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COMITETUL PARLAMENTAR DE ASOCIERE UE - REPUBLICA 
MOLDOVA  

 Cea de-a 11-a reuniune  

6-7 aprilie 2022 

Strasbourg 

DECLARAȚIE FINALĂ ȘI RECOMANDĂRI 
în temeiul Articolului 441(3) din Acordul de Asociere  

 
adoptate la 6 aprilie 2022 

 

Cea de-a 11-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova 
(CPA) s-a desfășurat la 6-7 aprilie 2022 la Strasbourg.  

Reuniunea a fost coprezidată de dl Siegfried Mureșan, din partea Parlamentului 
European și de dl Mihail Popşoi, din partea Parlamentului Republicii Moldova (în 
continuare ‘Moldova’). 

Comitetul Parlamentar de Asociere a trecut în revistă starea relațiilor UE-Moldova și a 
implementării Acordului de Asociere.  

Comitetul Parlamentar de Asociere a convenit asupra următoarei declarații finale și 
recomandări:  

Despre consecințele agresiunii militare neprovocate, nejustificate a 
Rusiei împotriva Ucrainei 
 
1. Condamnă în cel mai ferm mod cu putință agresiunea militară neprovocată și 
nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, ca o încălcare flagrantă a dreptului 
internațional și un atac la principiile de cooperare și securitate în Europa precum și la 
ordinea internațională bazată pe reguli; subliniază că această agresiune militară 
inacceptabilă destabilizează întregul continent european, având un impact dur asupra 
economiei și vieții cetățenilor Republicii Moldova, care are frontieră comună cu 
Ucraina;  
 
2. Apreciază solidaritatea și sprijinul oferit de autoritățile moldovene, precum și 
de cetățenii moldoveni celor 400,000 de refugiați ucraineni care caută adăpost în  
Moldovei sau tranzitează țara;  subliniază că acești refugiați au nevoie de adăpost, 
mâncare, servicii medico-sanitare; apreciază faptul că Moldova a acționat în mod 
demn de încredere, într-un spirit pro-european pe parcursul acestei crize fără 
precedent; observă că Moldova este țara europeană care a fost lovită cel mai puternic 
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de acest influx major de refugiați care fug de războiul din Ucraina; salută, în acest sens,  
semnarea pe 17 martie a unui acord UE-Moldova cu privire la cooperarea în domeniul 
administrării frontierei, care îi permite agenției Frontex să sprijine autoritățile 
moldovene în activitățile zilnice de administrare a frontierei;   
 
3. Salută aprobarea de către Parlamentul European, pe 24 martie, a propunerii 
Comisiei Europene de a acorda Republicii Moldova 150 milioane de euro de asistență 
macrofinanciară pentru a acoperi o parte din necesitățile sale de finanțare externă; 
apreciază programul de suport bugetar adițional de 53 milioane pentru Republica 
Moldova anunțat de Comisie pe 5 aprilie; constată că Republica Moldova va avea 
nevoie cu atât mai mult de asistență umanitară, în materie de securitate și social-
economică, cu cât durează mai mult războiul în Ucraina vecină; în consecință, solicită 
Comisiei Europene să sporească în continuare asistența financiară și tehnică pentru 
Republica Moldova și însărcinează Comisia să analizeze dacă pot fi avansate plățile 
tranșelor; ia act de solicitarea autorităților moldovene de sporire  a operațiunii de 
asistență macrofinanciară recent adoptate, de la 150 de milioane de euro la 300 de 
milioane de euro, inclusiv o creștere de la 30 de milioane de euro la 150 de milioane de 
euro sub formă de granturi, pentru a ajuta Republica Moldova să elimine decalajul 
bugetar semnificativ indus de această criză; subliniază că o astfel de creștere este 
esențială, întrucât sumele actuale au fost decise anterior conflictului din Ucraina; 
 
4. Subliniază rolul cheie jucat de Republica Moldova până în prezent în ceea ce privește 
siguranța și stabilitatea Uniunii Europene, în contextul crizei umanitare provocate de 
invazia rusă în Ucraina. 
 
