituţiilor publice care vor ﬁ nevoite
să dea dovadă de muncă sîrguincioasă,
profesionalism şi nu în ultimul rînd
de voinţă. În poﬁda acumulării acestui
mare volum de lucru, Guvernul nu mai
poate evita rezolvarea anumitor prob-

leme stringente sau măslui implementarea
unui plan sau altul. Astfel, apare riscul
implementării acestor sarcini în măsura
posibilităţilor, adică de mîntuială, avînd în
vedere experienţa guvernării precedente.

activitatea de democratizarea, reformare şi
modernizare conform standardelor europene a societăţii, economiei şi instituţiilor
publice.

de politicienii moldoveni drept un
pas înainte spre integrarea europeană
a Republici Moldova. Însă, ca şi în
cazul SCERS, implementarea acestui
plan are loc cu paşi de melc. În cadrul
Astfel, în poﬁda faptului că pe masa
Guvernului, pe lîngă premier nu există
Preocuparea de bază a guvernului în
ﬁecărui ministru stă Strategia de Creştere
nici un responsabil pentru elaborarea
primele luni ale verii a fost restructurarea Economică şi Reducere a Sărăciei, abia
unei strategii eﬁciente de implemenministerelor şi departamentelor, ﬁind apro- recent, prin decretul Preşedintelui Voronin
tare. Ministerul de Externe nu poate
bate structurile şi statele de personal ale
a fost constituit Consiliul Naţional pentru
ﬁ responsabil de aşa ceva. Misiunea
20 de instituţii publice centrale. În situaţia Dezvoltare Durabilă şi Reducere a Sărăciei
sa s-a încheiat în momentul semnării
cînd este impus să micşoreze numărul
(CNDRS). Misiunea principală a ConsiliuPlanului de către reprezentanţii
de cadre şi să reformeze ministerele, de
lui este de a coordona activităţile de impleComisiei Europene şi ai Moldovei.
asemenea, copleşit de problemele
ne- mentare, monitorizare, evaluare şi de actuReprezentanţii troicii UE, prezenţi
rezolvate din primul mandat, Vasile Tarlev alizare a Strategiei de Creştere Economică
într-o vizită de lucru la Chişinău, şi-au
este conştient că activitatea sa va ﬁ atent
şi Reducere a Sărăciei (SCERS). Crearea în
exprimat convingerea că în cadrul
monitorizată de către duşmanii săi şi ai
vara 2005 a acestui organ destul de imporşedinţei Consiliului de Cooperare
preşedintelui. Şansa premierului de a
tant, ne pune pe gînduri asupra progresului
Republica Moldova – UE din noiemsupravieţui în fotoliul său
brie curent vor putea ﬁ
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în politica
i-o poate oferi doar V.
evaluate rezultatelor reale
internă pentru perioada iunie-iulie 2005
Voronin, ratingul politic
ale implementării acestui
al căruia este în creştere.
document.
În această
Indicatorul PSS
Datorită acestui fapt,
ordine de idei, şeful
anormal pentru o ţară cu
statului a menţionat că nu
regim politic parlamentar,
3
există probleme în privinţa
premierul va deveni mult
respectării calendarului
mai ﬁdel lui V. Voronin.
3,2
implementării Planului de
Astfel, orice mişcare
3,25
Acţiuni. Este straniu să
va trebui coordonată cu
aﬂăm de la şeful statului
3,4
consilierii preşedintelui,
că Planul de acţiuni RMpriorităţile activităţii
UE are şi un time-line
guvernului ﬁind cele
3,6
amănunţit. Am dori foarte
impuse de preşedinţie.
3,7
mult să-l cunoaştem şi
3,73
În continuare, fără jenă
noi, însă, din păcate, el
3,8
şi remuşcări, Vladimir
aprilie-mai
mai-iunie
iunie-iulie
nu poate ﬁ găsit la nici
Voronin nu încetează a-şi
o
adresă de internet, dar
3,73
3,7
3,25
Politici interne
impune ﬁgura în toate
mai mult ca probabil, că
sferele puterii asemeni
���������������������������������������������������������������������������������������������� acesta nici nu există.
unui general de armată.
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În acest sens, lipsa
Implementarea reală
� ��������
autonomiei instituţiilor
a Planului de acţiuni
����
���
����
publice denotă un deﬁcit �������
presupune elaborarea
acut de democraţie şi
unor proiecte strategice
organizare.
realizat în implementarea SCERS pînă în
conjugate în scopul unei reformări
prezent, perioada de implementare a căruia interne profunde. Aceasta este singura
Nu este de mirare faptul, că cele mai
este 2004-2006. Fără o viziune strategică
posibilitate de a ajunge la standardele
importante acte legislative cu referire la
asupra situaţiei economice şi politice a ţării europene. Practicarea tacticii reprobleme de securitatea naţională - chesdin partea organelor decidente, planuri de
formelor graduale nu poate ﬁ o soluţie
tiunea transnistreană - au venit din partea
tipul SCERS, pentru elaborarea căruia s-au pentru RM în procesul de integrarea
preşedinţiei. Acest fapt contribuie la
cheltuit sume enorme, rămîn a ﬁ simple
europeană.
creşterea creditului politic al lui Voronin
mijloace ale propagandei populiste. Şi
atît în interiorul, cît şi în exteriorul ţării.
1.3. Predicţii
chiar dacă în esenţa sa SCERS este un
„Succesele” sale acoperă activitatea
document foarte bun, fără o implementare
întregii opoziţiei intrată într-o fază de
corespunzătoare, calitatea sa se reduce doar
ezolvarea problemei transnisamorţire politică. Iniţiativele lui Vladimir
la preţul foilor pe care a fost tipărit.
trene, democratizarea vieţii politice şi
Voronin nu pot ﬁ ignorate şi criticate în
integrarea europeană au fost motivele
interiorul ţării, deoarece promovează
Un alt act destul de important pentru
care au dus la apariţia parteneriatului
interesele statului.
rezolvarea problemelor socio-economice
politic în Republica Moldova. Cele
şi a integrării europene este Planul de
Totuşi, în spatele acestei euforii a
mai importante rezultate ale acestei
acţiuni RM-UE semnat la Bruxelles şi
salvgardării şi promovării intereselor
relaţii calitativ noi dintre putere şi
adoptat de Parlament ca lege. Semnarea
naţionale prin ﬂuturarea unor declaraţii cu
acestui document, calitatea căruia lasă mult opoziţie au fost actele legislative
privire la conﬂictul transnistrean de către
cu privire la statutul Transnistriei.
de dorit în privinţa delimitării sarcinilor
conducerea ţării, se ascund mari breşe în
pentru instituţiile statului, a fost catalogată Fermitatea unor astfel de decizii a

