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 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean derulat în luna noiembrie 2021 poate 

fi descris prin continuarea negocierilor părților cu partenerii internaționali și menținerea 

dialogului între Chișinău și Tiraspol  în cadrul mecanismelor procesului de negociere existente.

 Procesul de negocieri a debutat cu desfășurarea în format online, după o pauză de un an, a 

ședinței grupurilor de lucru (experți) pe probleme economice și a ședinței grupurilor de lucru 

(experți) pentru probleme sociale și ajutor umanitar. De asemenea, la începutul lunii la sediul 

Misiunii OSCE din Chișinău a avut loc reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul 

de negocieri pentru reglementarea transnistreană. În context, Parlamentul Republicii Moldova a 

constituit o comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de 

reintegrare a Republicii Moldova. 

 În decursul lunii noiembrie Biroul politici de reintegrare a menținut dialogul cu partenerii 

internaționali și a participat la negocierile în cadrul mecanismelor existente de dialog cu 

Tiraspol. La începutul lunii, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski a demisionat 

din funcţia de vicepremier pentru reintegrare al Republicii Moldova. Cu toate acestea, pe 

parcursul lunii noiembrie Chișinăul s-a implicat activ în desfășurarea grupurilor de lucru 

(experți) pe probleme economice, sociale, din domeniul sănătății și comunicațiilor. De asemenea, 

șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de lucru cu șeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. Oficialii au remarcat necesitatea 

consultării și definitivării următorului proiect de declarație cu privire la procesul de negocieri în 

formatul „5+2‖ privind reglementarea transnistreană, ce urmează a fi aprobată la cea de-a 28-a 

reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE, preconizată pentru perioada 2-3 decembrie 2021, în 

orașul Stockholm (Suedia). 

 Partea transnistreană pe parcursul lunii a avut întrevederi de lucru cu partenerii din 

Federația Rusă și OSCE. La începutul lunii, la Tiraspol într-o vizită de lucru s-a aflat o delegație 

de deputați ai Dumei de Stat a Federației Ruse, condusă de vicepreședintele Comisiei pentru 

afaceri cu CSI, integrare euro-asiatică și relații cu compatrioții, Artem Turov. Potrivit deputatului 

rus, în Duma de Stat a fost format un grup parlamentar, ai cărui membri vor lucra pentru 

rezolvarea problemelor transnistrenilor. În cadrul unei vizite de lucru în Federația Rusă, liderul 

de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a avut o întrevedere cu vice-ministrul Afacerilor Externe al 

Federației Ruse, Andrey Rudenko. În cadrul întrevederii a avut loc o discuție pe marginea unui 

spectru larg de subiecte, printre care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, precum și consolidarea 

cooperării ruso-transnistrene. De asemenea, în timpul vizetei de lucru în capitala Federației Ruse, 

negociatorul şef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev s-a întâlnit cu Ambasadorul cu afaceri 

speciale al Ministerului de Externe al Rusiei, Vitaliy Tryapitsyn. În desfășurarea discuției, a avut 

loc un schimb de opinii asupra modalităților de depășire a blocajului existent al negocierilor și a 

perspectivelor de dialog între Chișinău și Tiraspol per ansamblu. 

 În direcția negocierilor cu Federația Rusă, în decursul lunii noiembrie 2021, ministrul de 

externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu a avut o întrevedere de lucru, la Moscova, cu 

ministrul de externe al Federației Ruse, Sergey Lavrov. Părțile au discutat despre procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean, inclusiv problema retragerii GOTR din regiunea 

transnistreană a Republicii Moldova și evacuarea depozitului militar de la Cobasna. 

 Cu privire la GOTR din partea stângă a Nistrului, la începutul lunii noiembrie 2021, 

congresmanul american William Keating a publicat o Rezoluție a Congresului SUA, care solicită 

retragerea contingentului și a armamentului rus de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova. 

 Subiectul problemei transnistrene, în decursul lunii curente, a fost atins și la București, 

unde avut loc întrevederea de lucru a președintelui Republicii Moldova cu preşedintele 

României. În urma discuțiilor, Klaus Iohannis și-a exprimat sprijinul pentru eforturile Republicii 

Moldova de a rezolva conflictul transnistrean prin mijloace paşnice. 

 Un subiect aparte în luna noiembrie 2021 rămâne criza energetică din Republica 

Moldova. Președintele Consiliului de Administrație al „Moldovagaz‖, Vadim Ceban, a menționat 

că problema datoriilor pentru gazul consumat de malul stâng al Nistrului ar trebui luat în 

considerare în complexul general al politicii de reglementare a conflictului transnistrean. De 
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asemenea, Vadim Ceban, a remarcat că subiectul datoriei Transnistriei pentru gazele rusești nu 

poate fi soluționat fără o decizie politică. 

