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FRONTIERA MOLDO-UCRAINEANĂ – UN
TEST PENTRU SUVERANITATEA
REPUBLICII MOLDOVA?

Destrămarea URSS a lăsat o „moştenire” grea fostelor republici sovietice
în legătură cu delimitarea frontierelor. În perioada existenţei Uniunii Sovietice,
frontierele dintre republicile unionale erau mai mult convenţionale, determinînd
limita jurisdicţională a autorităţilor locale asupra unor localităţi sau bunuri. După
implozia URSS, noile state independente au trebuit să demareze procesul de
delimitare şi demarcare a frontierelor. Dacă frontiera Republicii Moldova cu
cea a României este definită şi nu provoacă dezbateri intense interne, deoarece
frontiera dintre aceste două state reprezintă rezultatul demarcării teritoriale între
URSS şi România stabilită de Tratatul de Pace de la Paris din 1947, atunci
demarcarea frontierei moldo-ucrainene prezintă o serie de probleme. Cauza
acestor probleme este felul în care au fost elaborate şi administrate mai multe
proiecte de infrastructură şi de alt gen pe teritoriul fostelor republici unionale
(şoseaua Reni-Odesa, hidrocentrala de la Dnestrovsk). Este evident faptul că la
momentul demarării acestor proiecte nimeni nu a luat în calcul posibilitatea
destrămării URSS şi, de aceea, pentru a eficientiza realizarea acestor proiecte
nu s-a ţinut cont de locul amplasării şi construcţiei lor.

Frontiera moldo-ucraineană este de 1222 de kilometri, fiind împărţită în
trei sectoare: de la nord-vest, de la Criva, raionul Briceni, pe Prut, ea se întinde
pe o lungime de 300 de kilometri pînă în est, după care urmează 450 de kilometri
pe sectorul centru, sectorul transnistrean, după care coboară în jos, de la Palanca
pînă la Giurgiuleşti constituind o porţiune de 470 de kilometri. [1]

Drept urmare, de la obţinerea independenţei, Ucraina şi Republica
Moldova au trebuit să demareze procesul de delimitare a frontierei dintre ele
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şi să adopte regimul juridic privind recunoaşterea proprietăţilor ambelor state.
Demarcarea frontierelor şi stabilirea regimului juridic al proprietăţilor

a fost preocuparea tuturor administraţiilor statului de la 1998 pînă în prezent.
Protocolul negocierilor între delegaţiile guvernamentale ale Ucrainei şi
Republicii Moldova din 1998 de la Kiev, semnat de premierul moldovean,
Ion Ciubuc, şi omologul său ucrainean, Valeri Pustovoitenko, a stat la baza
tratatului de frontieră. Însă, în ultimul timp constatăm dezbateri aprinse
între guvernare şi opoziţie pe seama acestui subiect. Din păcate, constatăm
că demarcarea frontierei, un proces tehnic, s-a transformat într-un subiect
cu învinuiri şi acuzaţii dure între opoziţie şi guvernare.

Asta se referă, în primul rînd, la sectorul de autostradă Odesa-Reni în
regiunea localităţii Palanca a Republicii Moldova. Au fost elaborate şi
adoptate, practic, toate măsurile pentru reglementarea statutului juridic al
acestei porţiuni de autostradă din localitatea Palanca.

La 18 august 1999 este semnat Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina
cu privire la frontiera de stat. Acest document stabileşte condiţiile şi principiile
care stau la baza stabilirii frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina.
Totodată, a fost adoptat şi un Protocol Adiţional la Tratatul între Republica Moldova
şi Ucraina cu privire la frontiera de stat, privind transmiterea în proprietate Ucrainei
a sectorului de autostradă Odesa-Reni în regiunea localităţii Palanca a Republicii
Moldova precum şi a sectorului de teren, prin care trece acesta, şi regimul de
exploatare. Articolul 1 al protocolului prevede că Republica Moldova transmite
în proprietate Ucrainei sectorul de autostradă Odesa-Reni în regiunea localităţii
Palanca a Republicii Moldova, precum şi sectorul de teren, prin care trece acesta.[2]
Articolul 4.1 stabileşte că „trecerea locuitorilor localităţii Palanca, care circulă cu
vehicule pe teritoriul învecinat sectorului transmis, se efectuează pe drumul de
ieşire la sectorul indicat la km 57+400”.[3] Iar articolul 4.3 prevede că „pe sectorul
transmis nu se va efectua controlul de frontieră, vamal şi alte tipuri de control,
care se efectuează la trecerea frontierei de stat”.[4]

Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat
şi protocolul adiţional, care constituie parte integrantă a tratatului, a fost ratificat
prin Legea nr.348-XV din 12.07.2001 de către Parlamentul Republicii Moldova
cu votul a 73 de deputaţi. Parlamentul Republicii Moldova a condiţionat atunci
ratificarea Tratatului de frontieră prin semnarea unui regulament de exploatare
a segmentului de drum Odesa-Reni din regiunea localităţii Palanca, precum şi
prin ratificarea de către Rada Supremă a Ucrainei a unui acord semnat în 1994
privind recunoaşterea reciprocă a proprietăţilor aflate pe teritoriul lor, dat fiind
că Republica Moldova deţine pe teritoriul Ucrainei mai multe obiecte.[5]
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La 11.02.2002 are loc actul de transmitere de către Republica Moldova
în proprietate Ucrainei a sectorului de drum Odesa-Reni de la km 51+200
pînă la km 58+970 în regiunea localităţii Palanca, plus terenul adiacent, cu
lăţimea totală medie (inclusiv carosabilul) de 23 metri sub semnătura
ministrului transporturilor şi Comunicaţiilor de atunci, Anatol Cupţov.[6]
Ceea ce a mai rămas de realizat ţine de stabilirea marginilor hotarelor şi de
înregistrarea acestui fapt la instituţiile cadastrale.

După cum a fost scris mai sus, delimitarea frontierei a fost un proces
complicat şi desfăşurat drept urmare a faptului că în timpul URSS frontierele
dintre republici aveau un caracter convenţional, adică, cu alte cuvinte, erau
stabilite anumite puncte de reper, iar frontiera nu era bine definită şi nu era
legată de o anumită localitate. Astfel, un alt subiect de dispută între părţi îl
reprezintă o porţiune de cîteva sute de metri de frontieră încă nedemarcate la
Giurgiuleşti. Toate discuţiile au plecat de la ideea unde ar trebui trasată frontiera
între state în această regiune. Autorităţile din Ucraina, la toate rundele de
negocieri, fac referire la un ordin al Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS
din 4 noiembrie 1940 prin care se stabileşte că rîul Prut este punctul care
delimitează cele două republici. Prin asta ucrainenii demonstrează că nu sunt
de acord cu solicitările părţii moldoveneşti care, potrivit oficialilor ucraineni,
cereau Ucrainei să cedeze 1800 de metri de la gura rîului Prut, deoarece în 1940
în acest punct se afla gura acestui rîu şi, respectiv, frontiera dintre republici.[7]
Potrivit ucrainenilor, stabilirea frontierei între RSSU şi RSSM în 1940 are drept
confirmare documentală doar prin enumerarea punctelor principale prin care
trebuie să treacă linia de frontieră, decizie care nu a fost stabilită prin hărţi.[8]

