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Summary 

The European aspirations of the young Moldovan state were related with the 

establishing of new political and economical partnerships, among which was the 

Council of Europe. The Council of Europe membership guide Moldovan society 

towards the democratisation and emergency of the state of low.  A lot of efforts from 

the political leadership and national diplomatic service were needed in order to gain 

for the Republic of Moldova a special quest status in the European Parliament in 

1993 and a full membership in the Council of Europe in 1995. The article gives a 

review of the political and diplomatic measures in order the Republic of Moldova to 

become member of the Council of Europe starting with first contacts to the present 

days and the agenda of this process.  

Author considers that Republic of Moldova - Council of Europe partnership play 

an important role in the transition of Moldova from the totalitarian regime to the 

open society, protection of human rights and fundamental freedoms. 

 

Din primii ani de la obţinerea independentei, vectorul european al politicii 

externe moldoveneşti a vizat, în primul rând, Consiliul Europei. Aderarea la Consiliul 

Europei (CoE) în calitate de membru cu drepturi depline era concepută de politicienii 

Republicii Moldova ca o etapă incipientă în procesul de lungă durată de integrare 

europeana. Etapa în cauză avea drept obiectiv prioritar racordarea legislaţiei naţionale 

la standardele europene, efectuarea în ritm accelerat a reformelor economice şi 

sociale. Evoluţia relaţiilor cu CoE şi UE se desfăşura concomitent, cu progrese şi 

stagnări în dependenţă de complexitatea situaţiei politice şi a procesului reformator în 

ţară. [1]  

Reprezentând, la origine, o tentativă de a constitui o Europă prin excelenţă 

„europeană”, adică făcută de europeni şi în folosul europenilor, în prezent Consiliul 

Europei este unica organizaţie paneuropeană ce întruneşte toate statele din Europa, cu 

excepţia Republicii Belarus, oferind fiecărui subiect posibilitatea de a dialoga la egal 

cu toate statele europene. Consiliul Europei este format din două structuri de bază: 

Adunarea Parlamentară, alcătuită din parlamentari delegaţi din partea parlamentelor 

naţionale, şi Comitetul de Miniştri, format din miniştrii de externe ai statelor membre.  

Condiţiile aderării la CoE includ semnarea şi ratificarea obligatorie a Convenţiei 

pentru drepturile omului, „statul candidat urmând să-şi conformeze instituţiile şi 

ordinea juridică cu principiile de bază ale statului democratic, supus supremaţiei 

dreptului şi respectării drepturilor omului”. [2] 

Stabilirea şi evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu CoE în perioada de 

independenţă (1992 - 2009) a parcurs câteva etape consecutive. Prima etapă, in care 

Republica Moldova a obţinut statutul de invitat special pe lângă Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei, a cuprins perioada 29 ianuarie 1992-5 februarie 

1993. A doua etapă a inclus acţiunile interne şi externe vizând obţinerea de către 

Republica Moldova a statutului de membru cu drepturi depline al Consiliului Europei 

si cuprinde perioada 5 februarie 1993 – 13 iulie 1995. Ea se caracterizează prin 



Artur Cozma 

~ 125 ~ 

activizarea eforturilor diplomatice întreprinse în acest sens de către Parlament, 

Ministerul de Externe şi Preşedinţie. Cea de-a treia etapă a început la 13 iulie 1995 

prin obţinerea statutului de membru cu drepturi depline a Republicii Moldova la 

APCE. Această etapa este marcata prin intensificarea colaborării dintre Republica 

Moldova şi CoE în vederea racordării legislaţiei naţionale la cea europeană; 

organizării întâlnirilor şi vizitelor diplomatice reciproce, implementării proiectelor, 

asistenţei financiare, înfiinţarea reprezentantei Permanente a Republicii Moldova la 

Strasbourg pe lângă Consiliul Europei si a Biroului de informare al Consiliului 

Europei la Chişinău.   