R

statalităţii transnistrene sub mandat rusesc. Conştienţi de pericolul extern, opoziţia
şi guvernarea ar putea face în continuare o
echipă comună. Divergenţele dintre aceştia
ar putea să apară din cauza tăgăduirii
reformării PCM şi renunţarea de către V.
Imixtiunea externă a Rusiei se va
Voronin la funcţia de preşedinte al partidusimţi neapărat deja în forma unui nou
lui. Privatizarea, de asemenea, ar putea
discurs. Trecerea de la ameninţările cu
constitui nucleul unor noi confruntări.
represalii armate la cele economice vor ﬁ
Absenţa unei viziuni concrete asupra
orientate spre a destabiliza viaţa politică
integrării europene, a unei înţelegeri a
internă şi punerea la îndoială a caraceea ce este procesul politic european şi
cterului democratic al procesului politic
cel al integrării europene de către executiîn Moldova. Miza acestei manevre politice
vul moldovean vor împiedica orice evoluţie
este atingerea obiectivului Federaţiei Ruse
a procesului de reformare internă conform
în regiune - recunoaşterea de către RM a
stimulat vulnerabilitatea unor mari actori
geopolitici ca Rusia. Incapacitatea Rusiei
de a-şi tempera ambiţiile imperiale ar
putea impulsiona viaţa politică internă a
Moldovei în viitorul apropiat.
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standardelor europene. Ignorarea
în continuare a SCERS şi a Planului
de acţiuni RM-UE de către Guvern
va anchiloza procesul de integrare
europeană al Republicii Moldova.
Activitatea legislativă şi executivă
din această vară demonstrează că
autorităţile Republicii Moldova
continuă se evită problemele stringente cum ar ﬁ: slăbiciunea aparatului
de stat şi mai ales capacitatea acestuia de a pregăti şi aplica deciziile.
Acest fapt aduce prejudicii serioase
dezvoltării Republicii Moldova şi
procesului de integrare europeană.