În cele din urmă, în urma vizitei de lucru a premierului Republicii Moldova,
Ion Ciubuc, la Kiev la 4 august 1998, a fost semnat un Protocol al negocierilor
între delegaţiile guvernamentale ale Ucrainei şi Republicii Moldova. În urma
desfăşurării negocierilor s-a ajuns la înţelegerea stabilirii proiectului liniei de
frontieră în localitatea Giurgiuleşti pe linia existentă a delimitării folosirii pămîntului
arabil şi pînă la canalul rîului Dunărea, trecînd prin punctul aflat pe malul rîului
Dunărea la o distanţă de 430 de metri de stîlpul de frontieră nr. 1355/36.[9] Deşi
au trecut mai mult de 11 ani de la această înţelegere, părţile încă nu au convenit în
privinţa demarcării frontierei în această regiune. Potrivit oficialilor Republicii
Moldova, „din cele mai sensibile zone au rămas o porţiune de cîteva sute de metri
de frontieră încă nedemarcate la Giurgiuleşti şi punctul de trecere de la Palanca.
Acolo urmează să găsim soluţii de compromis şi să finalizăm procesul de
demarcare, astfel încît – foarte important – Moldova să aibă confirmat prin stîlpii
de frontieră, accesul la Dunăre de 430 de metri şi care este esenţial pentru buna
funcţionare a portului şi terminalului de la Giurgiuleşti”.[10]
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Procesul de demarcare a fost, practic, finalizat la nord, cu excepţia
punctului centralei şi barajului de pe Nistru de la Dnestrovsk, în raionul
Ocniţa, Naslavcea. Centrala hidroelectrică de la Dnestrovsk este un subiect
de litigiu de mai mulţi ani între Republica Moldova şi Ucraina. În 1983, pe
teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene a fost iniţiată construcţia
Centralei hidroelectrice de acumulare prin pompare Dnestrovsk (CHEAP).
În acord cu Legea Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene ą 142-XII, din 3
august 1990, CHEAP Dnestrovsk a fost declarată proprietate a poporului
Ucrainei. În urma delimitării frontierei de stat moldo-ucrainene, proces ce a
fost finalizat în 1999, linia de delimitare a frontierei a fost trasată pe mijlocul
barajului de apă al nodului hidroenergetic al Centralei Hidroelectrice
Dnestrovsk, fapt care a fost confirmat de către partea ucraineană în cadrul
comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare a frontierei.[11] Problema
litigiului o constituie statutul juridic asupra porţiunii barajului de apă al nodului
hidroenergetic de la Dnestrovsk, revendicat de Ucraina, care este amplasat pe
malul drept al rîului Nistru, ocupînd 17 hectare din teritoriul Republicii
Moldova care au fost acordate RSSU de RSSM. În iulie 2003, Republica
Moldova şi-a instalat postul de grăniceri în apropierea instalaţiilor centralei
hidroelectrice de acumulare „Dnestrovsk” din Ucraina, fapt care a deranjat
Ucraina. Acest nod hidroenergetic este unul foarte important pentru Ucraina,
deoarece se preconizează a fi cea mai puternică Centrală de aşa tip din Europa
cu o capacitate anuală de 2.7 miliarde de kw pe oră.[12] Această centrală
trebuie să funcţioneze pentru Ucraina, Europa de Est şi, probabil, Rusia.

 În urma unor discuţii dintre autorităţile celor două state s-a ajuns la
concluzia că reglementarea relaţiilor de proprietate în zona Centralei de la
Dnestrovsk va fi negociată în complex cu alte probleme legate de demarcarea
frontierei de stat moldo-ucrainene.[13]

La 1 februarie 2010, prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, şi
prim-ministra Ucrainei, Iulia Timoşenko, au semnat, la Kiev, un Protocol
privind modificarea Acordului de recunoaştere reciprocă a drepturilor şi
reglementare a raporturilor de proprietate din 11 august 1994, document
care, potrivit celor doi oficiali, a confirmat începutul procesului de
demarcaţie a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean.[14]
Ulterior vor mai exista alte trei protocoale care vor face referite la cazuri
concrete, cum ar fi şi problema de la Dnestrovsk.

Toate aceste trei probleme au un potenţial crizogen. Problema transmiterii
autostrăzii şi a sectorului de teren prin care trece aceasta în regiunea localităţii
Palanca a provocat cele mai aprinse dezbateri în societate. Există mai multe
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cauze care generează aceste dezbateri: constituţionalitatea protocolului adiţional
privind transferul de autostradă şi a pămîntului de sub acest drum, imperfecţiunea
documentului vizat şi alegerile parlamentare anticipate din acest an.

Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) a contestat constituţionalitatea
tratatului de frontieră cu Ucraina la Curtea Constituţională încă în august 2001,
reluînd retorica de contestare a acestui document la sfîrşitul lui 2009.
Argumentele invocate afirmă că „tratatul de frontieră şi protocolul adiţional la
acesta contravine art. 3 (1) din Constituţia Republicii Moldova care consfinţeşte
caracterul inalienabil al teritoriului naţional, precum şi art. 8 (2) şi art. 142 (1)
din Constituţie”. De asemenea, avocatul parlamentar, Tamara Plămădeală, a
sesizat în două rînduri (09.12.2009 şi 15.1.2010) Curtea Constituţională în cazul
Palanca. Potrivit acesteia, dreptul fundamental al cetăţenilor moldoveni de a
circula liber pe întreg teritoriul ţării a fost încălcat de autorităţi prin adoptarea
Tratatului de frontieră cu Ucraina, iar locuitorii satului Palanca, raionul Ştefan
Vodă, sunt discriminaţi în raport cu ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova.
Plămădeală susţine că locuitorii acestei localităţi trebuie să-şi facă permis pentru
ca să se poată deplasa la cota sa de pămînt şi că şoseaua este patrulată de către
grănicerii moldoveni care restricţionează accesul sătenilor.