Procesul de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei a fost lansat la 29 

ianuarie 1992, prin mesajul oficial al Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, 

Alexandru Moşanu, adresat Preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului  Europei 

Lordul Geoffrey Finsberg, prin care a solicitat obţinerea statutului de invitat special la 

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE). [3] Drept argumente în 

favoarea acestui demers era invocat faptul că Republica Moldova aplică în practică 

prevederile Actului Final de la Helsinki şi a instrumentelor adoptate la Conferinţa 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi a Pactului Naţiunilor Unite cu 

privire la drepturile civile şi politice, economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 

1966 la care ea deja a aderat.  

Calitatea de invitat special, creat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei in 

1989, permitea delegaţiilor parlamentare ale tarilor Europei Centrale și de Est, angajate 

pe drumul democraţiei pluraliste, dar ne fiind, încă, membre ale Organizaţiei, să asiste la 

sesiunile plenare ale Adunării și la reuniunile comisiilor ei. [4] Astfel, deja după câteva 

zile de la solicitarea statului de invitat special, în perioada 3-7 februarie 1992, prima 

delegaţie reprezentativă a Parlamentului Republicii Moldova în frunte cu Vasile 

Nedelciuc, preşedintele Comisiei parlamentare pentru relaţiile externe, a participat la 

Sesiunea a 43-a a APCE de la Strasbourg. [5] La şedinţa plenară, delegaţia 

moldovenească a prezentat punctul de vedere al Parlamentului de la Chişinău în 

problemele de politică externă şi internă. Tot atunci a fost înmânat demersul oficial al 

Republicii Moldova cu solicitarea de a i se acorda statutul de invitat special la Consiliul 

Europei. [6] Ca urmare a vizitelor efectuate la Strasbourg şi conlucrării dintre deputaţii 

europeni şi moldoveni, Parlamentul Republicii Moldova a obţinut la 5 februarie 1993 

statutul de „invitat special” la APCE. [7] Cu acest prilej, Preşedintele Parlamentului, 

Petru Lucinschi, a adresat o scrisoare de gratitudine Secretarului General al CE, 

Catherine Lalumiere, preşedintelui APCE, tuturor celor ce au contribuit la obţinerea de 

către Republica Moldova a statutului de invitat special. [8] Astfel, primul pas pe calea 

integrării Republica Moldova în structurile europene a fost realizat. 

Cererea de aderare a Republicii Moldova la CoE a fost depusă la 20 aprilie 1993. În 

anii următori se vor depune eforturi susţinute pentru realizarea acestui obiectiv strategic, 

Republica Moldova fiind vizitată de mai multe echipe de experţi care vor supune analizei 

legislaţia naţională, precum şi problemele legate de respectarea drepturilor omului. De 

asemenea, începând de la această dată, Parlamentul de la Chişinău va expedia cu 

regularitate experţilor europeni proiectele de legi pentru a obţine avizul Consiliului 

Europei. [9] 

Pe parcursul anului 1993 s-a intensificat efortul diplomaţiei parlamentare pe 

dimensiunea conlucrării cu Consiliul Europei. Deputaţii Republicii Moldova au participat 

la mai multe seminare şi conferinţe ale Consiliul Europei, printre care Seminarul 

instructiv din Strasbourg (4-7 mai), organizat pentru parlamentarii implicaţi în activitatea 



Republica Moldova şi Consiliul Europei: un parteneriat de 15 ani 

~ 126 ~ 

APCE; la Conferinţa de la Helsinki (2-4 iunie) cu tema „Progresul reformei economice în 

Europa Centrală şi de Est”; la Conferinţa de la Paris (15 septembrie) cu tema „Citizens, 

reprezentative democracy and European construction”. [10] Preşedintele Comisiei pentru 

problemele de drept a Parlamentului, Nicolae Andronic, a participat la lucrările Şedinţei a 

16-a a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Lege (10-11 septembrie) şi la cea de-a 

17-a întrunire plenară a Comisiei Europene pentru Democraţie prin intermediul Legii 

care şi-a desfăşurat lucrările la Viena (12-13 noiembrie). [11] 