 Pe parcursul lunii în cadrul dialogului purtat între Chișinău și Tiraspol a avut loc o 

reuniune a reprezentanților politici în procesul de negociere din partea Chișinăului și 

Tiraspolului. În cadrul grupurilor de lucru (experți) au avut loc mai multe reuniuni, după cum 

urmează: o ședință a grupurilor de lucru (experți) pe probleme economice; o ședință a grupurilor 

de lucru (experți) pentru probleme sociale și ajutor umanitar; o reuniune a experților din 

domeniul ocrotirii sănătății; o ședință a grupurilor de lucru (experți) pentru transport feroviar și 

comunicații; o reuniune a grupurilor de lucru (experți) pentru drepturile omului. 

 În cadrul CUC au avut loc două reuniuni. În formatul de negocieri „5+2‖ nu au avut loc 

întruniri. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii noiembrie 2021 arată astfel: 

 

01.11.2021 – Președintele R. Moldova, Maia Sandu a acordat un interviu pentru presa 

rusă Kommersant, unde a menționat problematica reglementării transnistrene.
1
 

02.11.2021 – La sediul Misiunii OSCE din Chișinău, s-a desfășurat în format online 

ședința grupurilor de lucru (experți) pe probleme economice. Ședința a avut loc după o pauză de 

un an. Părțile au trecut în revistă gradul de implementare al Deciziei protocolare privind 

interacțiunea în domeniul veterinar, carantină și protecția plantelor din 15 februarie 2018, 

precum și a fost efectuat un schimb de opinii pe marginea proiectului Deciziei protocolare 

privind cooperarea în domeniul eliminării barierelor tehnice în calea comerțului și protejarea 

dreptului consumatorilor.
2, 3

 

02.11.2021 –  Administratorul „Moldovagaz‖, Vadim Ceban, a menționat că subiectul 

datoriilor pentru gazul consumat de malul stâng ar trebui luat în considerare în complexul 

general al politicii de reglementare a conflictului transnistrean.
4
 

02.11.2021 – Congresmanul american William Keating a publicat o Rezoluție a 

Congresului SUA, care solicită retragerea contingentului și a armamentului rus de pe teritoriul 

suveran al R. Moldova.
5
 (Anexa Nr. 1) 

03.11.2021 –  În format online a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru (experți) 

pentru probleme sociale și ajutor umanitar. Ultima ședință a avut loc în februarie 2020. Dialogul 

experților de pe ambele maluri ale Nistrului s-a concentrat pe marginea cazurilor copiilor aflați 

în situații de risc și identificați fără de ocrotire părintească, necesității mobilizării eforturilor în 

vederea asigurării măsurilor de protecție necesare.
6,
 
7
 

                                                                 
1 Kommersant, «Eto pozitivnyy pretsedent v nashikh otnosheniyakh s RF», 01.11.2021, 

https://www.kommersant.ru/doc/5060868 (27.11.2021) 
2 Guvernul R. Moldova, Grupurile de lucru pe probleme economice s-au întrunit după o pauză de aproape un an, 

02.11.2021, https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pe-probleme-economice-s-au-intrunit-dupa-o-pauza-de-

aproape-un (27.11.2021) 
3 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam ekonomiki, 

02.11.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8763 (27.11.2021) 
4 LACT, Revista presei, 02.11.2021,  https://lact.ro/revista-presei/?pagina=6 (27.11.2021) 
5 Congress, H.Res.763 - Recognizing the Republic of Moldova's 30th anniversary of independence and expressing 

support for the Republic of Moldova's demonstrated commitment to advancing democracy, strengthening civil 

society, and European integration, 02.11.2021, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-

resolution/763/text?q=%7B"search"%3A%5B"Moldova"%2C"Moldova"%5D%7D&r=1&s=3 (27.11.2021) 
6 Guvernul R. Moldova, Prima reuniune din anul curent a grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor 

umanitar a avut loc în format online, 03.11.2021, https://gov.md/ro/content/prima-reuniune-din-anul-curent-

grupurilor-de-lucru-pentru-probleme-sociale-si-ajutor (27.11.2021) 
7 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam gumanitarnoy 

pomoshchi, 03.11.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8768 (27.11.2021) 

https://www.kommersant.ru/doc/5060868
https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pe-probleme-economice-s-au-intrunit-dupa-o-pauza-de-aproape-un
https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pe-probleme-economice-s-au-intrunit-dupa-o-pauza-de-aproape-un
http://mid.gospmr.org/ru/node/8763
https://lact.ro/revista-presei/?pagina=6
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/763/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Moldova%22%2C%22Moldova%22%5D%7D&r=1&s=3
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/763/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Moldova%22%2C%22Moldova%22%5D%7D&r=1&s=3
https://gov.md/ro/content/prima-reuniune-din-anul-curent-grupurilor-de-lucru-pentru-probleme-sociale-si-ajutor
https://gov.md/ro/content/prima-reuniune-din-anul-curent-grupurilor-de-lucru-pentru-probleme-sociale-si-ajutor
http://mid.gospmr.org/ru/node/8768
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03.11.2021 – Parlamentul Republicii Moldova a constituit o comisie specială de 

monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii 

Moldova.
8
 (Anexa Nr. 2) 