CE ESTE INDICATORUL PSS:
Indicatorul are ca scop descrierea ritmului şi direcţiei de
transformări democratice în Republica Moldova prin intermediul unor evaluări caliﬁcate asupra variabilelor legate de
politica internă, politica externă şi probleme de interes special.
Indicatorul PSS este calculat în funcţie de valorile acordate la
un şir de întrebări de către un grup de experţi independenţi.
Rolul Grupului de experţi a constat în a nota tendinţele
percepute pe aceste categorii cu variabile cuprinse intre 1 la
5, unde 1 reprezintă nivelul maxim de intensitate (presiunea
problemei), iar 5 - nivelul cel mai redus de intensitate al categoriei respective. Evaluarea variaţiilor înregistrate pe ﬁecare
dintre aceste categorii a fost facilitată de utilizarea tabelului de
evaluare.
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I. Politici interne
Lista întrebărilor/subindicatorilor de reper
Q1. Sunt autorităţile publice centrale din R. Moldova eficiente şi competitive?
Q2. Este sistemul politic din R. Moldova pluralist, democratic şi viabil?
Q3. Sunt, în R. Moldova, respectate drepturile si libertăţile de bază ale cetăţenilor
săi?
Q4. Este respectat, în R. Moldova, principiul separaţiei puterilor în stat?
Q5. Este, în R. Moldova, încurajată participarea femeilor, minorităţilor naţionale şi
altor minorităţi în viaţa politică şi afacerile publice?
Q6. Este legislaţia electorală suficient de adecvată procesului şi standardelor
democratice; există mecanisme care asigură şanse egale tuturor competitorilor în
cadrul campaniilor electorale?
Q7. Sunt cetăţenii R. Moldova protejaţi contra abuzurilor administrative şi represiilor
politice?
Q8. Există în R. Moldova o justiţie independentă, în care cetăţenii pot avea
încredere?
Q9. Sunt autorităţile publice locale efectiv descentralizate şi autonome la nivel
regional / local?
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2. Dimensiunea politicii externe
2.1. Relaţiile RM-UE
Din analiza discursurilor oﬁcialilor

moldoveni în faţa instituţiilor europene din primele luni ale verii reiese
clar dorinţa R. Moldova de a avea un
dialog neîntrerupt şi constructiv dintre
RM şi conducerea UE, menit să sprijine
realizarea aspiraţiilor de democratizare, reintegrare teritorială şi integrare
europeană ale ţării noastre.

Această aspiraţie a autorităţilor

moldoveneşti a luat o formă mai
pragmatică după semnarea la 28 iunie
curent, la Bruxelles, a unui Acord
între Republica Moldova şi Comisia
Europeană privind instituirea, privilegiile şi imunităţile Delegaţiei Comisiei
Europene în Republica Moldova.
Scopurile instituirii delegaţiei în
septembrie curent este aprofundarea
raporturilor de cooperare, susţinerea
implementării Planului de Acţiuni

RM-UE şi soluţionarea conﬂictului
transnistrean.
Deschiderea unei astfel de
delegaţii reprezintă un pas calitativ în relaţiile UE-RM. Merită de
menţionat că această prevedere se
conţine în Planul de acţiuni RM-UE,
ﬁind un angajament din partea UE.
În ce priveşte situaţia angajamentelor
ţării noastre, şeful statului nu prea
a avut multe de spus în aceste sens
vizitînd Parlamentul European în

vara aceasta. Ne putem mulţumi, în
schimb, cu declaraţii de genul „prevederile Planului de Acţiuni RM - UE se aﬂă în
prim-plan pe agenda reformelor politice,
economice şi sociale din ţara noastră” .

clar scopurile politicilor externe, interne,
de securitate şi de apărare, precizînd şi
cu multă rigoare aşteptările sale vis-a-vis
de NATO, precum şi de întreaga comunitate euro-atlantică. Moldova trebuie să
identiﬁce locul pe care ar dori
În septembrie curent să-l ocupe cîndva, atunci cînd
în Moldova va ﬁ
condiţiile tehnice, politice, şi
deschisă o delegaţie a de securitate îi vor permite.