Deşi oficialii moldoveni au explicat că nu este corect de folosit termenul
de cedare de teritoriu şi că acest sector este proprietatea Ucrainei pe teritoriul
Republicii Moldova, [15] transmiterea sectorului de teren prin care trece
această autostradă ar putea genera nemulţumiri interne, invocîndu-se
motivele “cedării teritoriilor naţionale” şi “nesusţinerii intereselor naţionale
ale Republicii Moldova”. Situaţia de tensiune în societate ar putea să apară
în special în legătură cu transmiterea celor circa 8 km de şosea, din apropierea
satului Palanca, fapt care este interpretat ca o cedare a “pămîntului naţional”.

În al doilea rînd, problemele care ar putea să apară în cazul sectorului
de autostradă transmis Ucrainei în regiunea localităţii Palanca ţin de
interpretarea Protocolului adiţional la Tratatul între Republica Moldova şi
Ucraina cu privire la frontiera de stat. În aliniatul 2 al articolului 1 al
protocolului este prevăzut că „sectorul transmis constituie proprietatea
Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova”. Acest fapt înseamnă că
proprietatea Ucrainei trebuie realizată cu respectarea unor condiţii care
decurg din faptul că se află pe teritoriul Republicii Moldova. Însă, articolul
6 al protocolului prevede că „pe sectorul transmis acţionează jurisdicţia
Ucrainei”. O interpretare diferită ar putea însemna realizarea unor măsuri
care ar deranja partea moldovenească. Acest articol este interpretat diferit
de părţi şi este în contradicţie cu articolul 1.2. Probabil, pentru a elimina
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orice formă de neînţelegere, părţile vor trebui să convină asupra unor
amendamente la protocol în spiritul bunei vecinătăţi şi asigurării confortului
cetăţenilor ambelor state. Totodată, este lansată şi ideea că Republica Moldova,
transferînd Ucrainei porţiunea de autostradă şi sectorul pe care trece aceasta
în regiunea satului Palanca, pierde din suveranitatea sa. Punctul de vedere al
oficialităţilor moldovene este că prin transmiterea acestei porţiuni de autostradă
Ucrainei, nu putem vorbi de pierderea suveranităţii, deoarece nu se transmite
subsolul de sub autostradă şi coloana aeriană de asupra acesteia.

Există, evident, şi o tentă electorală în această polemică. Chiar dacă Tratatul
a fost negociat de ADR, documentul a fost ratificat de majoritatea comunistă în
2001. Vorbind de consecvenţă în adoptarea şi implementarea deciziilor, PCRM
ar fi trebuit, dacă rămîneau la guvernare, să transmită Ucrainei sectorul de teren
prin care trece această autostradă de 7,78 km al şoselei Odesa-Reni, aşa cum
reiese din înţelegerile interguvernamentale între Republica Moldova şi Ucraina
din 2006. Astfel poate fi explicat şi comportamentul PPCD care, timp cît a fost
în alianţă cu PCRM în 2005-2009, a trecut acest subiect în umbră, deşi încălcările
despre care se vorbeşte că au loc în localitatea Palanca nu sunt de ultima oră.
Măsurile întreprinse de către actuala guvernare pentru încheierea subiectului
de lângă localitatea Palanca este percepută ca o cedare teritorială de unele partide.
Într-un an electoral acest fapt ar putea fi folosit împotriva actualei alianţe. În
acest caz, trebuie de plecat de la ideea că soluţia denunţării tratatului este inadmi-
sibilă, fiindcă contravine Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor. Or,
denunţarea unilaterală a tratatului de frontieră constituie o pretenţie teritorială.[16]

Cazul autostrăzii de la Palanca are efecte negative şi asupra laturii
externe, în special, în relaţia cu Ucraina. Oficialii ucraineni şi opinia publică,
în special, afirmă că partea moldovenească tergiversează intenţionat procesul
de demarcare a frontierei, fapt care nu se înscrie în spiritul bunei vecinătăţi
afirmate şi susţinute de părţi. Ucrainenii învinuiesc Republica Moldova de
nerespectare a angajamentelor asumate. Mai mult chiar, potrivit ucrainenilor,
Republica Moldova a devenit o ţară maritimă doar datorită transmiterii de
către Ucraina a unei porţiuni la Giurgiuleşti necesare pentru construcţia
portului. Iar construcţia terminalului de la Giurgiuleşti reprezintă, potrivit
mai multor voci din Ucraina, o ameninţare economică şi ecologică pentru
portul Reni şi localităţile Ucrainei din această regiune.

