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PROCES – VERBAL 

al ședinței din data de 03 iunie 2021 

 

Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul 

Republicii Moldova, constituită în baza art.1 al Hotărârii Parlamentului României nr.23/2011, cu 

modificările ulterioare, denumită în continuare Comisia, s-a întrunit în şedinţa din 03 iunie 2021, 

la Camera Deputaților.  

 Ședința a fost condusă şi deschisă de către domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, 

preşedintele Comisiei, desemnat potrivit anexei Hotărârii Parlamentului nr.16/2021 și a avut pe 

ordinea de zi următoarele puncte:  

 1. Prezentarea pe scurt a situației politice din Republica Moldova; 

 2. Protocolul dintre România și Republica Moldova; modalități de lucru în cadrul Comisiei; 

 3. Mesaj de susținere din partea Comisiei (partea română) a forțelor pro-europene și pro-

românești în contextul alegerilor parlamentare de la 11 iulie 2021 din Republica 

Moldova; 

 4. Calendar de activități comune după alegerile din iulie 2021. Propuneri, proiecte, invitații; 

 5. Diverse. 

 

  La lucrările şedinţei au participat: 6 parlamentari din totalul celor 9 prevăzuți în anexa 

Hotărârii Parlamentului României nr.16/2021 după cum urmează: 

 1. Gheorghe Andrei Daniel, deputat PNL - preşedinte 

 2. Anisie Monica Cristina, senator PNL 

 3. Paraschiv Rodica, deputat PSD 



 4. Mutu Gabriel, senator PSD 

 5. Enachi Raisa, deputat AUR 

 6. Simion George Nicolae, deputat AUR 

 

 La primul punct de pe ordinea de zi, domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, a punctat 

următoarele aspecte:  

 - Parlamentul din Republica Moldova a fost dizolvat, implicit și Comisia similară din 

Parlamentul Republicii Moldova, situație care va dura până după constituirea noului Parlament 

de la Chișinău, respectiv după alegerile din 11 iulie 2021; 

 - Ședința de astăzi a avut loc la București, cu membrii din Parlamentul României;  

 - Referitor la relația dintre cele două state, ne aflăm într-o situație de expectativă care se va 

lămuri după alegerile parlamentare din Republica Moldova;  

 - România este principalul partener al Republicii Moldova, atât economic, dar și ca 

principal furnizor al dozelor de vaccin împotriva COVID-19, atât în cadrul cooperării la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale cât și între cele două state (stabilite prin protocoale de înfrățire 

și dezvoltare reciprocă); 

 - Un punct slab al dezvoltării relațiilor între cele două state, care cuprind practic români pe 

ambele maluri ale Prutului, este mass-media din Republica Moldova, având în vedere că la 

Chișinău majoritatea instituțiilor de presă sunt rusești. Prezența mijloacelor mass-media de limbă 

română este deficitară. 

 - Există speranța că, prin activitatea Comisiei și participarea reprezentanților din zona politică, 

administrativă, economică, socială și culturală, se vor încheia parteneriate care vor suda relația 

dintre cele două state și vor rezolva probleme punctuale precum cea mai sus amintită. 

 - De asemenea, președintele Comisiei din Parlamentul României, domnul deputat Andrei 

Daniel Gheorghe a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei 

României, în care s-au arătat liniile de acțiune, proiectele și activitățile pe care le-a desfășurat în 

decursul timpului Casa Regală a României în Republica Moldova și unde Comisia ar putea 

sprijini aceste demersuri: în plan educațional, în plan sportiv, în plan cultural, la nivelul celor 

două societăți de Cruce Roșie; 

 

 - În domeniul apărării drepturilor omului, Comisia va acorda sprijin și o atenție sporită 

ONG-urilor din cele două state, care au acest obiect de activitate ( Asociația Promo-Lex de la 



Chișinău–spre exemplu), știind dificultățile pe care le întâmpină acestea acolo din cauza 

influenței Federației Ruse în tot spațiul statelor ex-sovietice;  