Realizarea planului este o
platformă solidă pentru atingerea
obiectivului-cheie al politicii externe a RM: integrarea în Uniunea
Europeană. Autorităţile de la Chişinău
încep să înţeleagă că orice traiectorie
Odată cu prezentade aderare la UE nu poate avea loc
rea avizului consultativ
în condiţiile absenţei unor garanţii
faţă de Planul de acţiuni
şi condiţii de securitate, iar aceste
RM-UE solicitat ParlamenUniunii Europene
elemente nu pot ﬁ asigurate decît de
tului European, RepubEste de aşteptat ca Planul
alianţa Nord-Atlantică. Acest curs de
lica Moldova a primit şi
Individual de Acţiuni al
cerinţele UE faţă de oferirea Preferinţelor Parteneriatului RM-NATO să ﬁe semnat evoluţie l-au urmat toţi fără nici o
Comerciale Autonome (PCA) pentru
deja în I semestru al anului 2006, după o excepţie ţările-candidat pentru aderarea la UE. Nici RM nu poate ocoli
Moldova. Cerinţele respective se conţin
etapă de evaluare minuţioasă şi măsuri
această strategie, care trebuie s-o
în cîteva puncte ale Planul de acţiuni
de pregătire internă şi externă. Aprobat
apropie în mod efectiv de instituţiile,
RM-UE, inclusiv în „Priorităţi pentru
de către Consiliul Suprem de Securitate,
mecanismele, responsabilităţile şi
acţiune”. Este vorba despre perfecţionarea planul va trece la faza de implementare,
cadrului instituţional şi a procedurilor
etapă în care autorităţile statului vor urma sprijinul solidar al familiei naţiunilor
europene.
de control ale originii mărfurilor de
o Cartă de implementare, foarte precisă,
către RM. Obţinerea de către Moldova a
foarte riguroasă şi monitorizată de către
Implementat concomitent cu
Preferinţelor Comerciale Autonome din
noii „parteneri” de securitate ai Republicii Planul de Actiuni UE-RM, planul
partea UE ar crea posibilităţi pentru un
Moldova.
RM-NATO va accelera procesul de
regim de comerţ asimetric dintre UE şi
dezvoltare al cadrului instituţional
Pregătirea documentului a fost
RM, ceea ce ar reprezenta şanse în plus
în cursul integrării europene. Penpentru dezvoltarea economică a ţării şi un încredinţată Comisiei Naţionale pentru
tru
Moldova, planul are importante
Elaborarea Planului de Acţiuni al Partenepas în procesul de integrare europeană.
implicaţii
interne, printre care vom
Cu părere de rău, autorităţile moldovene riatului RM-NATO, prezidate de Ministrul menţiona: reformarea sectorului de
Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
au ignorat aceste prevederi. Instituţiile
securitate, precizarea relaţiilor cu
Andrei Stratan, secundat de Ministrul
europene au dat de înţeles Moldovei nu
ţările vecine, precum şi creşterea
Apărării, Valeriu Pleşca. Comisia va
odată, că şansele integrării europene
interoperabilităţii între instituţiile de
depind în mare parte de acţiunile pe care comasa eforturile principalelor structuri forţă ale RM cu efective ale Alianţei
civile şi militare ale statului, precum şi ale
le va întreprinde.
Nord-Atlantice. Chiar dacă este greu
comunităţilor academice şi non-guvernamantale. Se presupune că acest Plan va acum de prognozat impactul direct
Soluţii pozitive
al noului partenepentru relaţiile RM- Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în politica riat (IPAP) cu NATO
asupra tematicii
externă pentru perioada iunie-iulie 2005
NATO
transnistrene este de
aşteptat ca această
Indicatorul PSS
problematică de
oldova a făcut un
securitate să avanpas înainte spre intergra2,8
seze de la o chestiune
rea în spaţiul de securitate
minoră, periferică,
euro-atlantic. Solicitarea
3
sub-naţională, la un
autorităţilor de la Chişinău
subiect pe agenda de
de avansare a raporturilor
3,2
securitate a Alianţei în
politico-diplomatice cu
raport cu partenerii
Alianţa Nord Atlantică:
3,4
săi strategici, inclusiv
de la Acordul de parteneFederaţia Rusă, iar
riat pentru pace (PfP) la
3,6
ultima ar avea nesfîrşit
Planul Individual de acţiuni
de mult de pierdut
şi parteneriat (IPAP) a
3,8
dacă va insista în confost salutată la Brussels.
aprilie-mai
mai-iunie
iunie-iulie
tinuare pe „aşa zisele”
Trebuie de remarcat, însă,
interese strategice, pe
că acest Plan de acţiuni nu
3,5
3,6
3,09
Politici
care le apără în spatele
trebuie să ﬁe văzut doar ca
ex terne
regimului secesioo declaraţie de afecţiune.
IPAP presupune angaja���������������������������������������������������������������������������������������������� nist de la Tiraspol.
În mod evident,
mente ferme, coerente şi
����������
�����������
���������
�����������
�������� Chişinăul ar putea
măsurabile.
� ��������
găsi o nouă rezonanţă
Se presupune că lan�������
���
���
����
demersurilor sale de
sarea sa va ﬁ precedată de
securitate
colectivă,
de implicare a
ﬁ elaborat şi cu sprijinul unor experţi şi
elaborarea unei Prezentări de concept
comunităţii
internaţionale
şi de deprin care RM va trebui să precizeze foarte consultanţi din ţările baltice.
militarizare a regiunii.