Prezenţa acestor probleme în agenda relaţiilor bilaterale ar putea provoca
mai multe probleme guvernului de la Chişinău pe sectorul centru, adică în
regiunea transnistreană. Kievul ar putea juca un rol important în această problemă
pe mai multe dimensiuni. În primul rînd, rolul Ucrainei este fundamental pentru
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demarcarea frontierei pe această porţiune, proces început în ianuarie 2010 prin
instalarea de către Petr Poroşenko şi Iurie Leancă a primului semn de frontieră
în sectorul centru al graniţei dintre Republica Moldova şi Ucraina, instalat în
satul Bolşaia Kosniţa, regiunea Viniţa. Din cauza faptului că autorităţile
moldoveneşti nu controlează această porţiune, iar regimul separatist de la Tiraspol
refuză să participe la aceste lucrări, procesul de demarcare a frontierei pe acest
sector se poate realiza exclusiv de pe teritoriul Ucrainei. În al doilea rînd, procesul
de integrare europeană al Republicii Moldova poate fi compromis, dacă nu este
soluţionată problema conflictului transnistrean. Ucraina ar putea să se implice
mai activ în această problemă. Ucraina, de exemplu, nu permite intrarea pe
teritoriul său a mărfurilor din Transnistria cu vechea ştampilă vamală. Din aceste
considerente, Ucraina suferă pierderi economice enorme susţinînd politica de
la Chişinău, potrivit presei din ucrainene. Mai mult chiar, mai multe voci din
Ucraina susţin că Republica Moldova doreşte să soluţioneze conflictul
transnistrean cu mâinile Kievului, fapt care contravine intereselor acestui stat
în regiune, unde trăiesc “o sută de mii de cetăţeni ai Ucrainei”. Aici putea să
apară o problemă majoră şi anume condiţionarea sprijinului în problema
transnistreană de soluţionarea cazului de la Palanca.

Tensiuni potenţiale ar putea să apară ca urmare a obligării Chişinăului
să-şi onoreze obligaţiunile asumate prin metode inacceptabile pentru Repub-
lica Moldova. Experţii ucraineni afirmă că sunt o sumedenie de instrumente
pentru realizarea acestui obiectiv: de la stoparea exporturilor unor resurse
energetice către Republica Moldova pînă la închiderea frontierei pentru
mărfurile moldoveneşti care tranzitează teritoriul Ucrainei. Posibilitatea
realizării acestor măsuri înseamnă colapsul economic al Republicii Moldova.

Alta este situaţia în cazul portului de la Giurgiuleşti. Deşi există mai
multe voci care susţin că Republica Moldova ar fi avut ieşire la Dunăre
[17], ucrainenii nu recunosc acest fapt făcînd trimitere la un ordin al
Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 4 noiembrie 1940 prin care
se stabileşte că rîul Prut este punctul care delimitează cele două republici.
Acest fapt a fost invocat de fiecare dată de partea ucraineană la negocierile
de delimitare a frontierei. În lipsa unor dovezi cartografice este imposibil
de susţinut contrariul. În cazul de la Giurgiuleşti, deşi încă nu a fost demarcată
frontiera, există un potenţial risc. Ucrainenii afirmă că s-au ţinut de cuvînt
şi au transmis părţii moldovene porţiunea de peste 400 de metri necesară
pentru buna funcţionare a portului din această localitate. Drept răspuns,
Kievul ar putea mai multe măsuri, despre care am vorbit mai sus, pentru a
determina Republica Moldova să-şi onoreze obligaţiunile.