03.11.2021 – La Tiraspol, într-o vizită de lucru se află o delegație de deputați ai Dumei 

de Stat a Federației Ruse, condusă de vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu CSI, integrare 

euro-asiatică și relații cu compatrioții, Artem Turov. Potrivit deputatului, în Duma de Stat a fost 

format un grup parlamentar, ai cărui membri vor lucra pentru rezolvarea problemelor 

transnistrenilor.
9,
 
10

 

04.11.2021 –  La sediul Misiunii OSCE din Chișinău a avut loc o reuniune de lucru a 

reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Au fost 

discutate aspecte ce țin de activizarea grupurilor de lucru sectoriale, fiind salutată relansarea 

recentă a lucrărilor la nivelul experților din sfera economiei și problemelor sociale, precum și s-a 

convenit asupra convocării începând cu săptămâna viitoare și a altor grupuri de lucru (experți), 

fiind evidențiată predispunerea spre o activitate constructivă, cu obținerea unor rezultate 

concrete.
11,

 
12

 

05.11.2021 – Vladislav Kulminski a demisionat din funcţia de vicepremier pentru 

reintegrare al Republicii Moldova.
13

 

09.11.2021 – În cadrul punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din Tiraspol 

și Rîbnița, datorită eforturilor întreprinse de către Agenția Servicii Publice au devenit disponibile 

noi categorii de servicii, prestarea cărora va contribui la mărirea numărului de solicitanți 

deserviți și la înviorarea procesului de înregistrare cu plăci de model neutru.
14

 

09.11.2021 – Experții din domeniul ocrotirii sănătății de pe ambele maluri ale Nistrului s-

au întrunit într-o nouă ședință, în format de videoconferință. În cadrul ședinței a fost enunțată 

asistența constant oferită de către Chișinău pentru Tiraspol, în contextul combaterii pandemiei 

COVID-19. La fel, pe agenda discuțiilor a revenit subiectul privind procedurile de import, de 

autorizare și de plasare pe piață a medicamentelor introduse pe teritoriul Republicii Moldova de 

către operatorii licențiați în acest sens.
15,

 
16

 

09.11.2021 – În cadrul unei vizite de lucru în Federația Rusă, liderul de la Tiraspol, 

Vadim Krasnoselskiy a avut o întrevedere cu vice-ministrul Afacerilor Externe al Federației 

Ruse, Andrey Rudenko. În cadrul întrevederii a avut loc o discuție pe marginea unui spectru larg 

                                                                 
8 Parlamentul R. Moldova, Proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de 

monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, 03.11.2021, 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5713/language/ro-

RO/Default.aspx (27.11.2021) 
9 Infotag, DELEGAȚIA DUMEI DE STAT A PROMIS TRANSNISTRENILOR ÎN VIITORUL APROPIAT ÎNCĂ 100 

DE MII DE DOZE DE VACCIN SPUTNIK V, 04.11.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/295176/ (27.11.2021) 
10 Parlamentskaya Gazeta, V Gosdume sformirovana parlamentskaya gruppa dlya kontaktov s Pridnestrov'yem, 

03.11.2021, https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-sformirovana-parlamentskaya-gruppa-dlya-kontaktov-s-

pridnestrovem.html (27.11.2021) 
11 Guvernul R. Moldova, Întrevederea reprezentanților politici, 04.11.2021, https://gov.md/ro/content/intrevederea-

reprezentantilor-politici (27.11.2021) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Zavershilas' vstrecha predstaviteley po politicheskim voprosam, 04.11.2021, 

http://mid.gospmr.org/ru/node/8771 (27.11.2021) 
13 Adevărul, Vladislav Kulminski a demisionat din funcţia de vicepremier pentru reintegrare, 05.11.2021, 

https://adevarul.ro/moldova/politica/vladislav-kulminski-demisionat-functia-vicepremier-reintegrare-

1_6184f6fe5163ec42713338f8/index.html (27.11.2021) 
14 Guvernul R. Moldova, Noi servicii sunt disponibile în cadrul punctelor de înmatriculare a mijloacelor de 

transport din stânga Nistrului, 09.11.2021, https://gov.md/ro/content/noi-servicii-sunt-disponibile-cadrul-punctelor-

de-inmatriculare-mijloacelor-de-transport-din (27.11.2021) 
15 Guvernul R. Moldova, A 5-a ședință din acest an a avut loc la nivelul experților din sfera ocrotirii sănătății, 

09.11.2021, https://gov.md/ro/content/5-sedinta-din-acest-avut-loc-la-nivelul-expertilor-din-sfera-ocrotirii-sanatatii 

