REZOLUŢIA
COMISIEI COMUNE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ
A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ŞI
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
DE SPRIJIN POLITIC AL REPUBLICII MOLDOVA
PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană.
Parlamentul României, prin intermediul Comisiei Comune pentru Integrare
Europeană, sprijină aspiraţiile, obiectivele şi aşteptările Republicii Moldova, în
contextul integrării europene.
Republica Moldova este un stat european, cu aspiraţii legitime de integrare
europeană. Parlamentul României, prin intermediul contactelor susţinute cu
Parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE şi Parlamentul European,
sprijină eforturile autorităţilor din Republica Moldova în vederea realizării
obiectivelor europene.
Noi, parlamentarii din România şi Republica Moldova, membri ai Comisiei
Comune pentru Integrare Europeană, afirmăm necesitatea accelerării
negocierilor privind Acordul de asociere a Republicii Moldova la UE, Acordul
de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător Republica Moldova - Uniunea
Europeană, obţinerea regimului de liberă circulaţie pentru cetăţenii Republicii
Moldova, care doresc să călătorească în UE.
Încurajăm, în continuare, cooperarea intensă, la nivel bilateral şi multilateral, în
cadrul Parteneriatului Estic, proiect important menit să impulsioneze procesul
complex de transformare instituţională, reformare şi modernizare a Republicii
Moldova, din perspectiva îndeplinirii criteriilor pentru aderarea la Uniunea
Europeană, precum şi din perspectiva cooperării multilaterale în plan regional.
Parlamentarii din România şi Republica Moldova, membri ai Comisiei Comune
pentru Integrare Europeană, subliniază importanţa deosebită a transferului de
expertiză de la Parlamentul României către Parlamentul Republicii Moldova
pentru adoptarea legislaţiei naţionale conformă cu normele europene, în
vederea accelerării ritmului reformelor interne necesare aderării la Uniunea
Europeană.

Membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană cheamă Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova la intensificarea dialogului politic şi
a cooperării bilaterale pentru asigurarea condiţiilor necesare aderării Republicii
Moldova la Uniunea Europeană, precum şi pentru lărgirea sprijinului politic în
statele membre UE, la nivel guvernamental, pentru atingerea obiectivelor
europene ale Republicii Moldova.
Membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană vor monitoriza felul în
care Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova implementează
documentele bilaterale asociate obiectivului strategic de integrare a Republicii
Moldova în Uniunea Europeană.
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Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Comisiei Comune pentru Integrare Europeană
între Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

În temeiul articolului 8 al Protocolului de Colaborare şi Parteneriat, prin Hotărâri ale
Parlamentului României şi Parlamentului Republicii Moldova, a fost înfiinţată Comisia
Comună pentru Integrare Europeană, în continuare denumită Comisia.

CAPITOLUL I – Dispoziții generale
Art.1. – Obiective:
Comisia Comună pentru Integrare Europeană, denumita in continuare “Comisia” este
organism de lucru al Parlamentului României şi al Parlamentului Republicii Moldova,
înfiinţat pentru coordonarea şi implementarea prevederilor Protocolului de Colaborare
şi Parteneriat, cu scopul întăririi cooperării interparlamentare româno-moldovene şi,
pe această bază, a accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea
Europeană.
Art.2. Funcții:
În conformitate cu prevederile Protocolului de Colaborare şi Parteneriat între
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, Comisia are următoarele
funcții:
a) propune conducerilor celor două Parlamente obiective, domenii şi căi prioritare de
activitate comună, româno-moldoveană, pentru accelerarea procesului de aderare a
Republicii Moldova la Uniunea Europeană;
b) solicită rapoarte, informaţii şi documente de la autorităţile publice, centrale şi locale,
relevante, care sunt utile dezbaterilor din cadrul comisiei;
c) solicită Guvernelor celor două ţări, direct şi prin intermediul grupurilor politice din
cele două Parlamente, elaborarea unor proiecte de lege necesare cooperării bilaterale şi
multilaterale, în plan politic şi instituţional, economic şi fiscal, cultural în vederea
accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