5. Salută sprijinul acordat Republicii Moldova în timpul acestei crize prin Mecanismul 
de protecție civilă al UE de către cincisprezece state membre ale UE, în special 
România și Franța, care au oferit ajutor sub formă de combustibil sau generatoare 
electrice; 
 
6. Invită Uniunea Europeană și Republica Moldova să își intensifice cooperarea pentru 
a aborda campaniile de dezinformare ale Rusiei și pentru a consolida rezistența la 
atacurile cibernetice; reiterează importanța informării adecvate a cetățenilor 
Republicii Moldova; 
 
Cu privire la cererea de aderare la UE a Republicii Moldova 
 
7. Salută cererea Republicii Moldova de aderare la UE, în contextul invazie brutale a 
Rusiei în Ucraina; reiterează faptul că Republica Moldova aparține familiei europene 
în temeiul istoriei, tradițiilor, culturii și limbii sale;  
 
8. Constată cu satisfacție că liderii UE au recunoscut, la Summitul de la Versailles, 
aspirațiile europene și alegerea europeană a Republicii Moldova și au pornit un proces 
însărcinând Comisia Europeană să elaboreze un aviz cu privire la această cerere; 
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9. Subliniază, fără a anticipa conținutul acestui aviz, că autoritățile moldovene sunt, 
fără îndoială, pe calea cea bună adoptând reforme cheie care vor asigura respectarea 
de către Republica Moldova a „criteriilor de la Copenhaga” pe care trebuie să le 
îndeplinească țările care aderă: stabilitatea guvernării democratice, statul de drept și 
drepturile omului, protecția minorităților, o economie de piață funcțională și 
capacitatea de a implementa obligațiile care decurg din aderarea la UE; 
 
10. Invită instituțiile europene să depună eforturi pentru acordarea Republicii 
Moldova a statutului de candidat la UE, în conformitate cu Articolul 49 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și, între timp, pentru o accelerare a integrării treptate a 
Republicii Moldova în piața unică a UE; invită Comisia Europeană să efectueze 
evaluarea rapid și să ofere asistență deplină Republicii Moldova în acest proces; 
încurajează Statele Membre ale UE din vecinătate, care au aderat recent, să facă schimb 
de bune practici și să ofere asistență tehnică autorităților Republicii Moldova pentru a 
le ajuta să definitiveze răspunsurile din chestionarul Comisiei Europene; 
 
11. Reamintește că Parlamentul European va monitoriza în mod adecvat întregul 
proces; solicită autorităților moldovene să se concentreze, între timp, pe reformele 
structurale în continuare, inclusiv reformele din domeniul justiției, sănătății, educației 
și sistemului bancar; 
 
Cu privire la consolidarea relațiilor UE-Moldova și realizarea unui 
program ambițios de reforme 
 
12. Consideră că Acordul de Asociere UE-Moldova, inclusiv Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător, constituie fundamentul cooperării și solidarității, pe care 
se sprijină valorile comune de bază, cum ar fi respectarea drepturilor omului, a 
libertăților fundamentale, a statului de drept, separarea puterilor și respectarea 
principiilor democratice; 
 
13. Reamintește mandatul puternic și clar oferit de cetățenii Republicii Moldova la 
alegerile prezidențiale și cele parlamentare din 2020 și 2021, respectiv, forțelor 
reformiste din țară pentru a depăși criza politică prelungită și pentru a apropia țara de 
UE prin implementarea Agendei de Asociere în mod temeinic; 
 
14. Subliniază că sprijinul tehnic și financiar al UE va fi de o importanță majoră în acest 
sens; reamintește că sprijinul menționat rămâne condiționat de îndeplinirea criteriilor 
agreate anterior, cum ar fi punerea în aplicare a programului macroeconomic instituit 
de Fondul Monetar Internațional (FMI), precum și măsurile de politică suplimentare 
pentru reforma, printre altele, a managementului finanțelor publice, a sectorului 
justiției, a achizițiilor publice, pentru îmbunătățirea drepturilor sectorului muncii și 
recuperarea activelor pierdute ca urmare a fraudei bancare masive din 2014; solicită o 
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cooperare consolidată între statele membre ale UE și autoritățile moldovene în 
investigarea fraudei bancare; 
 