(27.11.2021) 
16 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Sostoyalos' zasedaniye ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam 

zdravookhraneniya, 09.11.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8777 (27.11.2021) 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5713/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5713/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.infotag.md/rebelion-ro/295176/
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-sformirovana-parlamentskaya-gruppa-dlya-kontaktov-s-pridnestrovem.html
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-sformirovana-parlamentskaya-gruppa-dlya-kontaktov-s-pridnestrovem.html
https://gov.md/ro/content/intrevederea-reprezentantilor-politici
https://gov.md/ro/content/intrevederea-reprezentantilor-politici
http://mid.gospmr.org/ru/node/8771
https://adevarul.ro/moldova/politica/vladislav-kulminski-demisionat-functia-vicepremier-reintegrare-1_6184f6fe5163ec42713338f8/index.html
https://adevarul.ro/moldova/politica/vladislav-kulminski-demisionat-functia-vicepremier-reintegrare-1_6184f6fe5163ec42713338f8/index.html
https://gov.md/ro/content/noi-servicii-sunt-disponibile-cadrul-punctelor-de-inmatriculare-mijloacelor-de-transport-din
https://gov.md/ro/content/noi-servicii-sunt-disponibile-cadrul-punctelor-de-inmatriculare-mijloacelor-de-transport-din
https://gov.md/ro/content/5-sedinta-din-acest-avut-loc-la-nivelul-expertilor-din-sfera-ocrotirii-sanatatii
http://mid.gospmr.org/ru/node/8777
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de subiecte, printre care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, precum și consolidarea cooperării 

ruso-transnistrene.
17,

 
18

 

10.11.2021 – Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, a 

remarcat că subiectul datoriei Transnistriei pentru gazele rusești nu poate fi soluționat fără o 

decizie politică.
19

 

10.11.2021 – La Sibiu, în cadrul proiectului „Dialogurile LACT‖ a avut loc în format 

online dezbaterea intitulată: „Cooperarea celor două maluri ale Nistrului în domeniul sanitar, pe 

perioada pandemiei Covid-19‖.
20

 

12.11.2021 – Grupurile de lucru (experți) pentru transport feroviar și comunicații s-au 

convocat în cea de-a 2-a ședință din acest an. Experții de pe ambele maluri ale Nistrului au 

discutat aspecte referitoare la organizarea circulației trenurilor internaționale de pasageri de pe 

rutele ,,Kiev-Chișinău‖ și ,,Moscova-Chișinău‖, fiind reiterată propunerea Chișinăului de a 

relansa deplasarea fără impedimente a acestora și cu garantarea integrității materialului rulant de 

tracțiune prin perimetrul regiunii transnistrene.
21,

 
22

 

17.11.2021 – Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu a avut o 

întrevedere de lucru la Moscova cu omologul său rus, Sergey Lavrov. Părțile au discutat despre 

procesul de reglementare a conflictului transnistrean, inclusiv problema retragerii GOTR din 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova și evacuarea depozitului militar de la Cobasna.
23,

 
24

 

18.11.2021 – Șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de 

lucru cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch.
25

 

18.11.2021 – Vicepreşedintele Parlamentului, preşedintele Comisiei parlamentare 

speciale de monitorizare şi control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a 

Republicii Moldova, Mihail Popşoi, a avut o întrevedere cu şeful Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Claus Neukirch.
26

 

                                                                 
17 Noi, Ce subiecte a discutat liderul transnistrean cu viceministrul Afacerilor Externe al Rusiei la Moscova, 

09.11.2021, https://noi.md/md/politica/ce-subiecte-a-discutat-liderul-transnistrean-cu-viceministrul-afacerilor-

externe-al-rusiei-la-

moscova?fbclid=IwAR2vKyDDWCeXIrpxK58eTIjaIJnuianXs_XhComhAOHL3PhJXcakFcudczM (27.11.2021) 
18 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s zamestitelem Ministra inostrannykh del Rossii Andreyem 

Rudenko, 09.11.2021, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-

zamehstitelem-ministra-inostrannih-del-rossii-andreem-rudenko.html (27.11.2021) 
19 Infotag, ȘEFUL MOLDOVAGAZ CONSIDERĂ CĂ SUBIECTUL DATORIEI TRANSNISTRIEI PENTRU 

GAZELE RUSEȘTI NU POATE FI SOLUȚIONAT FĂRĂ O DECIZIE POLITICĂ, 10.11.2021, 

http://www.infotag.md/rebelion-ro/295288/ (27.11.2021) 
20 LACT, Dezbaterea „Cooperarea celor două maluri ale Nistrului în domeniul sanitar, pe perioada pandemiei 

COVID-19”, 13.11.2021, https://lact.ro/dezbaterea-cooperarea-celor-doua-maluri-ale-nistrului-in-domeniul-sanitar-

pe-perioada-pandemiei-covid-19/ (27.11.2021) 
21 Guvernul R. Moldova, Grupurile de lucru pentru transport feroviar și comunicații s-au reunit într-o nouă ședință, 