În sfîrşit, cu referire la centrala de la Dnestrovsk, activitatea acesteia
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ar putea prezenta un pericol imens pentru populaţia Moldovei, deoarece
acest nod hidroenergetic este învechit. Alte pretenţii din partea Republicii
Moldova faţă de Ucraina ţin de impactul activităţii acestui complex asupra
situaţiei mediului din regiune. Este interesant faptul că şi în Ucraina apar
semnale în legătură cu pericolele pe care le prezintă acest nod energetic de
acumulare a apei.[18] Acest sistem se construieşte de aproape 30 de ani şi
există studii neoficiale geologice care atestă existenţa anumitor fisuri în
baraj. Din cauza faptului că utilajul este învechit, există temeri că în urma
unui accident, apa ar putea inunda localităţile aflate mai jos de baraj în
lipsa unor diguri. Dacă în Ucraina oraşele Iampol şi Moghilev-Podolsk sunt
ameninţate de astfel de inundaţii, în Republica Moldova acest pericol
ameninţă localităţile situate mai jos de baraj, de exemplu Soroca. De
asemenea, liniile de tensiune înaltă provoacă probleme de sănătate pentru
satele din vecinătatea acestui sistem.[19]

În final, putem aduce cîteva exemple din practica statelor europene în
legătură cu efectuarea schimburilor teritoriale - numite ajustări de frontieră
- pentru a soluţiona mai multe probleme de proprietate sau teritoriale
existente între ţări. Primul exemplu este cazul Cehiei şi Slovaciei care au
semnat la 4 ianuarie 1996 un acord care prevedea transferarea liniei pentru
a o ajusta la sistemul de infrastructură existent între state. Au fost efectuate
18 schimburi la frontiera Ceho-Slovacă, ceea ce a însemnat un schimb de
pămînt de 425 de ha pe baze de reciprocitate strictă.[20] Ajustările de
frontieră au necesitat semnarea unui tratat bilateral special şi adoptarea unui
act constituţional special din partea Cehiei.

Polonia şi Slovacia au efectuat în 2002 mai multe ajustări de frontieră.
Ambele părţi au făcut între ele transferuri pe o suprafaţă de 2,969 m2 de
fiecare parte.[21] Aceste transferuri de proprietate au inclus imobiliar,
echipament, instalaţii şi utilaje.

Franţa şi Elveţia au semnat la 25 februarie 1953 trei convenţii care
afectau frontiera lor comună. Ajustările extrem de mici făcute de convenţie
a avut drept scop îndreptarea frontierei, scoaterea jurisdicţiei duale de pe
unele drumuri sau căi şi plasarea unor clădiri asociate sau instituţii într-o
singură ţară.[22] De asemenea, au fost schimbat principiul folosit pentru
crearea frontierei a Lacului Geneva de la o linie mediană la o serie de linii
drepte armonizînd linia mediană originală.

Concluzii
1. Deşi au trecut mai mult de 8 ani de la ratificarea Tratatul între Republica

Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat, demarcarea frontierei între
aceste state încă nu a fost realizată. Există mai multe puncte sensibile –
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Dnestrovsk, Palanca, Giurgiuleşti şi sectorul transnistrean – din cauza cărora
procesul de demarcare a frontierelor nu a fost finalizat.

2.  Demarcarea frontierei se produce sub o presiune internă foarte mare
din cauza rezultatelor înţelegerilor între state cu privire la regimul juridic al
autostrăzii Odesa-Reni din regiunea localităţii Palanca şi a unei fîşii de
peste 430 de metri de lîngă Giurgiuleşti. Procesul de demarcare a frontierei
este excesiv de politizat, deşi, de fapt, acest proces este unul tehnic.

3. Opinia publică din Ucraina critică autorităţile Republicii Moldova
pentru nerespectarea obligaţiilor asumate în urma semnării Tratatului de
frontieră şi a Protocolului adiţional. Din această cauză sunt propuse spre
adoptare unele măsuri dure la adresa Republicii Moldova pentru a o
determina să-şi onoreze angajamentele.

4. Parlamentul Republicii Moldova a condiţionat ratificarea Tratatului de
frontieră prin semnarea unui regulament de exploatare a segmentului de drum
Odesa-Reni din regiunea localităţii Palanca, precum şi prin ratificarea de către
Rada Supremă a Ucrainei a unui acord semnat în 1994 privind recunoaşterea
reciprocă a proprietăţilor aflate pe teritoriul lor, dat fiind că Republica Moldova
deţine pe teritoriul Ucrainei mai multe obiecte. Însă, o bună parte din fostele
proprietăţi ale Moldovei pe teritoriul Ucrainei au fost deja privatizate.