15. Solicită UE să ofere asistență administrativă și tehnică sporită prin crearea unui 
Grup de Sprijin pentru Moldova, similar Grupului de Sprijin existent pentru Ucraina 
(SGUA), care va spori prezența personalului UE în Moldova și va permite extinderea 
în Moldova a asistenței de tipul SGUA; 
 
16. Constată cu satisfacție faptul că Parlamentul nou ales a demonstrat deja 
disponibilitatea și capacitatea de a sprijini programul ambițios de reforme al 
Guvernului Republicii Moldova, adoptând deja mai multe acte legislative care vizează 
combaterea corupției, reforma sistemului judiciar, digitalizarea economiei și 
majorarea cuantumului pensiilor minime; încurajează autoritățile Republicii Moldova 
să continue calea reformelor care vor îmbunătăți viețile cetățenilor și vor aduce țara 
mai aproape de standardele europene;  
 
17. Felicită Republica Moldova pentru participarea la misiunile și operațiunile UE ale 
Politicii Externe și de Securitate Comune, inclusiv ale Politicii Comune de Securitate și 
Apărare, într-un efort comun de consolidare a securității în Europa și în lume; insistă 
asupra importanței unei astfel de cooperări pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor politice bilaterale; 
 
Cu privire la dificultățile economice actuale cu care se confruntă 
Republica Moldova, în special consecințele crizei de aprovizionare cu 
gaze, create artificial 
 
18. Menționează că pandemia de COVID-19 și seceta din vara anului 2021 au avut 
un impact negativ asupra economiei Republicii Moldova, care s-a contractat cu 7%; 
regretă faptul că respectiva criză de aprovizionare cu gaze, provocată artificial de 
Gazprom, a exacerbat și mai mult aceste dificultăți;  
 
19.  Așteaptă cu interes să primească concluziile auditului pretinsei datorii a 
companiei Moldovagaz față de Gazprom; reamintește faptul că Moldovagaz, în sine, 
este o filială a Gazprom; în consecință, face apel ca acest audit să fie realizat de un 
auditor internațional, care să atingă cel mai înalt grad de profesionalism și 
transparență; 
 
20. Salută reacția promptă a UE la criza de aprovizionare cu gaze și asistența 
acesteia în formă de expertiză tehnică și sprijin financiar de urgență, precum și 
măsurile provizorii de atenuare întreprinse de autoritățile din Republica Moldova, în 
special de susținere a gospodăriilor vulnerabile și afacerilor mici; constată totuși că 
această criză nu este încă rezolvată, întrucât tarifele la gaz și electricitate continuă să 
crească și încurajează Comisia Europeană să fie gata pentru a oferi sprijin adițional 
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Republicii Moldova în acest domeniu; crede că ar putea fi întreprinse măsuri 
suplimentare pentru a combate efectele negative ale creșterii acestor tarife 
 
21. Salută Concluziile Consiliului European de pe 24 și 25 martie 2022, care includ 
angajamentul statelor membre ale UE de achiziționare în comun a gazelor naturale,  
GNL și hidrogen, prin intermediul unei platforme comune de achiziționare accesibile, 
care include statele din Balcanii de Vest și cei trei Parteneri Estici asociați; cheamă 
autoritățile din Republica Moldova și Comisia Europeană să conlucreze asupra unei  
evaluări clare a necesităților Republicii Moldova de depozitare a gazelor pentru 
perioada următoare; cheamă autoritățile din Republica Moldova să își continue 
eforturile de sporire a rezilienței în sectorul energetic, cu accent pe diversificarea 
surselor energetice și sporirea eficienței energetice; 
 
