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Comisia securitate naţională,
apărare şi ordine publică

DECIZIE
privind rezultatele audierilor pe tema
}„Problemele actuale existente în procesul implementării ultimelor acte semnate
'
în cadrul procesului de reglementare transnistreană"
În temeiul art. 27 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 la 24
octombrie 2018 Comisia securitate naţională apărare şi ordine publică a organizat audieri a
Biroului politici de reintegrare, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi
Securitate şi a Agenţiei Servicii Publice privind problemele actuale existente în
procesul implementării ultimelor acte semnate în cadrul procesului de
reglementare transnistreană.
În anul 2018 se raportează un progres în dezvoltarea dialogului Chişinău-Tiraspol pe toate
platformele de interacţiune existente, cum ar fi:
menţinerea activă

aformatului „5+2" (29-30 mai 2018, reuniunea de la Roma);

dezvoltarea formatului „1+1" (29 de întrevederi a reprezentanţilor politici);

:~

activitatea grupurilor sectoriale (70 de şedinţe), cele mai productive fiind grupurile
de lucru pentru dezvoltarea transportului auto şi infrastructurii drumurilor, ocrotirii
sănătăţii, telecomunicaţii şi servicii poştale, economie, educaţie.

Conform rapoartelor prezentate se
fost semnate 4 documente:

menţionează că

în procesul de negocieri în anul 2018 au

. i) Decizia protocolară „Privind interacţiunea în domeniul veterinar, carantină şi protecţia
plantelor", 15.02.2018;
2) Înscrierea protocolară a întrevederii reprezentanţilor politici cu participarea grupurilor de
lucru pentru dezvoltarea transportului auto şi infrastructurii drumurilor, 28.02.2018;

3) Decizia protocolară „Cu privire la participarea în traficul rutier internaţional a
autovehiculelor din regiunea transnistreană care nu desfăşoară activităţi comerciale'',
24.04.2018;

4) Roadmap-ul „Pentru implementarea prevederilor Deciziei protocolare cu privire la
măsurile de organizare a interacţiunii în domeniul telecomunicaţiilor din 25 noiembrie 2017",
28.06.2018.

Din cele 8 subiecte ce figurează în
progrese pe 6 teme, cum ar fi:

aşa-numitul

pachet „Berlin plus" s-a

Pe podul de la Gura Bâcului - Bâcioc, s-a admis
3,,5 t şi ulterior până la 10 t .
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z. Mecanfsmulde apostilsrea actelorde studii de model neutru eliberatede cdtre
"Taras$eucenco"
din or.Tiraspo/estedeplinfunclionalEise implementeazd
Uniuersitotea
din zo martiezor8.
g. Pe dosaruIScolilorcu predarein grafi.qIstind se constat[c[ parteatransnistrean[a
indeplinitdoarz Ei7 angajamente
asumate,
adicd,prin incheierea
contractelor
de arenddla
sumasimbolic[de rooo lei/ lunar per institutieqi pe un termende ro ani (or.or.zor83t.tz.zoz7).
a fost deblocatreuEindu4. AccesulIa terenurileagricole de dupd trq.seulCamenca-Tiraspol
se ca incepAndcu 01.o8.2or8s[ fie asigurataccesulproprietarilor/delin[torilordin raionul
Dubdsari,cu restabilireamecanismuluidin anul 2006 qi urmarea documentdriicu certificate
pentruposesie,
folosinf5gi prelucrarea loturilor de pXm6ntpe un termende zo de ani.
depindenemijlocit de atingerea
5. Organizqrea.interacliunii in domeniul telecomunicayiilor
unui compromisdintre operatorii de telefoniede pe ambelemaluri ale Nistrului. Totodat[,
sunt rezervein privinla cooperdriicu InterDnestrComce activeazdin afaracadruluilegalal
RepubliciiMoldova,are cerinleexageratecepot afectaregulilede concurenldloial6,imaginea
operatorilorde pe malul drept Ei veniturile acestora,precumgi persistdriscuri de procesdri
ilegalede date personale,interceptXritelefoniceneautorizate,poten{ialelitigii de arbitraj
interna[ionalg.a.
6. Mecqnismulde asigurare a.documentdrii autouehiculelordin regiunea transnistreand.
cu
pldci qi certificatede inmatriculare neutre a fost pus in aplicaredin or septembriecurent,
celor doud puncte de inmatricularedin Rdbni[aEi Tiraspol,cu inmAnarea
iirin deschiderea
simbolicdpe 10 septembriecurent de cdtreReprezentantul
Specialal Pregedin{ieiin exerciliu
al OSCEpentru reglementarea
transnistreandFrancoFrattini a primelor numereneutre.
De asemenea,
s-a constatatgi un Eir de problemein procesulde reglementaretransnistrean[,
uneledin elefiind:
- solufionareaneconditionatd gi cu respectareaangajamenteloranterior asumate a
problemeiliberei circula[ii intre celedoudmaluri ale Nistrului pentru toate categoriilede
cet[[eni,dar gi depolitizatqi exclusde pe agendanegocierilorsubiectuldosarelorpenale,
caretine de competenlaexclusivda organelorde drept gi de infHptuirea justiliei.
: Intenfiapdrtii transnistrenede a amenajaldngds.Bdciocun aqa-numitterminalvamal
international qi o parcare pentru autovehiculede mare tonaj, par[ea moldoveneascX
reiterdndin repetaterAnduri apelulde a renun[ala incdlcareaflagrantda angajamentelor
asumate.
- NesolulionaterdmAna fi aspectelereferitoarela circulalialiberd a elevilor,profesorilor,
materialelordidactice,produseloralimentare,articolelorde construcliiprin posturilede
pe linia administrativ[(nefiindeliminatmecanismulnotificXrilorprealabile),nedareain
folosinlda terenurilor adiacentegcolilorpentru organizareamanifestaliilorin aer liber qi
a evenimentelorsportive, asigurareacu sedii proprii pentru desfbEurarea
procesului
educational.
- Stabilirea tarifelor la apd, canalizareEi energie tennicd din partea administraliei
transnistrene,diferentiatefatd de instituliile de inv[!6mAntcu predarein grafielatin6.
- Persistentariscului de legalizareabuzivdin RepublicaMoldova a cetdlenilorstrdini intruc6t in multe cazuri lipsescinstrumentelelegalede verificarea autenticitdlii datelor
personale
alesolicitan{ilor.
- in domeniulveterinarqi fitosanitare d.eremarcatcb parteatransnistreandnu dispunede
laboratoarede diagnosticareveterinard,precumqi refuzdpropunereapdrtii moldovenegti