12.11.2021, https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-comunicatii-s-au-reunit-intr-o-

noua-sedinta (27.11.2021) 
22 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Dialog po voprosam zheleznodorozhnykh perevozok, 12.11.2021, 

http://mid.gospmr.org/ru/node/8784 (27.11.2021) 
23 Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii, O vstreche Ministra inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii 

S.V.Lavrova s Zamestitelem Prem'yer-ministra, Ministrom inostrannykh del i yevropeyskoy integratsii Respubliki 

Moldova N.N.Popesku, 17.11.2021, https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4946060 (27.11.2021) 
24 MAEIE, Șeful diplomației Republicii Moldova Nicu Popescu după întrevederea cu omologul rus Serghei Lavrov 

„Ne dorim un dialog pragmatic orientat spre un parteneriat reciproc avantajos”, 17.11.2021, 

https://mfa.gov.md/ro/content/seful-diplomatiei-republicii-moldova-nicu-popescu-dupa-intrevederea-cu-omologul-

rus-serghei (27.11.2021) 
25 Guvernul R. Moldova, Șeful Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani în dialog cu șeful Misiunii OSCE în 

Republica Moldova Claus Neukirch, 18.11.2021, https://gov.md/ro/content/seful-biroului-politici-de-reintegrare-

alin-gvidiani-dialog-cu-seful-misiunii-osce-republica (27.11.2021) 
26 Infotag, VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI A DISCUTAT CU ŞEFUL MISIUNII OSCE DESPRE 

SITUAŢIA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ, 18.11.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/295499/ 

(27.11.2021) 

https://noi.md/md/politica/ce-subiecte-a-discutat-liderul-transnistrean-cu-viceministrul-afacerilor-externe-al-rusiei-la-moscova?fbclid=IwAR2vKyDDWCeXIrpxK58eTIjaIJnuianXs_XhComhAOHL3PhJXcakFcudczM
https://noi.md/md/politica/ce-subiecte-a-discutat-liderul-transnistrean-cu-viceministrul-afacerilor-externe-al-rusiei-la-moscova?fbclid=IwAR2vKyDDWCeXIrpxK58eTIjaIJnuianXs_XhComhAOHL3PhJXcakFcudczM
https://noi.md/md/politica/ce-subiecte-a-discutat-liderul-transnistrean-cu-viceministrul-afacerilor-externe-al-rusiei-la-moscova?fbclid=IwAR2vKyDDWCeXIrpxK58eTIjaIJnuianXs_XhComhAOHL3PhJXcakFcudczM
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-zamehstitelem-ministra-inostrannih-del-rossii-andreem-rudenko.html
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-zamehstitelem-ministra-inostrannih-del-rossii-andreem-rudenko.html
http://www.infotag.md/rebelion-ro/295288/
https://lact.ro/dezbaterea-cooperarea-celor-doua-maluri-ale-nistrului-in-domeniul-sanitar-pe-perioada-pandemiei-covid-19/
https://lact.ro/dezbaterea-cooperarea-celor-doua-maluri-ale-nistrului-in-domeniul-sanitar-pe-perioada-pandemiei-covid-19/
https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-comunicatii-s-au-reunit-intr-o-noua-sedinta
https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-comunicatii-s-au-reunit-intr-o-noua-sedinta
http://mid.gospmr.org/ru/node/8784
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4946060
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4946060
https://mfa.gov.md/ro/content/seful-diplomatiei-republicii-moldova-nicu-popescu-dupa-intrevederea-cu-omologul-rus-serghei
https://mfa.gov.md/ro/content/seful-diplomatiei-republicii-moldova-nicu-popescu-dupa-intrevederea-cu-omologul-rus-serghei
https://gov.md/ro/content/seful-biroului-politici-de-reintegrare-alin-gvidiani-dialog-cu-seful-misiunii-osce-republica
https://gov.md/ro/content/seful-biroului-politici-de-reintegrare-alin-gvidiani-dialog-cu-seful-misiunii-osce-republica
http://www.infotag.md/rebelion-ro/295499/
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18.11.2021 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.
27

 

18-19.11.2021 – Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Fundația Medicală 

„Valeriu Ghereg‖, cu suportul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății și Agenției Elvețiene 

pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), au desfășurat, pe 18 și 19 noiembrie curent, un curs 

teoretic și practic pentru lucrătorii medicali din secțiile de terapie intensivă, precum și din alte 

instituții spitalicești din stânga Nistrului.
28

 

22.11.2021 – A avut loc întrunirea Grupurilor de lucru pentru drepturile omului la nivel 

de experți între Chișinău și Tiraspol. Agenda propusă de Chișinău a cuprins subiecte de 

actualitate din domeniul drepturilor omului, în special a fost reiterată necesitatea identificării și 

punerii în aplicare a unui mecanism eficient de monitorizare și de intervenție, cu implicarea 

societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului și a organizațiilor internaționale relevante, 