22.  Reamintește importanța continuării reformelor în sectorul energetic în 
corespundere cu Al Treilea Pachet Energetic și acquis-ul Comunității Energetice; 
salută recentul „test de izolare” efectuat cu succes de Republica Moldova și Ucraina 
pentru deconectarea temporară a sistemelor lor energetice de Rusia și Belarus; salută 
și sincronizarea cu succes a rețelelor electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova cu 
Rețeaua Continentală Europeană; 
 
Cu privire la criza epidemiologică cauzată de pandemia de COVID-19 și 
Planul de Redresare Economică al UE pentru Republica Moldova 
 
23. Își exprimă regretul privind suferința cauzată de pandemia de COVID-19 în 
Republica Moldova, în Statele Membre ale UE și în întreaga lume; adresează 
condoleanțe tuturor cetățenilor afectați; menționează că pandemia are un impact 
social și economic major, în Republica Moldova și în Uniunea Europeană deopotrivă; 
 
24. Salută solidaritatea constantă a UE cu Republica Moldova în aceste vremuri 
dificile, inclusiv prin livrarea unui milion de doze de vaccin prin platforma COVAX, 
precum și printr-un Plan ambițios de Redresare Economică pentru Moldova, care va 
mobiliza până la 600 milioane euro în asistență macrofinanciară, granturi și investiții, 
susținute prin garanții mixte și financiare; menționează că perioada post-pandemică 
reprezintă o oportunitate de a „reconstrui mai bine”, în special când vine vorba de 
eficiența energetică și „ecologizarea economiei”;  
 
25.  Insistă că pe parcursul redresării economice trebuie să fie acordată o atenție 
specială tinerilor, facilitând crearea de locuri de muncă calitative, stabile, care să 
permită un standard de viață adecvat în Republica Moldova și să împiedice exodul 
intelectualității; solicită ca eforturile de reconstrucție să includă și populația rurală, 
persoanele cu dizabilități, femeile și alte posibile părți dezavantajate ale populației, 
precum și minoritățile, în special cea din Găgăuzia;  
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Cu privire la soluționarea pașnică a conflictului 
 
26. Își reiterează sprijinul pentru o soluționare pașnică, cuprinzătoare a conflictului 
transnistrean,  în baza suveranității și integrității teritoriale a Republici Moldova, cu 
un statut special pentru Transnistria în interiorul unui stat moldovean viabil; 
 
27. Felicită Uniunea Europeană pentru participarea sa constructivă în calitate de 
observator în procesul de negocieri 5+2; Salută toate măsurile de consolidare a 
încrederii menite să sporească încrederea dintre Chișinău și Tiraspol; reiterează 
importanța acțiunii Misiunii UE de Asistență la Frontieră (EUBAM), care susține 
eforturile Republicii Moldova și Ucrainei de gestionare eficientă a frontierei lor 
comune.  
 
Cu privire la sporirea cooperării parlamentare 
 
28. Salută semnarea, pe 29 noiembrie 2021, a Memorandumului de Înțelegere între 
Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova cu privire la un cadru 
comun pentru sprijinirea democrației parlamentare; subliniază rolul important pe care 
Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova îl poate juca în ceea ce 
privește promovarea schimburilor de experiență și a bunelor practici; consideră că 
aceste schimburi pot fi îmbunătățite în continuare pentru a conlucra, la nivel 
parlamentar, în vederea susținerii reformelor în Republica Moldova și monitorizării 
punerii în aplicare a acestora; își exprimă disponibilitatea de a lucra în comun la nivelul 
celor două delegații pe teme de interes reciproc, grupate după cum urmează: Cooperare 
politică și strategică; Valorile UE, statul de drept, reforma sistemului judiciar și lupta 
împotriva corupției; Securitate energetică și tranziție către o economie verde; Reforma 
administrației publice și cooperarea regională; Securitate, apărare și relații externe; 
Infrastructură și tranziție la economia digitală; Comerț, investiții, cooperare 
economică; Sănătate, educație și politici sociale. 
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