2.2.

M

Există şi sceptici care aﬁrmă că, în
reformare a armatei, serviciilor secrete,
formula sa limitată (IPAP nu presupune trupelor de frontieră şi comandamentului
în mod necesar aderarea la NATO într-o său general. Ca pas următor, Ministrul
perspectivă previzibilă), Planul de Acţiuni georgian al Apărării, Irakli Okruashvili,
Comune de Parteneriat RM-NATO nu
a declarat intenţia Georgiei de a cere un
inspiră multe speranţe. IPAP este destiPlan de Actiuni pentru Aderare (MAP)
nat acelor ţări, care nu doresc să adere
la NATO în toamna anului următor.
la Alianţă într-un timp apropiat. Mai
Progresele Georgiei în Planul Individual
mult, IPAP ar putea tolera
de Acţiuni, au convins SUA
IPAP-ul nu presupune
existenţa actualei formule
să pornească Programul de
integarea Moldovei în Durabilitate şi Operaţii de
de „neutralitate”, larg
NATO,
dar oferă şanse Stabilizare în continuarea
repudiată de către comuniîn plus pentru integra- Programului de Training şi
tatea analiştilor politici de
la Chişinău, ﬁind orientat
rea în UE
Echipare prezent în Georgia
mai degrabă spre priorităţile
din 1999. Intenţiile prode agendă ale Alianţei şi statelor sale
NATO ale Republicii Moldova au adus
membre, inclusiv spre: continuarea
deja rezultate. SUA va acorda ajutor în
războiului antiterorist, a reformei militare evidenţa şi retragerea armamentului din
şi a obţinerii beneﬁciilor economice şi
Transnistria.În timpul recentei vizite a
politice, net superioare celor rezultate din Ministrului Apărării, Valeriu Pleşca în
participarea în PfP. Prin urmare, planul va Statele Unite, Senatul american a declarat
cuprinde aspecte de asistenţă din partea intenţia de a loba retragerea armamentuNATO, dar nu şi angajamente clare.
lui rusesc din Moldova prin ambasadorul
SUA la Moscova. Ca în cazul Georgiei, o
Scepticii ar putea să înveţe din
rezoluţie în acest sens din partea Senlecţia gradualităţii adoptată de Georgia.
atului
ar ﬁ fost de mare ajutor Moldovei.
Georgia a beneﬁciat de un plan similar
Menţinerea
şi adîncirea relaţiilor bune
– IPAP – cu începere din octombrie 2004,
cu
SUA,
nucleul
politic şi ﬁnanciar al
în urma căruia, a reuşit să obţină un
NATO
trebuie
sa
ﬁe o prioritate pentru
sprijin excepţional de vast în materie de

Moldova. Pe termen lung, reevaluarea
necesităţii statutului de neutralitate
este un obiectiv logic în cazul adîncirii cooperării NATO cu amîndouă
Ucraina şi Moldova şi posibil a
trecerii la o fază calitativ superioară
IPAP. Pe termen mediu, desfăşurarea
iniţiativelor paciﬁcatoare euro-atlantice în zonele limitrofe Transnistriei,
implicarea lor activă în procesul de
demilitarizare a zonei transnistrene ar
trebui să ﬁe un obiectiv al cooperării
Republicii Moldova cu NATO.
În cele din urmă, trebuie să
menţionăm că această Iniţiativa
euro-atlantică a Moldovei a avut un
efect beneﬁc asupra imaginii ţării
în Europa. Aprecieri pozitive, promoldoveneşti răsună de la Washington, pînă la Bruxelles şi Tallinn. Este
important, însă, ca în acest moment
Planul să reprezinte un document
de acţiune stricto senso, şi nu un
motiv de auto-apreciere pentru
politicienii care au reuşit să convingă
autorităţile de utilitatea acestui pas,
ca o platformă utilă pentru integrarea
ulterioară a Moldovei în structurile
de securitate europene.