Un rol important în fortificarea colaborării cu CoE a jucat vizita de lucru la 

Secretariatul General al Consiliului Europei a Ministrului Afacerilor Externe, N.Tâu (20 

septembrie - 1 octombrie 1993). Semnificativ este faptul, că anume în cadrul acestei 

sesiuni s-a discutat despre urgentarea aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei, 

despre participarea la programele de cooperare ale Consiliului Europei cu ţările Europei 

de Est în diferite domenii, despre aspectele specifice ale mecanismului de control al 

Convenţiei europene a drepturilor omului; un şir de chestiuni cu privire la mass-media, 

drepturile omului şi Convenţia europeană pentru radioviziune, la care, după aderarea la 

Convenţia culturală europeană, Republica Moldova va primi invitaţia de aderare. De 

asemenea, a fost discutat proiectul de lege cu privire la statutul comunității găgăuze din 

sudul Republicii Moldova, prezentat spre avizare de către Parlamentul Republicii 

Moldova. În rezultatul acestei vizite a fost elaborat Programul de cooperare a Consiliului 

Europei cu Republica Moldova. După definitivare, acest program va fi prezentat Direcţiei 

juridice pentru punerea în discuţie în cadrul Reuniunii de programare a activităţii pe anul 

1994 în domeniile juridic şi drepturile omului care şi-a desfăşurat lucrările la Strasbourg 

în perioada 4-6 octombrie 1993.[12] 

În scopul promovării cererii de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei, 

în ianuarie 1994, la Strasbourg a plecat o delegaţie a Parlamentului Republicii Moldova, 

condusă de Alexandru Burian, preşedintele Comisiei pentru relaţiile externe. În cadrul 

vizitei au fost examinate condiţiile pe care Moldova urma să le îndeplinească pentru a 

deveni membru al acestei organizaţii. Au fost discutate, de asemenea, modalităţile de 

participare a misiunii de observatori ai APCE la alegerile parlamentare din 27 februarie 

1994. [13] Ulterior, alegerile în cauză au fost apreciate de către observatorii APCE ca 

desfăşurându-se „în cele mai bune condiţii, în pofida boicotărilor din partea 

Transnistriei”. [14] Procesul de democratizare a fost facilitat în continuare prin 

consultările intense cu Consiliul Europei pe marginea elaborării noii Constituţii (adoptată 

de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994), legii organice prin care se acorda 

un statut special Găgăuziei (adoptată de Parlament la 23 decembrie 1994), legislaţiei cu 

privire la organizarea judecătorească şi minorităţi. La 20 octombrie 1994, Biroul 

Adunării Parlamentare a CoE a emis un raport cu privire la compatibilitatea legislaţiei 

moldoveneşti cu sistemul juridic şi principiile Consiliului Europei. 

Spre sfârşitul anului 1994 şi în prima jumătate a anului 1995 imaginea Republici 

Moldova apare deosebit de favorabilă pe arena internaţională, în unele cazuri fiind citată 

chiar în calitate de exemplu al reformelor democratice. Parlamentul de la Chişinău şi-a 

asumat angajamente în faţa CoE de a semna şi ratifica în scurt timp toate convenţiile 

organizaţiei, de a racorda în continuare legislaţia ţării la cea europeană, de a asigura 

cursul noilor reforme economice etc. În consecinţă, ţinându-se cont de faptul că 

„Moldova întreprinde acţiuni energice în direcţiile menţionate”, [15]. Eforturile Moldovei 

au avut ca rezultat Avizul nr.188 (1995) al Adunării Parlamentare din 27 iunie 1995 

relativ la cererea de aderare a Moldovei la Consiliul Europei. [16]  