 - Susținerea eforturilor de refacere și conservare a siturilor cultural-istorice ale românilor din 

Basarabia de către asociații și organizații de acest profil din cele două state, cum ar fi Cimitirul 

ostașilor români din primul război mondial de la Chișinău, aflat într-o stare de degradare care 

practic îl șterge din categoria amintită;  

  

 - Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un proces foarte dificil și 

complex, având în vedere și situația complicată din Transnistria. În acest sens cooperarea cu 

reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și din cadrul Asociațiilor Municipiilor, Județelor 

și Comunelor reprezintă un element pozitiv în vederea depășirii dificultăților întâmpinate de 

Republica Moldova în procesul de aderare; 

 - Stabilirea limitelor de manifestare ale Comisiei: modalitatea prin care Republica 

Moldova va reveni alături de România în Europa. 

 

 La punctul doi de pe ordinea de zi, domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, a vorbit despre 

faptul că prin Protocolul dintre cele două state se prevăd câte două întâlniri anual, una la 

București și una la Chișinău. Prima întâlnire va pleca de la invitația noii Comisii din Parlamentul 

României și va avea loc odată cu instalarea viitorului Parlament din Republica Moldova, în 

toamna anului 2021, cel mai probabil la București, având în vedere că ultima întrunire a avut loc 

la Chișinău, în urmă cu trei ani. 

  

 Cu privire la punctul trei al ordinii de zi, domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe a propus 

colegilor prezenți, ca la ședința viitoare a Comisiei, să fie invitat un reprezentant al Ministerului 

Afacerilor Externe. 

 

 Domnul senator Gabriel Mutu consideră că membrii Comisiei ar trebui să lucreze pe 

următoarele paliere:  

 - oferire de sprijin la nivel legislativ (din perspectiva adaptării legislației Republicii 

Moldova la legislația Uniunii Europene ); 

 - oferire de sprijin pe zona de administrație publică locală și centrală; 



 - invitarea reprezentanților Asociațiilor Municipiilor și Consiliilor 

Județene/Raionale/Locale din ambele state care să ofere sprijin Comisiei, bazat pe experiența 

acumulată în urma protocoalelor de înfrățire între unitățile administrativ-teritoriale ale celor două 

state. 

 

 Doamna deputat Raisa Enachi a menționat, privitor la art.4 din Protocolul de Colaborare si 

Parteneriat între Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, încheiat la 27 aprilie 

2010, că dorește să știe poziția României/ Președintelui României legat de integrarea Republicii 

Moldova în Uniunea Europeană.   

  

  Doamna senator Monica Cristina Anisie a subliniat că mesajul Comisiei de susținere a 

forțelor politice din Republica Moldova care doresc integrarea statului vecin în Uniunea 

Europeană trebuie dat, dar să se aibă în vedere și consultarea cu cei de la Ministerul Afacerilor 

Externe, idee susținută și de domnul senator Gabriel Mutu.   

 

 Concluziile dezbaterilor din ședința Comisiei, prezentată de domnul deputat Andrei Daniel 

Gheorghe : 

- Comisia va lua legătura cu reprezentanții Asociațiilor Municipiilor, Cosiliilor Județene 

și Comunelor din România pentru colaborarea în vederea prioritizării mijloacelor și 

proiectelor de susținere a comunităților locale din Republica Moldova; dezvoltarea și 

încurajarea în parteneriat dintre Comisie și Asociații a proiectelor de înfrățire și 

colaborări între UAT-uri din România și Republica Moldova; 

 

- Comisia va lua legătura cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al României în 

vederea realizării unei întâlniri de lucru cu membrii Comisiei, în cel mai scurt timp, care 

să aibă în vedere analiza situației din Republica Moldova de la acest moment cât și 

oportunitatea unui mesaj din partea părții Române a Comisiei care să vizeze sprijinul 

pentru integrarea  europeană a Republicii Moldova cât și susținerea tuturor forțelor pro-

europene și pro-românești de peste Prut. 

 

 

Președinte Comisie, 

Deputat Andrei Daniel Gheorghe 


