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Anexa.1  

TITLUL II: Dialog Politic şi Reforme, Cooperarea în domeniul Politicii Externe şi de Securitate 

 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 – 50 acţiuni (dintre care 18 cu caracter continuu) 
Nr. de măsuri realizate – 33 acţiuni  
Nr. de măsuri nerealizate  –  17 acţiuni 

Nivelul de armonizare a aquis-ului conform AA în % din total – N/A  
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  66  

 

 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Dialog politic (art.3 (1,2)) 

a fost setat cadrul instituţional instituit prin 
Acord fiind organizate primele reuniuni ale 

Consiliului de Asociere, Comitetului de Asociere, 

cel în configuraţia Comerţ, Comitetul de Asociere 
Parlamentar, subcomitetele; au fost stabilite 

regulile de procedură ale acestora. 

punerea în funcţiune a cadrului instituţional de 
asociere este esenţială pentru realizarea asocierei 

politice.  

concluziile operaţionale adoptate după fiecare 
reuniune permit prioritizarea şi monitorizarea mai 

eficientă a implementării prevederilor AA. 

 

    Drepturile omului ((art.3 (3-25), art.4 (2, 13-18, 20-21)) 

Elaborarea proiectul Strategiei de integrare a 

minorităţilor naţionale a Republicii Moldova 

(2015-2020) avînd la bază ,,Recomandările 
privitor la procesul de elaborare a unei Strategii 

de Integrare în Republica Moldova” întocmite de 
către expertul naţional al Înaltului Comisar al 

OSCE pentru Minorităţi Naţionale. 

 

 

 
 

 
Adoptarea proiectului Strategiei va contribui la 

realizarea unei politici de stat coerente şi 

multidimensionale orientate la asigurarea consolidării 
societăţii multi-etnice din Republica Moldova 

 

 

 

 
 

 
Adoptarea Strategiei de integrare a minorităţilor 

naţionale a Republicii Moldova (2015-2020) 

iniţierea procesul de elaborare a Planului de 
acţiuni privind implementarea Strategiei de 

integrare a minorităţilor naţionale pentru 

Republica Moldova (2016-2017) 

Includerea în Planul de instruiri pentru anii 

2015-2016 (elaborat de Institutul Național de 
Justiție) a graficului instruirii obligatorii a 

judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor şi 

reprezentanţilor organelor de drept; 

Consolidarea capacităţii profesioniștilor în domeniul 

examinării cazurilor de violenţa în bază de gen 
 

 

demararea lucrările de evaluare a acestui plan 

de acţiuni și identificarea acțiunilor de bază 

pentru un nou Plan de acțiuni privind susținerea 
populației de etnie romă din Republica Moldova 

Îmbunătăţirea condiţiilor necesare pentru realizarea 

drepturilor social-culturale ale populaţiei de etnie 

romă din Republica Moldova 
 

 



2 
 

pentru anii 2016-2020. 

Elaborarea proiectului unui nou Plan de acţiuni 

pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din 

Republica Moldova pentru anii 2016-2020 

 Adoptarea proiectului Planului de acţiuni privind 

susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica 

Moldova pentru anii 2016-2020 

A fost prezentat cel de-al IV-lea Raport periodic 

al Republicii Moldova privind implementarea 

Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale către Comitetul Consultativ al 

Consiliului Europei privind Convenţia-cadru în 
conformitate cu art.25, paragraful 2 al 

Convenţiei, pe data de 10 iunie 2015 

Continuarea dialogului cu Consiliului Europei privind 

aplicarea Convenţiei-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale în condiţiile Republicii Moldova. 

 

Adoptarea Legii nr. 151 din 30 iulie 2015 cu 
privire la agentul guvernamental 

  

Adoptarea Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu 

privire la mediere  

A fost asigurat cadrul legal pentru funcționarea 

instituției medierii în domenii specifice 

 

Adoptarea Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

Legea reprezintă baza legală pentru asigurarea 

transparenței în materia finanțării partidelor politice și 
a campaniilor electorale. 

 

Elaborarea şi avizarea proiectului de lege pentru 

completarea Constituției Republicii Moldova cu 
dispoziţii privind Avocatul Poporului. 

 Remiterea spre examinare Guvernului a proiectului 

de lege pentru completarea Constituției Republicii 
Moldova cu dispoziţii privind Avocatul Poporului. 

Adoptarea Legii nr. 

164 din 31.07.2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Oficiului Avocatului Poporului. Realizarea 
propriu-zisă a reformei instituționale a demarat 

după adoptarea Regulamentului respectiv.  