întru examinarea cazurilor individuale de încălcare a drepturilor omului.
29,

 
30

 

23.11.2021 – La București a avut loc întrevederea de lucru a președintelui Republicii 

Moldova cu preşedintele României. În urma discuțiilor, Klaus Iohannis și-a exprimat sprijinul 

pentru eforturile Republicii Moldova de a rezolva conflictul transnistrean prin mijloace 

paşnice.
31

 

25.11.2021 – La Bender/Tighina a avut loc întrunirea CUC. În cadrul discuțiilor pe 

subiecte organizatorice, s-a decis includerea unui nou membru în delegația Federației Ruse, iar 

partea moldovenească a anunțat înlocuirea unui observator militar, al cărui mandat a expirat.
32

 

25.11.2021 – Tiraspolul îndeamnă comunitatea internaţională şi Federaţia Rusă, în 

special, să acţioneze ca garant al respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Despre 

acest lucru a menționat negociatorul şef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, în cadrul celui 

de-al IV-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Avocaţilor vorbitori de limbă rusă de la 

Moscova.
33,

 
34

 

26.11.2021 – În timpul vizetei sale de lucru în capitala Federației Ruse, negociatorul şef 

al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev s-a întâlnit cu Ambasadorul cu afaceri speciale al 

Ministerului de Externe al Rusiei, Vitaliy Tryapitsyn. În desfășurarea discuției, a avut loc un 

schimb de opinii asupra modalităților de depășire a blocajului existent al negocierilor și a 

perspectivelor de dialog între Chișinău și Tiraspol per ansamblu. De asemenea, interlocutorii au 

acordat o atenție dezvoltării cooperării bilaterale ruso-transnistrene în diverse domenii. Un 

subiect aparte a fost funcționarea operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru.
35

 

26.11.2021 – Deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, directorul Institutului țărilor 

CSI, Konstantin Zatulin a remarcat că modalitatea de simplificare a obținerii cetățeniei ruse 

pentru rezidenții din Transnistria nu este dificilă.
36

 

                                                                 
27 Guvernul R. Moldova, Comisia Unificată de Control s-a întrunit la Bender, 18.11.2021, 

https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-s-intrunit-la-bender-1 (27.11.2021) 
28 Moldpres, Comunicat de presă al Biroului politici de reintegrare, 19.11.2021, 

https://www.moldpres.md/news/2021/11/19/21008857 (27.11.2021) 
29 Ministerul Justiției al R. Moldova,  Întrunirea Grupurilor de lucru pentru drepturile omului la nivel de experți 

între Chișinău și Tiraspol, 22.11.2021, http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5437&fbclid-

=IwAR1Kez9au7yhKKbuaUlERaLWtX0labJuxbJwWaEv3LAipC3kR-f64uGcne8 (27.11.2021) 
30 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertov Pridnestrov'ya i Moldovy po pravam cheloveka, 

22.11.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8800 (27.11.2021) 
31 LACT, Revista presei, 23.11.2021, https://lact.ro/revista-presei/ (27.11.2021) 
32 Guvernul R. Moldova, Comisia Unificată de Control s-a întrunit la Bender, 25.11.2021,  

https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-s-intrunit-la-bender-2 (27.11.2021) 
33 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Glava MID PMR prinyal uchastiye v IV s"yezde Mezhdunarodnoy 

Assotsiatsii russkoyazychnykh advokatov, 25.11.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8803 (27.11.2021) 
34 Infotag, TRANSNISTRIA A ÎNDEMNAT RUSIA SĂ ACŢIONEZE CA GARANT AL DREPTURILOR OMULUI ÎN 

REGIUNE, 26.11.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/295695/ (27.11.2021) 
35 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s Poslom po osobym porucheniyam MID Rossii 

Vitaliyem Tryapitsynym, 26.11.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8805 (27.11.2021) 
36 Novosti Pridnestroviya, Konstantin Zatulin predlozhil sposob uprostit' polucheniye grazhdanstva RF dlya zhiteley 

Pridnestrov'ya, 26.11.2021, https://novostipmr.com/ru/news/21-11-26/konstantin-zatulin-predlozhil-sposob-

uprostit-poluchenie (30.11.2021) 

https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-s-intrunit-la-bender-1
https://www.moldpres.md/news/2021/11/19/21008857
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5437&fbclid-=IwAR1Kez9au7yhKKbuaUlERaLWtX0labJuxbJwWaEv3LAipC3kR-f64uGcne8
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=5437&fbclid-=IwAR1Kez9au7yhKKbuaUlERaLWtX0labJuxbJwWaEv3LAipC3kR-f64uGcne8
http://mid.gospmr.org/ru/node/8800
https://lact.ro/revista-presei/
https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-s-intrunit-la-bender-2
http://mid.gospmr.org/ru/node/8803
http://www.infotag.md/rebelion-ro/295695/
http://mid.gospmr.org/ru/node/8805
https://novostipmr.com/ru/news/21-11-26/konstantin-zatulin-predlozhil-sposob-uprostit-poluchenie
https://novostipmr.com/ru/news/21-11-26/konstantin-zatulin-predlozhil-sposob-uprostit-poluchenie
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30.11.2021 – Negociatorul şef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev a acordat un 