de a efectua analize gi probe de laborator in instituliile
specializateale Republicii
Moldova'De asemenea,
parteatransnistreand
ezitdsd ajustezeNomenclatorulmdrfurilor
supusecontrolului sanitar-veterinarIa cel constitufional,
astfel ignor6nd cerin[elede
raportarea cazurilorde risc in domeniurfitosanitar.
ca urmarea audierii rapoartelorviceprim-ministrului
pentru reintegrare- doamneicristina
Lesnicqi a autorit[lilor participante,comisia
securitatenalionala,ap6raregi ordinepublic, a
DECIS:
r' se ia act de. r.agoarteleviceprim-ministrului
pentru reintegrare,Biroului politici de
reintegrare'serviciului de tnformalii gi securitate,
IfrinisteruluiAfacerilorInterne gi Agenliei
ServiciiPublice.
z. SerecomandX
Birouluipolitici de reintegrare:
- sd asigureo conlucrareeficienti
cu toateautoritdlilede resortin ved.erea
promovdrii
intereselorlegale ale statului in procesul
de negocieri pentru reglementarea
transnistreanl;
..
intreprindd a$iunile necesare reiegind
din competenlele atribuite pentru
interconectarea
in continuarea comunitdtrilorde pe celedoudmaluri
ale Nistrului prin
proiecteconcrete;
..
: - sX coopereze c]r autorit[{ile publice na{ionale, societatea civild,
organizafiile
neguvernamentalerelevante pentru promovareaunei politici
unice in domeniul
reintegrdriilXrii;
- sd sprijinerealizareaprogramelor
de asistenfdgi dezvoltarein Zonade Securitatedin
fondurilebugetareqi prin intermediulsuportuluioferit
de donatoriiinternalionali.
3' SerecomandX
serviciuluide Informalii gi securitate MinisteruluiAfacerilor
Ei
Internesd
acordeasistenlanecesardBiroului politici de reintegrare
prin monitorizareapermanent6a
factorilor de risc in zona de securitate gi intr$rinderea
acliunilor ce se impun de
preintdmpinarea evenfualelorprovocdrigenerate
de structurile separatistesau factorii
externiprezenliin regiune.
4' Biroul politici de reintegrare,serviciul de Informafii gi securitategi Ministerul
Afacerilor
Internevor informa semestrialcomisia securitatenalionald,
apdraregi ordinepublicxdespre
mdsurileintreprinsegi evoluliile curentein procesulreglement5rii
conflictuluitransnistrean.
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Preqedintele Comisiei
securitate na[ionali,
apirare qi ordine publici