Realizarea reformei interne a Instituţiei naţionale de 

protecţie a drepturilor omului, conform prevederilor 
Legii cu privire la Avocatul Poporului 

 

 Aprobarea „Recomandărilor metodologice 
pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de 

tortură, tratament inuman sau degradant, care 

implică persoane cu dizabilităţi psiho-sociale şi 
intelectuale” 

îmbunătăţirea mecanismului de combatere şi 
investigare  a sesizărilor despre tratament inuman 

sau degradant, care implică persoane cu dizabilităţi 

psiho-sociale şi intelectuale   

diseminarea Recomandărilor în rîndul procurorilor 
responsabili de examinarea sesizărilor despre 

tortură, tratament inuman şi degradant; 

Justiţie (art. 4 (3 – 9, 11 – 12)) 

Adoptarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu 

privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor 

  

Votarea în prima lectură de către Parlament a 
noului proiect de Lege cu privire la Procuratură 

(29 mai 2015)  

Proiectul legii a fost examinat suplimentar şi 
eliminate unele carenţe din acesta. 

Votarea legii în lectura a 2-a 

Avizarea pozitivă de către Comisia de la Veneţia 
a proiectului Legii cu privire la Procuratură  

Elaborarea proiectului conform recomandărilor 
Comisiei de la Veneţia, în conformitate cu standartele 
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europene. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei ((art. 4 (10, 19, 22, 28 – 37)) 

Adoptarea Legii nr. 180 din 22.10.2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, 

care include CNA în subordinea Parlamentului 

Restabilirea garanţiilor de independenţă şi asigurarea 

deplinei funcţionări a Centrului Naţional Anticorupţie, 

care va permite eficientizarea luptei împotriva 
corupţiei 

 

 

A fost aprobat de către Guvern proiectul Legii 
pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8 
iunie 2006 privind Institutul Naţional al 

Justiţiei) şi a altor acte legislative şi normative 
referitoare la instruirea procurorilor, 

judecătorilor şi a altor persoane care contribuie 

la înfăptuirea justiţiei 

  

Elaborarea proiectului de lege privind 

integritatea în sectorul public, în vederea 
stabilirii cadrului juridic al integrităţii în sectorul 
public în Republica Moldova, la nivel politic, 

instituţional şi profesional. 

Instituţionalizarea responsabilităţilor entităţilor 

publice, agenţilor publici şi a agenţiilor anticorupţie 

pentru cultivarea, consolidarea şi controlul integrităţii 
publice în cadrul entităţilor publice, precum şi prin 

sancţionarea lipsei de integritate în sectorul public. 
 

Adoptarea  proiectului de lege privind integritatea în 

sectorul public 

 

A fost elaborat proiectul de Hotărîre de 

Parlament privind prelungirea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pînă în anul 2016 şi 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 2015-2016. 

 Adoptarea proiectului de Hotărîre de Parlament 

privind prelungirea Strategiei Naţionale Anticorupţie 
pînă în anul 2016 şi aprobarea Planului de acţiuni 

pentru 2015-2016 

Au fost elaborate proiectele de acte legislative 
privind ajustarea cadrului legislativ în vederea 

definirii, corelării şi delimitării mandatului de 
sancţionare contravenţională al CNI de 

mandatul şi CNA, precum şi a mandatului de 
urmărire penală al CNA de cel al MAI şi 

Procuraturii Generale. 

Odată cu aprobarea proiectelor de legi,  se vor 
delimita şi consolida mandatele instituţionale ale 

CNA, CNI, MAI şi PG 
 

Adoptarea proiectelor de legi privind ajustarea 
cadrului legislativ în vederea definirii, corelării şi 

delimitării mandatelor CNA, CNI, MAI, PG 
 

 

A fost elaborat proiectul de lege care urmează 
să ajusteze prevederile Legii nr. 325 din 

23.12.2013 privind testarea integrităţii 

profesionale la Hotărîrea Curţii Constituţionale 
nr. 7 din 16.04.2015 şi transmis spre aprobare 

la Parlament  

Cultivarea integrităţii publice şi a climatului de 
toleranţă zero la corupţie în cadrul entităţilor publice 

din Republica Moldova 

Adoptarea proiectului de lege privind ajustarea 
prevederilor Legii nr. 325 la Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015 

 

Implementarea de către Comisia Naţională de 
Integritate a mecanismului de analiză a 

declaraţiilor pe venit, declaraţiilor de interese şi 

Dezvoltarea unui mecanism eficient de analiză şi 
control al declaraţiilor 
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incompatibilităţi 

 

Semnarea Memorandumului de Cooperare cu 
Agenţia Naţională de Integritate a României. 

Semnarea memorandumurilor de colaborare asigură 
consolidarea capacităţilor de cooperare 

interinstituţională, atât pe dimensiunea preluării 

bunelor practici şi instrumente de prevenire a 
corupţiei, cît şi posibilul schimb de informaţii in ceea 

ce priveşte subiecţii declarării din RM. 

