HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova
cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării
în contextul parcursului european al Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se aprobă Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire
la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al
Republicii Moldova (se anexează).
Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

IGOR CORMAN

Chişinău, 10 iulie 2014.
Nr. 123.

Anexă
DECLARAȚIA
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele
de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului
european al Republicii Moldova
Avînd în vedere semnarea la 27 iunie 2014 şi ratificarea la 2 iulie 2014 a
Acordului de Asociere şi crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană,
Pornind de la faptul că procesele de integrare europeană şi reintegrare
teritorială reprezintă priorități strategice ale Republicii Moldova,
Conducîndu-se de obiectivul democratizării continue a societăţii,
modernizării economiei naţionale, edificării statului de drept şi constatînd că
procesul de integrare europeană reprezintă forţa motrice a reformelor majore
legislative, instituţionale şi în domeniul realizării politicilor publice,
Reiterînd faptul că reglementarea politică a conflictului transnistrean prin
reintegrarea teritorială a Republicii Moldova reprezintă o prioritate naţională şi
confirmînd angajamentul autorităţilor moldoveneşti de a promova soluţionarea
conflictului exclusiv pe calea negocierilor, cu respectarea suveranităţii şi
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova,
Exprimînd deschidere spre intensificarea legăturilor economice, promovarea
libertăţii circulaţiei bunurilor, serviciilor şi persoanelor între cele două maluri ale
Nistrului şi sprijinind necesitatea reconstituirii unui spaţiu economic unic,
Salutînd rolul crescînd al Uniunii Europene în reglementarea conflictului
transnistrean materializat în sprijinul politic, susţinerea măsurilor de consolidare a
încrederii, activitatea misiunii EUBAM,
Exprimînd dorinţa asigurării unui nivel mai înalt de sinergie între politicile
de integrare europeană şi cele realizate în domeniul reintegrării teritoriale a ţării,
Subliniind că crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător
(ZCLAC) deschide noi oportunităţi de promovare a comerţului extern, contribuie
la sporirea competitivităţii producţiei autohtone, îmbunătăţeşte climatul
investiţional, facilitează respectarea unor standarde înalte în sfera producţiei,
prestării serviciilor, desfăşurării afacerilor,
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Confirmînd că de la începutul negocierilor cu privire la crearea ZCLAC în
anul 2012 şi pe tot parcursul acestora autorităţile moldoveneşti au manifestat
deschidere deplină oferind informaţii necesare şi asigurînd participarea
reprezentanţilor regiunii transnistrene la procesul de tratative cu Uniunea
Europeană, iar ulterior în repetate rînduri au exprimat disponibilitate de a
interacţiona cu experţii de la Tiraspol pe toate elementele ce vizează crearea
ZCLAC,
Parlamentul Republicii Moldova declară următoarele:
1. Încheierea Acordului de Asociere şi crearea ZCLAC între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană reprezintă o realizare majoră în calea modernizării
politice şi economice a Republicii Moldova şi afirmării ţării noastre în calitate de
stat modern, democratic şi prosper.
2. Liberalizarea regimului de vize deja asigură libera circulaţie a cetăţenilor
Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului în Uniunea Europeană.
Crearea ZCLAC va reprezenta un pas major în asigurarea libertății circulației
bunurilor și serviciilor între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
3. Autorităţile Republicii Moldova vor continua să întreprindă eforturi
menite să asigure accesul egal al locuitorilor şi comunităţii de afaceri de pe ambele
maluri ale Nistrului la noile oportunităţi care se deschid odată cu ratificarea
Acordului de Asociere şi crearea ZCLAC între Republica Moldova şi Uniunea
Europeană.
4. Se reiterează necesitatea continuării dialogului între autoritățile statului și
administrația de la Tiraspol în scopul identificării parametrilor şi modalităţilor
optime de implementare a prevederilor ce vizează ZCLAC în regiunea
transnistreană. Soluţiile identificate de comun acord urmează să ia în calcul atît
interesele economice ale regiunii transnistrene, cît şi angajamentele şi standardele
legate de crearea ZCLAC.
5. Autoritățile statului sînt dispuse să ofere partenerilor de dialog de la
Tiraspol informaţiile necesare cu privire la eforturile întreprinse la nivel executiv şi
legislativ în vederea pregătirii către implementare a prevederilor acordului
ZCLAC.
6. În cadrul dialogului urmează să fie convenit accesul la expertiza oferită de
partenerii europeni şi asistenţa acordată de Uniunea Europeană, cu respectarea
regulilor şi standardelor de rigoare.
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7. Autorităţile statului îndeamnă Tiraspolul să demonstreze o abordare

pragmatică şi nepolitizată faţă de acest proces. Întreprinderile din stînga Nistrului
trebuie să-şi menţină accesul la pieţele europene. În acest sens, decizia Uniunii
Europene de a prelungi aplicarea Preferinţelor Comerciale Autonome pentru
agenţii economici din regiunea transnistreană pînă la finele anului 2015 oferă
timpul necesar pentru identificarea unor soluții.