Anexe
II. Politici externe
Lista întrebărilor/subindicatorilor de reper
Q1. Este politica externă a R.Moldova suficient de clar formulată şi promovată în raport
cu principalii actori ai comunităţii internaţionale?
Q2. Sunt în opina Dvs. respectate şi implementate convenţiile şi acordurile ratificate de R.
Moldova?
Q3. Este R. Moldova suficient de protejată prin acorduri şi parteneriate strategice pe plan
extern?
Q4. Există între guvernare si societatea civila punţi de comunicare efective în vederea
formării şi promovării unei politici externe eficiente şi credibile?
Q5. Cooperează RM eficient cu ţările vecine în cadrul organizaţiilor regionale /
internaţionale?
Q6. Sunt autorităţile R. Moldova efectiv angajate să implementeze Planul de Acţiuni UEMoldova?
Q7. Este integrarea euro-atlantică (NATO) o prioritate a politicii externe în RM?
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3. Probleme de interes special
3.1. Evoluţii în problema

planul ucrainean este futil. Mai mult ca
atît, oragnizarea alegerilor monitorizate
internaţional ar legitima – în opinia
majorităţii absolute a clasei politice de la
Chişinău şi a cetăţenilor RM – un guvern
separatist brutal, mercenar, instalat în regiune după bunul plac al unei ţări străine.

tului. Retragerea armamentului din
zona transnistreană este considerată
transnistreană
inacceptabilă de către guvernul Rusiei. MAE al Moldovei a exprimat un
a 22 iulie 2005, Parlamentul RM
protest public referitor la declaraţiile
a adoptat legea cu privire la prevederoﬁcialilor ruşi acuzîndu-i de neglijarile de baza ale statutului juridic speea aranjamentelor geostrategice actucial al localităţilor din stînga Nistrului
ale, de necunoaşterea
Conﬂictul transnistrean
Răspunsul
(Transnistria). Legea prevede acordarea
nerespectarea
Moldovei prin
rămîne a ﬁ cel mai sensibil su- şi
statutului de autonomie în cadrul statului
acordurilor
bi- şi
adoptarea la 10 iu- biect al politicii interne şi exRepublica Moldova pentru raioanele
multilaterale.
nie a Declaraţiei cu
de est şi stabileşte principiile cheie care
terne al RM. Acţiunile oﬁcialprivire la initiativa
Deşi s-au arătat
vor reglementa delegarea competenţelor
Ucrainei, Apelul cu ilor moldoveni întreprinse în
şi
ei
alertaţi, politpolitice autonomiei teritorial-adminisprivire la criteriile lunile de vară au stîrnit reacţii icienii de la Kiev
trative, în conformitate cu prevederile
de democratizare si diferite în rîndul mediatorilor au semnalat doar
Constituţiei RM; stabileşte condiţiile conconditiile demilitao uşoară surpriză,
stituirii organelor puterii şi oferă garanţii
rizarii zonei tranmotivată
prin
faptul
că legea ar merge
interne autonomiei.
snistrene a Republicii Moldova au alarmat prea departe. Reacţia Ucrainei, deşi
Legea reprezintă un pas curajos şi
autorităţile Ruse. Prin vocea MAE,
favorabilă Moldovei, păstrează o tentă
neconvenţional în politica internă a RM. Moscova alerta Chişinăul despre faptul
de ambiguitate. Deşi au salutat ca leAdoptarea legii în cauză a pus punctul
că adoptarea legii va complica relaţiile şi gea din 22 iulie se conformează planunei lungi perioade, marcate de presiuni aşa tensionate cu Tiraspolul. Avertizarea ului „Iuscenko”, partea ucraineană a
externe, erori diplomatice, indiferenţa oc- a fost sprijinită imediat de Ministrul
declarat că legea depăşeşte limitele
cidentului şi cinismul Rusiei.
Apărării, Ivanov, care a respins din nou
acestui plan. Prin acestea, Ucraina
cererile
de
retragere
necondiţionată
a
implică anumite inconvenienţe poOpinia publică este favorabilă
trupelor
şi
muniţiilor
din
Transnistria,
pe
litice
generate de completările aduse
adoptării acestei legi. Potrivit unui sondaj
motiv
că
autorităţile
secesioniste
nu-i
perde
legislatorii
moldoveni. Una din ele
efectuat de CBS Axa în iulie 2005, 72%
este
participarea transnisdintre respondenţi
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în probleme trenilor la negocierea statse pronunţă contra
de interes special în perioada iunie-iulie
utului juridic al regiunii,
federalizării în RM.
pe care Ucraina vrea sa
Deşi se aﬁrmă că
o vadă doar dupa alegeri
Indicatorul PSS
legea este adoptată în
în Transnistria. In opinia
spiritul îndeplinirii
lui Dmitri Tkaci, ambasa2,8
Planului Iuscenko de
dorul cu misiuni speciale
reglementare a con3
al MAE de la Kiev, noua
ﬂictului, legislativul
lege:” …nu este o mare
3,2
de la Chişinău întrotragedie”1 , întrucît aceasta
3,4
duce astfel importante
este doar poziţia de start
modiﬁcări de concept,
pe care a luat-o Chişinăul.
3,6
de perspectivă şi de inTkaci a speciﬁcat că legea
3,8
strumente în realizarea
cu pricina e o bază pentru
obiectivului ﬁnal – re4
elaborarea viitorului statut
aprilie-mai
mai-iunie
iunie-iulie
integrarea teritorială a
al Transnistriei şi ca o
Republicii Moldova.
parte din elementele care
3,79
3,68
3,19
Politici de
nu convin acum părţilor
Cu privire la
securitate
se vor regăsi, dupa ce se va
carenţele planului
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ajunge la compromis, în
ucrainean, s-a referit şi
legea ﬁnală despre statutul
��������
�����������
���������
�����������
şeful statului, Vladimir ����������
regiunii.
Voronin, în discuţiile