CAPITOLUL II - Structura

Art.3. – Componenţa
(1) Comisia este alcătuită pe bază paritară din 10 membri ai Parlamentului României,
respectiv şase senatori şi patru deputaţi, precum şi din 10 deputaţi ai Parlamentului
Republicii Moldova. Din Comisie fac parte membri ai Comisiilor de politică externă,
Comisiilor pentru afaceri europene şi ai altor comisii relevante din Parlamentul
României şi Parlamentul Republicii Moldova.
(2) Membrii Comisiei sunt aleşi pe toată durata mandatului parlamentar.
(3) Algoritmul desemnării reprezentanţilor celor două Parlamente în Comisie va fi
stabilit de fiecare dintre cele două Parlamente la începutul fiecărei legislaturi.
(4) Comisia are activitate permanentă ce corespunde perioadei unei legislaturi.
(5) Activitatea Comisiei este coordonată de doi co-preşedinţi din partea delegaţiilor
Parlamentului României şi Parlamentului Republicii Moldova.
(6) Comisia Comună pentru Integrare Europeană va fi asistată tehnic de către Direcţiile
de relaţii parlamentare externe ale celor două Parlamente, în calitate de secretariat al
Comisiei.

CAPITOLUL III - Desfăşurarea lucrărilor Comisiei
Art.4. (1) Părţile vor organiza anual două reuniuni ale Comisiei, una la Bucureşti şi alta
la Chişinău.
(2) Membrii Comisiei convin, prin planificare, asupra locului de desfăşurare a
reuniunilor şi a modului lor de desfăşurare.
(3) Ordinea de zi a fiecărei reuniuni este stabilită în cadrul reuniunii anterioare.
(4) Deciziile în cadrul Comisiei sunt adoptate cu votul majorităţii simple a
reprezentanţilor fiecărei părţi.
(5) Pentru adoptarea deciziilor Comisiei este necesară prezenţa a minimum jumătate
din numărul membrilor fiecărei părţi.

(6) Discuţiile din cadrul Comisiei, cu ocazia reuniunilor bianuale, sunt consemnate
într-un raport al Comisiei.
(7) Comisia transmite rapoartele bianuale, spre informare, Birourilor permanente ale
celor două Camere ale Parlamentului României şi Parlamentului Republicii Moldova.
(8) În colaborare cu Birourile permanente, Comisia coordonează
dezbaterilor anuale alternative, în plenurile reunite ale celor două
Parlamentului României şi în plenul Parlamentului Republicii Moldova,
reciprocă a preşedinţilor de Parlament, pe teme europene, euro-atlantice
de interes comun.

organizarea
Camere ale
cu invitarea
şi regionale,

(9) Comisia poate invita la lucrările sale specialişti sau reprezentanţi ai autorităţilor
publice, centrale şi locale, ai unor organizaţii neguvernamentale, precum şi
personalităţi în domeniul relaţiilor internaţionale, din ţară sau din străinătate.
CAPITOLUL IV - Dispoziţii finale
Art.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei se aprobă cu votul
majorităţii membrilor din cadrul fiecărei părţi a Comisiei.
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea componenţei nominale a părţii moldoveneşti
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Copreşedinte
1. GUŢU Ana

–

Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
Membri

2. MÎNDRU Victor

–

Fracţiunea parlamentară a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova

3. PETRENCO Grigore

–

Fracţiunea parlamentară a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova

4. STATI Sergiu

–

Fracţiunea parlamentară a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova

5. TKACIUK Marc
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6. CIOBANU Maria
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7. MOCANU Gheorghe
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Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
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8. STRELEŢ Valeriu
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Democrat din Moldova
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10. DIACOV Dumitru

–
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