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Evoluția Tabelului celor 7 priorități legislative promovate în colaborare de către cele mai mari 

platfome ale societății civile precum CNP, Consiliul ONG, AAC, Coaliția alegeri libere și curate șa1 

 

Angajamentul Guvernării Situaţia actuală 

(1) Consolidarea responsabilității financiare a partidelor 

politice și campaniilor electorale 

Adoptat în lectură finală, însă cu deficiențe 

(2) Promovarea egalității de gen în cadrul partidelor 

politice și în activitatea politică 

Adoptat în prima lectură– necesită adoptare în 

lectura FINALĂ de PARLAMENT. 

(3) Consolidarea durabilității financiare a societății civile 

- adoptarea legii 2% 

Adoptat în lectura finală, însă este tergiversată 

impementarea sa prin  neadoptarea hotărîrii de 

GUVERN pentru mecanismul de aplicare 

(4) Consolidarea regimului integrității publice – pachetul 

de legi. 

1. Regres, deoarece implementarea legislației 

actuale în privința testării integrității profesionale 

e periclitată de către decizia Curții Constituționale 

prin invalidarea parțială a mecanismului de 

aplicare. În prezent  e necesară aprobarea de 

GUVERN a redacției noi a legii testării integrității 

profesionale. 2. Este imperativă consolidarea 

instituțională a CNI privitor la verificarea și 

sancționarea conflictelor de interese și 

incompatibilităților, declarării averilor și  

cadourilor, 3. Un alt pachet de legi, integritatea 

publică propriu zisă,  necesită a fi  finalizat și 

aprobat de GUVERN.  

 

(5) Promovarea politicii de control a tutunului – adoptarea 

pachetului de legi privind  controlul tutunului. 

Adoptat în lectură finală– necesită elaborarea 

mecanismului de aplicare și aprobarea de 

GUVERN. 

(6) Promovarea transparenței acționariatului mijloacelor 

media – adoptarea modificărilor legislative 

Adoptat în lectură finală, însă nu prevede 

interdicția finanțării sau deținerii acțiunilor mass-

mediei din off-shoruri. Necesită implementarea în 

practică.   

(7) Promovarea transparenței licitațiilor publice și 

privatizării bunurilor publice – aplicarea platformelor 

informaționale 

Regres, deoarece nici un progres din partea 

GUVERNULUI, Ministerului Finanțelor și 

Ministerului Economiei. Afacerea BEM, AIC și 

criza financiar-bancară. 

 

 

                                                           
1 Tabelul care reflectă situația din septembrie e aici : http://alianta.md/news/view/-4182/page:12 

http://alianta.md/news/view/-4182/page:12
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Constatăm: 

(1) Deşi pe majoritatea angajamentelor s-a realizat un anumit progres în mărime de 60 %, 

regretăm că doar patru proiecte au fost adoptate în lectura finală, iar 3 din 4- finanțărea 

partidelor, finanțărea societății civile 2 % și transparenței acționariatului mijloacelor media, cu 

anumite carențe din cauza imixtiunilor netransparente, în special la ultima etapă a adoptării 

proiectelor în Parlament. Astfel, putem constata că doar unul din angajamentele asumate de către 

Guvern şi Parlament – legea controlului tutunului - a fost realizat pe deplin. Iar la 2 din priorități 

- regimul integrității publice  și transparența acționariatului mijloacelor media -  au fost 

înregistrate regrese notabile și consecințe nefaste de lungă durată.  

(2) Acest fapt trezeşte îngrijorare în privința bunei intenții ale guvernării, dar în special a 

Parlamentului, pentru că două angajamente – finanțarea partidelor și egalitatea de gen în cadrul 

partidelor politice  și în activitatea politică - vizau campania electorală din noiembrie 2014. 

Neadoptarea primului în timp util și neadoptarea   celui de-al doilea pînă în acest moment, 

reprezintă o mare iresponsabilitate politică şi a dus la perpetuarea mai multor deficienţe 

electorale şi democratice și pentru scrutinul alegerilor generale locale care urmase în 2015. Spre 

exemplu, este notoriu faptul, că femeile politiciene sunt mai integre, dar și mai implicate în 

favoarea interesului public și nu în ultimul rînd ale politicilor social-economice.   

(3) Regresul constatat la capitolul consolidării regimului integrității publice și neaprobarea de 

către Guvern a pachetului de lege referitor la integritatea publică și neajustarea cadrului legislativ 

adoptat de 12 ani întru prevenirea corupției și asigurarea integrității, acordă posibilitatea unor 

categorii întregi de persoane ce prestează servicii publice, în special la confluența sferei publice 

și private, de a se eschiva de la testarea integrității profesionale, nedeclararea cadourilor și 

conflictelor survenite  de interese. 

(4) E necesară urgentarea elaborării mecanismului de aplicare a legii privind controlul tutunului, 

deoarece încă este favorizat consumul produselor de tutun  în rândul minorilor, nu se protejează 

de la expunerea la fumul de tutun în spaţiile publice închise şi nu se informează eficient despre 

consecinţele tutunului asupra sănătăţii. De asemenea, se mai menţine un climat ce avantajează 

comerţul ilicit şi contrabanda cu ţigări, ceea ce prejudiciază enorm bugetul şi sănătatea publică.  

(5) Criza financiar-bancară, devalorizarea considerabilă a leului și  degradarea condițiilor social-

economice sunt  direct conexe lipsei de transparență și elementara buna guvenanță a licitațiilor 

publice și privatizării bunurilor publice în afacerile  BEM și AIC.  

Regretăm faptul că după aceste afaceri, Guvernul continuă să IGNORE responsabilitatea de a 

garanta mecanismele de asigurare a TRANSPARENȚEI depline în procesul de licitații publice și 

privatizare a bunurilor publice. 
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Solicităm: 

(1) Conducerii Parlamentului, liderilor fracţiunilor parlamentare, biroului permanent, deputaților 

să comunice public cînd proiectele egalității de gen în cadrul partidelor politice și în activitatea 

politică, pachetele de legi referitoare consolidarea regimului integrității publice, proiectul 

interdicției finanțării sau deținerii acțiunilor mass-mediei din off-shoruri vor fi puse pe ordinea 

de zi a Parlamentului pentru lectura finală. 

(2) Comisiilor permanente ale Parlamentului să desfăşoare într-un mod transparent şi predictibil 

examinarea amendamentelor necesare pentru a înlătura deficiențele la legea finanțării partidelor, 

legea testării integrității profesionale, și legii intedicției acționariatului off-shore ale mijloacelor 

mass-media şi avizarea proiectelor date, astfel încît acestea să fie examinate în mod prioritar de 

către Parlament în toamnă. În acest sens, ne angajăm să acţionăm prompt pentru a contribui în 

mod constructiv la acest proces.  

(3) Guvernului să urgenteze reformularea și aprobarea pachetelor de legi referitor la regimul 

integrităţii publice, să ia măsurile pentru asigurarea transparenţei în achiziţiile şi licitaţiile 

bunurilor de proprietate publică și să redreseze situația din sistemul financiar-bancar.  

(4) Parlamentului supravegherea în privința respectării hotărîrii BEM și efectuarea investigației 

și monitorizarea procesului de identificare, localizare și recuperarea  ale activelor sustrase din 

Băncile BEM, Socială și Unibank.  

(5) Parlamentului punerea sub control parlamentar a executării contractului de cesionare a 

Aeroportului Internațional Chișinău.  

 