L

� �����������

sale avute cu membrii
����������
Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles, din
data de 7 iunie, precum şi în sesiunea Parlamentului European. Omiţînd clauzele
referitoare la evacuarea trupelor ruse din
Transnistria, la controlul asupra frontierei moldo-ucrainene, democratizarea
şi decriminalizarea enclavei secesioniste,

Menţionăm în acest
sens că, noua lege rescrie
într-un format legislativ elementele
mit acest lucru. Legea din 22 iulie a fost
de bază ale Strategiei „celor 3D”,
caliﬁcată drept act unilateral şi contrapinvocate de lideri ai societăţii civile
roductiv procesului de negocieri. Comenîn toamna anului 2004, şi care susţin
tariul Departamentului de Informaţii şi
că „cheia reglementării deﬁnitive ale
Presă a MAE al Rusiei caliﬁcă legea din
22 iulie ca o acţiune negîndită care va ter- Note:
giversa procesul de soluţionare a conﬂic- 1. http://azi.md/news?ID=35252

����

����

����

acestui conﬂict se găseşte în cristalizarea
voinţei politice pentru democratizarea,
demilitarizarea şi decriminalizarea raioanelor estice ale RM. Legea din 22 iulie
este, aparent, un pas ferm în formularea
poziţiei RM vis-a-vis de viitorul cadru
al reglementării conﬂictului şi o soluţie
„ideală” pentru statul moldovenesc.

punctele forte ale Legii din 22 iulie:
absenţa garanţiilor internaţionale, des
folosite de negociatorii ruşi pentru a
legitima prezenţa militară ilegală a Rusiei
pe teritoriul RM. Aceste declaraţii, ca
cea a lui Kimmo Kiljunen, demonstrează
susţinerea morală pe care o are Rusia în
AP a OSCE.

Pentru a rămîne realişti, trebuie să
menţionăm că adoptarea noii legi nu a
trezit entuziasmul general pe plan extern.
Explicaţia generală ţine eventual de faptul
că această lege schimbă regulile jocului,
deja stabilite pentru OSCE, ţările-mediator, şi UE, care îşi au propriile calcule în
procesul de atingere a unui compromis în
problema transnistreană, şi fără de care,
Chişinăului îi va ﬁ diﬁcil să avanseze de
unul singur.

SUA, deşi e doar observator la negocierile asupra Transnistriei, a susţinut scopurile de democratizare si demilitarizare
a Transnistriei şi au îndemnat Rusia să
încheie procesul de evacuare a trupelor şi
armamentului de pe teritoriul Moldovei,
conform acordurilor de la Istambul din
1999. SUA a mai exprimat speranta că
adoptarea Legii din 22 iulie va înviora
procesul negocierilor, în care SUA sînt
dispuse să-şi asume un rol activ.