5. Problemele enumerate, în special cazurile Dnestrovsk şi Palanca,
prezintă un potenţial crizogen pentru Republica Moldova. Este vorba de
probleme de ordin politic, economic, ecologic şi umanitar.

6. Autorităţile Republicii Moldova ar trebui să iniţieze un dialog cu
societatea pentru a depolitiza procesul de demarcare a frontierei care
dăunează acestui exerciţiu. Trebuie eliminate din discuţii abordările de tipul
„jocul de sumă zero”. Chiar dacă Ucraina este un actor important pentru
soluţionarea conflictului transnistrean şi pentru demarcarea frontierei în zona
centru, negocierile trebuie duse în spiritul bunei vecinătăţi şi al respectului
reciproc, ceea ce înseamnă evitarea abordărilor intransigente în procesul
demarcării frontierei pe problemele de importanţă majoră.

Recomandări
1. Republica Moldova trebuie să-şi onoreze angajamentele asumate în

urma semnării Tratatului de frontieră şi a Protocolului adiţional pentru a evita
potenţialele disensiuni cu Ucraina. Însă, actul de transmitere a proprietăţii
asupra autostrăzii din regiunea localităţii Palanca ar trebui de condiţionat de
demarcarea în favoarea Republicii Moldova a frontierei de la Giurgiuleşti.

2. În privinţa problemei de la Palanca, guvernul de la Chişinău trebuie să
explice care este situaţia în privinţa transmiterii Ucrainei a sectorului de teren



RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

86

prin care trece această autostradă. Din cauza faptului că tratatul cu privire la
frontieră şi protocolul adiţional este interpretat diferit de părţi, este necesar a
face detalieri la Acordul interguvernamental cu privire la regimul de exploatare
a sectorului de autostradă ucraineană Odesa - Reni, din regiunea localităţii
Palanca, precum şi a sectorului de teren, prin care trece acesta. În mod spe-
cial, pentru a detensiona situaţia din jurul acestei probleme, trebuie asigurate
doleanţele locuitorilor din Palanca cu privire la eliminarea obstacolelor ce ţin
de traversarea autostrăzii pentru accesul la moşia satului.

3. De asemenea, ar putea fi specificat ce porţiune din sectorul de teren
prin care trece această autostradă este transmis părţii ucrainene pentru a
putea desfăşura activităţi tehnice de reparaţie a drumului. Transmiterea
acestei porţiuni nu înseamnă transmiterea subsolului care aparţine Republicii
Moldova. Autorităţile centrale trebuie să explice societăţii care este, de fapt,
starea lucrurilor în cazul Palanca. Guvernul trebuie să explice ce se transferă,
în ce condiţii şi care sunt riscurile nerespectării angajamentelor asumate.

4. Este necesar a crea condiţii confortabile pentru locuitorii din Palanca
pentru traversarea autostrăzii cu scopul folosirii de locuitori a pămînturilor
lor. Este vorba, în special, de stabilirea unei limite de viteză pentru transportul
auto de pe şosea.

5. Dat fiind faptul că de-a lungul acestei autostrăzi există mai multe
obiecte comerciale de care depinde bunăstarea locuitorilor de la Palanca,
este necesar a asigura existenţa şi dezvoltarea acestora după încheierea
subiectului de la Palanca.

6. Demarcarea frontierei în zona barajului de la Dnestrovsk, trebuie
efectuată abia după realizarea unui studiu de impact asupra mediului şi a
siguranţei acestei construcţii. Există îngrijorări că, în urma activităţii acestei
centrale, apa rîului Nistru degradează. De asemenea, există pericolul
inundaţiei localităţilor aşezate mai jos de barajul de la Dnestrovsk. Repub-
lica Moldova ar putea să ceară Ucrainei să plătească pentru folosirea în
continuare a terenului de circa 18 ha.

7. Demarcarea frontierei şi definirea raporturilor de proprietate în
regiunea barajului de la Dnestrovsk trebuie detaşată de problema demarcării
frontierei în localitatea Giurgiuleşti, fiindcă nu trebuie de negociat de două
ori pe aceeaşi problemă. Protocolul interguvernamental din 1998 abordează
la pachet porţiunea de autostradă din regiunea localităţii Palanca şi a porţiunii
de teren de la Giurgiuleşti. Subiectul trebuie abordat în funcţie de statutul
juridic al proprietăţilor Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei.
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