interviu ziarului „Hokkaido Shimbun‖, unde a menționat că negocierile între Chișinău și Tiraspol 

trebuie purtate la Moscova.
37
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37 TASS, Pridnestrov'ye predlagayet provesti v Moskve peregovory po uregulirovaniyu konflikta, 30.11.2021, 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13072689  (30.11.2021) 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13072689
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Anexa Nr. 1 

 

117th CONGRESS 

1st Session
38

 

H. RES. 763 

 

Recognizing the Republic of Moldova’s 30th anniversary of independence and 

expressing support for the Republic of Moldova’s demonstrated commitment to advancing 

democracy, strengthening civil society, and European integration. 

 

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 

November 2, 2021 

 

Mr. Keating submitted the following resolution; which was referred to the Committee on 

Foreign Affairs 

 

RESOLUTION 

 

Recognizing the Republic of Moldova’s 30th anniversary of independence and 

expressing support for the Republic of Moldova’s demonstrated commitment to advancing 

democracy, strengthening civil society, and European integration. 

 

Whereas the United States has encouraged and continues to support the Republic of 

Moldova’s independence, sovereignty, and movement toward democracy; 

 

Whereas the United States Agency for International Development and United States 

Government assistance programs have supported the Republic of Moldova’s democratic 

aspirations and economic growth since 1992; 

 

Whereas a joint observation mission from the OSCE Office of Democratic Institutions 

and Human Rights (ODIHR), OSCE Parliamentary Assembly (OSCE PA), Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe (PACE), and European Parliament (EP) determined the 

Moldovan parliamentary elections held on July 11, 2021, were ―competitive and well run‖ while 

noting some shortcomings and inadequacies that must be addressed; 

 

Whereas the Party of Action and Solidarity has pledged and begun to implement an anti-

corruption campaign that includes reforms to the judicial system, campaign finance, justice, and 

recovery of assets misappropriated by Moldovan officials, and the simplification of the 

regulatory framework for business; 

 

Whereas the Republic of Moldova has shown a strong commitment to forging closer ties 

to the European Union and further integration with European institutions and the European 

community through the EU-Moldova Association Agreement which includes a free-trade 

agreement; 

 

Whereas military forces and equipment from Russia have remained in the Transnistrian 

region of Moldova since Moldova declared independence in 1991; 

 

Whereas it is the longstanding policy of the United States to not recognize territorial 

changes that are the result of illegal uses of force; 
                                                                 
38 Congress, Text: H.Res.763 — 117th Congress (2021-2022), https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-

resolution/763/text?q=%7B"search"%3A%5B"Moldova"%2C"Moldova"%5D%7D&r=1&s=3 (27.11.2021) 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/763/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Moldova%22%2C%22Moldova%22%5D%7D&r=1&s=3
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/763/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Moldova%22%2C%22Moldova%22%5D%7D&r=1&s=3
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Whereas the United States condemns the illegal presence of Russian military forces in the 

Transnistrian region of Moldova; and 

 

Whereas the United States has supported the 5+2 negotiations to establish a 

comprehensive settlement to determine a special status for the Transnistrian region within a 

territorially whole and sovereign Moldova: Now, therefore, be it 

 

Resolved, That the House of Representatives — 

 

(1) lauds the strengthening of civil society, democracy, and democratic institutions in the 

Republic of Moldova and encourages the people of Moldova and elected representatives to 

continue to enhance their democracy, strengthen the rule of law, and fight corruption; 

 

(2) expresses strong support of Moldova’s goal of integration with the Western, 

democratic community; 

 

(3) supports the Moldovan people and government in their desire to rid the country of 

corruption and oligarchic control; 

 

(4) welcomes the mandate given to proreform forces by the Moldovan people during the 

recent July 2021 parliamentary elections and the November 2020 Presidential election; 

 

(5) supports the Moldovan people’s aspirations for deepening the relationship between 

the European Union and the Republic of Moldova and developing stronger connections to the 

United States transatlantic partners; 

 

(6) finds that it is in the interest of the United States and its allies to support democratic 

governance, energy security, and economic growth in Moldova for the advancement of European 

and global security and prosperity; 

 

(7) urges elected officials and policymakers in Moldova to build upon the practices of the 

recent free and fair elections to further bolster legitimate and equitable election processes in the 

nation; 

 

(8) calls for all personnel and equipment belonging to Russian security or armed forces to 

withdraw from the sovereign territory of Moldova; and 

 