Poziţia OSCE este un alt factor
alarmant pentru autorităţile molodvene.
Delegaţiile naţionale la Consiliul permanent al OSCE au aprobat legea din
22 iulie, estimînd că aceasta “ar trebui să
conducă la rezolvarea cît mai rapidă şi
deﬁnitivă a conﬂictului, pe baza normelor
şi principiilor dreptului internaţional,
în particular, referitoare la integritatea
teritorială, suveranitatea şi intangibilitatea
hotarelor internaţionale”.
Cu toate astea, în AP a OSCE există
promotori ai acordării garanţiilor
internaţionale Transnistriei, criticînd,
astfel legile despre garanţiile interne
aprobate de parlamentul moldovean.
Aceste vociferări periclitează unul din

3.2. Predicţii
N

ici unul dintre participanţii la negocierile asupra conﬂictului transnistrean nu
vede Legea din 22 iulie ca variantă ﬁnală
a statutului regiunii transnistrene. Rusia
va încerca să insiste asupra revizuirii legii
prin adoptarea unui statut al Transnistriei
aprobat de către mediatori. Posibilitatea
unei evoluţii în problema dezarmării regiunii este la fel de mică ca şi după summit-ul
OSCE de la Istanbul.

Speranţa că factorii democratici –
actorii revoluţiei “portocalii” de la Kiev
– vor ajunge singuri la ideea sprijinului dezinteresat acordat RM se topeşte
cu mare rapiditate, plasînd cea mai
mare responsabilitate pentru cursul
viitoarelor evoluţii în această problemă
la deplina discreţie a Chişinăului.
Noua orientare a RM spre structurile euro-atlantice este un factor
alarmant pentru Rusia, dar o implicare
mai activă şi mai vizibilă de partea
separatiştilor va alerta comunitatea
internaţională, care nu ar dori conservarea enclavei ruseşti la frontierele
estice ale UE şi NATO. În această
perspectivă, sprijinul militar, politic
şi ﬁnanciar regimului secesionist de
la Tiraspol va deveni un cost pe care
nici măcar administraţia autoritară
a Preşedintelui Putin nu şi-l va mai
putea permite.

Aşa cum poziţia Chişinăului a devenit
ireconciliabilă cu cea a Moscovei, este
posibil ca negocierile să ﬁe îngheţate pentru
un timp. Cel puţin pînă se decide asupra
posturilor vamale moldo-ucrainene moni-

III. Politici de securitate
Lista întrebărilor/subindicatorilor de reper
Q1. Este R. Moldova un stat care se poate apăra efectiv în eventualitatea unei
agresiuni externe?
Q2. Este R. Moldova un stat mai viabil şi mai sigur astăzi decât acum un an pe
planul asigurării cu resurse energetice şi combustibil în funcţie de necesităţile
sale în creştere?
Q3. Este poziţia R. Moldova suficient de protejată prin acorduri şi / sau tratate
internaţionale / regionale care ar spori gradul de securitate al statului?
Q4. Există în R. Moldova politici corespunzătoare de protecţie şi susţinere a
mediului ambiant?
Q5. Sunt implementate cu succes în R. Moldova politici de eliminare a traficului
de fiinţe umane, de spălare de bani si contrabandă?
Q6. În opinia Dvs., sunt promovate în RM politici şi acţiuni eficiente de
combatere a crimei organizate?
7. În opinia Dvs., credeţi că ar fi posibil de a reglementa conflictul Transnistrean
în anul 2005?
Q8. Este oare, în opinia Dvs., locul R. Moldova în spaţiul euro-atlantic de
securitate şi apărare colectivă al Alianţei NATO?

�

torizate de UE. Tendinţele Ucrainei
de a grăbi legalizarea prin alegeri a
regimului de la Tiraspol, este, posibil o
încercare a Ucrainei de a se pricopsi cu
un partener politic şi comercial legitim
în Transnistria, imun la limitările
impuse de UE.
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Acest buletin apare cu sprijinul generos al fundaţiei GMF (German Marshall Fund of the United States).
German Marshall Fund of the United States reprezintă o instituţie americană care stimulează schimburile de
idei şi promovează cooperare între Statele Unite ale Americii şi Europa în spiritul Planului Marshall postbelic.
Opiniile exprimate aparţin doar autorilor acestei publicaţii. Echipa PSS: Ghenadie Mocanu, Timur Onica.
Pentru a ﬁ incluşi în lista de distribuţie a buletinului PSS vă rugăm să contactaţi Departamentul Publicaţii la
viitorul@moldova.org sau la tel. (373-2) 22.18.44. Pentru sugestii şi întrebări ne puteţi scrie la gene.moca@gmail.com sau telefonaţi-ne la (373-2)
22. 18.44. www.viitorul.moldova.org