Elaborarea Strategiei de cooperare pentru 
identificarea şi schimbul de informaţii legate de 

veniturile obţinute şi proprietăţile deţinute de către 

subiecţii de declaraţii peste hotarele ţării 

Politică Externă şi de Securitate (art.5-10) 

Detaşarea expertului RM în domeniul instruirii 

privind drepturile omului în Misiunea UE din Mali, 
expertului militar din cadrul Armatei Naţionale la 

Misiunea UE de consiliere militară în Republica 

Centrafricană. 

RM dispune de oportunitatea de a se manifesta în 

calitate de furnizor de securitate şi partener de 
încredere în menţinerea şi consolidarea păcii şi 

securităţii internaţionale.  

 

 

Adoptarea Legii cu privire la participarea 

Republicii Moldova la misiunile internaţionale 

Consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii 

conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză 

 

participarea activă atît la discuţiile Panelului 
PSAC al Parteneriatului Estic, cât şi la cursurile 

de instruire organizate de SEAE în domeniul 
politicii de securitate. 

Consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii 
conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză 

 

 

Semnarea Decretului Preşedintelui RM Nr. 1791  

din 20 octombrie 2015 privind iniţierea 
negocierii Acordului privind procedurile de 

securitate pentru schimbul informaţiilor 
clasificate între RM şi  UE. 

Acordul va permite  un schimb practice de 

informaţii/documente clasificate în formă electronic 
între UE şi Republica Moldova 

 

Semnarea Acordului privind procedurile de 

securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate 
între RM şi UE 
 

A fost aprobat şi examinat în I-a lectură de 

către Parlament proiectul de lege privind 
măsurile restrictive internaţionale 

 Adoptarea Legii în a 2-a lectură 

Elaborarea Legii privind Serviciul Naţional de 

Informaţii. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Promovarea reformării Serviciului de Informaţii şi 

Securitate 

 

Adoptarea Legii privind Serviciul Naţional de 

Informaţii. 

Elaborarea proiectului de lege privind aprobarea 

Concepţiei securităţii informaţionale a RM şi 
transmiterea setului de materiale Guvernului 

pentru aprobare. 

Adoptarea Legii privind aprobarea Concepţiei 

securităţii informaţionale a RM. 
 

Elaborarea proiectului Legii cu privire la 
activitatea contrainformativă şi activitatea 

informativă externă. Actualmente este examinat 

în cadrul comisiilor parlamentare de profil  

Adoptarea Legii privind aprobarea  
cu privire la activitatea contrainformativă şi 

activitatea informativă externă 

Elaborarea legii pentru modificarea şi 

completarea legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 

Adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea 

legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul 
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privind statutul ofiţerului de informaţii şi 
securitate. Actualmente este examinat în cadrul 

comisiilor parlamentare de profil 

ofiţerului de informaţii şi securitate 

A fost iniţiat procesul de revizuire şi ajustare a 
Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la 
apărarea naţională. 

Aprobarea Legii va contura şi instituţionaliza sistemul 
naţional de apărare prin crearea unui mecanism 

integrat de planificare a apărării naţionale, 
consolidare a capacităţilor de management al 

securităţii şi apărării naţionale în situaţii de criză, 

precum şi revizuire a structurii, atribuţiilor, 
responsabilităţilor autorităţilor din cadrul sistemului 

de securitate şi apărare naţională. 

Adoptarea Legii pentru republicarea Legii nr. 345-
XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională 

 
 

 

 

Obținerea accesului  la baza de date i-ARMS 
(INTERPOL Illicit Arms Records and tracing 
Management System) al OIPC Interpol în scopul 
schimbului informaţional şi cooperării 

investigative între organele de aplicare a legii 
privind circulaţia ilicită a armelor de foc la nivel 

internaţional, precum şi a armelor ilicite care au 

fost utilizate în comiterea infracţiunilor 

Prin obţinerea accesului la i-ARMS RM are 
posibilitatea să asigure schimbul de date privind 

traficul de armament, ceea ce face ca circuitul de 
arme, atît legal cît şi ilegal, să fie monitorizat, precum 

şi crează premise în descoperirea armelor utilizate în 
crimele din alte state. 

 

Aprobarea Regulamentului cu privire la regimul 

armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 

Reglementarea printr-o baza legală a regimului 

armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă  
 

Ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme 

prin Legea nr. 105 din 28.05.2015, iar 
instrumentul de ratificare a fost depus la 

28.09.15 în cadrul sesiunii Adunarea Generală 

ONU 

  

Prevenirea şi combaterea criminalităţii, inclusiv a terorismului (art. 4 (23 – 27), art. 11 (1 – 4, 8, 10 – 17)) 

Elaborarea proiectului Legii cu privire la 

prevenirea şi combaterea terorismului. 

 Adoptarea Legii cu privire la prevenirea şi 

combaterea terorismului 

Ajustarea cadrului legislativ în vederea definirii 
actelor de terorism în conformitate cu cele mai 

bune practici europene şi internaţionale 

  

 
 