(9) continues to support the 5+2 negotiation process as an organized and constructive 

format to establish a special status for the Transnistrian region within a territorially whole and 

sovereign Moldova. 
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Anexa Nr. 2 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale 

de monitorizare și control parlamentar asupra realizării 

politicii de reintegrare a Republicii Moldova
39

 

 

 Călăuzindu-se de prevederile Constituției Republicii Moldova, în scopul consolidării 

unității poporului și restabilirii integrității teritoriale a statului, 

 sprijinindu-se pe eforturile colective ale comunității internaționale în vederea realizării de 

către Republica Moldova a reintegrării sale teritoriale și a unității civice și în vederea asigurării 

accesului întregii populații a țării la instituțiile democratice, 

 analizând situația generală în domeniul politic, evoluțiile înregistrate în problema 

soluționării conflictului transnistrean și aspirația de reintegrare a țării, 

 pentru implicarea activă a Parlamentului în procesele de reintegrare a Republicii Moldova 

prin stabilirea unui mecanism de monitorizare și control parlamentar, 

 în temeiul art. 32 și 33 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, 

 

 Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 

  

 Art. 1. – Se constituie Comisia parlamentară specială de monitorizare și control 

parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova (în continuare – 

Comisie parlamentară specială) în următoarea componență: 

 

Președinte 

POPȘOI Mihail 

 

Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate‖ 

 

Vicepreședinte 

BATRÎNCEA Vlad 

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor 

 

Secretar 

CALINICI Ana 

Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate‖ 

 

Membri 

BOLEA Vladimir 

Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate‖ 

DAVIDOVICI Natalia 

Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate‖ 

NANTOI Oazu 

Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate‖ 

RACU Ana 

Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate‖ 

LEBEDINSCHI Adrian 

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor 

                                                                 
39 Parlamentul Republicii Moldova, Proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de 

monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, 03.11.2021, 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5713/language/ro-

RO/Default.aspx (27.11.2021) 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5713/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5713/language/ro-RO/Default.aspx
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STARÎȘ Constantin 

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor 

ULANOV Denis 

Fracțiunea parlamentară „Partidul ŞOR‖. 

 

 Art. 2. – (1) Comisia parlamentară specială va monitoriza și va evalua situația actuală 

privind politicile de reintegrare, va elabora propuneri/recomandări și va informa Biroul 

permanent și, după caz, plenul Parlamentului, cel puțin o dată pe semestru, despre activitatea sa 

și principalele subiecte de actualitate legate de politicile de reintegrare a Republicii Moldova. 

 (2) Comisia parlamentară specială, în colaborare cu autoritățile responsabile de domeniul 

respectiv, va contribui la identificarea de proiecte și soluții ce ar permite redobândirea încrederii 

și apropierea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. 

 

 Art. 3. – (1) Guvernul, prin instituțiile din subordine responsabile de domeniul respectiv, 

și alte autorități competente vor prezenta informații și vor consulta Comisia parlamentară 

specială referitor la politicile de reintegrare. 

 (2) Pentru formarea unei poziții naționale în domeniul abordat, deciziile și documentele 

ce urmează a fi semnate pentru soluționarea problemelor de reintegrare vor fi consultate de 

Comisia parlamentară specială. În acest scop, comisiei i se va prezenta solicitarea de aviz 

consultativ, însoțită de argumentarea necesității semnării documentului respectiv, cu specificarea 

eventualelor consecințe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică 

documentul. 

 

 Art. 4. – Comisia parlamentară specială va activa în temeiul prezentei hotărâri și al 

propriului regulament și se va întruni în ședințe, cel puțin o dată la două luni sau la necesitate, la 

inițiativa președintelui comisiei sau la solicitarea a cel puțin 3 membri. 

 

 Art. 5. – (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite, Comisia parlamentară specială va 

atrage în activitatea sa: 

 – organizații internaționale specializate în mediere și dialog, pentru facilitarea dialogului 

informal, oferirea de expertize, analize comparative și practici internaționale comparative 

aplicate în cazuri similare; 

 – specialiști în domeniu din cadrul autorităților competente, al societății civile, mediului 

academic, de asemenea parteneri de dezvoltare și alte părți interesate. 

 (2) La ședințele Comisiei parlamentare speciale pot fi invitate, în funcție de agendă, 

persoane responsabile de anumite segmente în procesul de realizare a politicii de reintegrare a 

Republicii Moldova. 

 

 Art. 6. – Comisia parlamentară specială este asistată în activitatea sa de un secretariat, 

constituit din specialiști din cadrul Direcției generale juridice, al secretariatelor comisiilor 

permanente sau alți specialiști din Secretariatul Parlamentului, la necesitate. 

 

 Art. 7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 

IGOR GROSU 

 

Chișinău, 4 noiembrie 2021 

Nr. 165. 