În continuare vom prezenta cîteva extrase  din acest Aviz:  
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„Avizul a fost argumentat în rezultatul vizitei unei delegaţii a Adunării, din 20 -22 

iulie 1992. La 5 februarie 1994 a fost acordat Parlamentului Republicii Moldova statutul 

de „invitat special”. Procesul de tranziţie spre democraţie a mai fost facilitat de 

consultările intensive cu CoE pentru elaborarea unei noi Constituţii (adoptată de 

parlament la 29 iulie 1994), a unei legi organice care acorda un statut juridic  special 

Găgăuziei adoptat de Parlament la 23 decembrie 1994, precum şi de o legislaţie cu privire 

la organizarea justiţiei şi cu privire la minorităţi. În alegerile parlamentare din 27 

februarie 1994, adepţii re-unificării cu România ale căror perspective au generat mişcarea 

de secesiune în Transnistria, a obţinut doar 7,5 % din sufragii.  95 % din alegători (cu o 

participare de 75 %) s-au pronunţat în favoarea unei republici independente. 

Un raport a doi jurişti eminenţi care a confirmat perspectiva unei ameliorări în 

compatibilitatea legislaţiei şi a sistemului juridic moldovenesc cu principiile Consiliului 

Europei a fost elaborat de Biroul Adunării la 20 octombrie 1994. Adunarea salută crearea 

de către guvernul Moldovei a unui comitet interministerial special pentru monitorizarea 

acestei probleme pe plan politic.  În consecinţă, având în vedere:  a). participarea 

Moldovei la diferite programe ale Consiliului Europei; b). cooperarea Moldovei în cadrul 

mai multor convenţii şi acorduri parţiale; c). participarea unei delegaţii în calitate de 

„invitaţi speciali” a Parlamentului Moldovei la aceste lucrări începând cu 5 februarie 

1993, Adunarea consideră că Moldova, în perspectiva obţinerii unui control deplin asupra 

teritoriului său, are capacitatea şi dorinţa, în sensul articolului 4 din Statut, de a se 

conforma dispoziţiilor articolului 3 cu privire la aderarea la Consiliul Europei, care 

stipulează: „Fiecare membru al Consiliului Europei trebuie să accepte principiile Statului 

de drept şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa trebuie să 

se bucure de drepturile şi de libertăţile fundamentale ale omului. Fiecare membru se 

angajează să colaboreze în mod sincer şi efectiv, la realizarea scopului Consiliului.” [17] 

Iată de ce Adunarea Parlamentară, subînţelegând că Moldova împărtăşeşte 

interpretarea sa a angajamentelor luate, enumerate în paragraful 8, şi că ea tinde acum - 

să semneze Convenţia europeană a Drepturilor Omului la momentul aderării sale. 

Recomandă Comitetului Miniştrilor: a). să invite Moldova să devină membru al 

Consiliului Europei; b). să acorde Moldovei cinci locuri în cadrul Adunării Parlamentare. 

[18] Astfel CoE a recomandat Comitetului de Miniştri să invite Moldova în calitate de 

membru al Consiliului Europei şi să acorde Moldovei cinci locuri în Adunarea 

Parlamentară.”[19]  

Următorul pas a fost hotărârea Rezoluţiei (95)7 din 10 iulie 1995, care invita 

Moldova să devină membru al Consiliului Europei (adoptată  de Comitetul Miniştrilor la 

10 iulie 1995, în cadrul celei de-a 541a bis reuniune a Delegaţilor Miniştrilor). Vom 

prezenta câteva Extrase din această Rezoluţie: 

„Comitetul Miniştrilor, luând în considerare dorinţa exprimată de Moldova de a deveni 

membru al Consiliului Europei. Luând notă de intenţia guvernului Moldovei de a semna 

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale precum şi 

Protocolul nr. 11 la momentul depunerii de către guvern a instrumentului său de aderare la 

Statutul Consiliului Europei; Împuterniceşte Secretarul General să aducă aceste decizii la 

cunoştinţa guvernului Moldovei şi să adopte toate dispoziţiile utile pentru aplicarea lor. 

Decide: a). să invite Moldova să devină membru al Consiliului Europei şi să 

adere la Statut; b). să fixeze un număr de 5 Reprezentanţi ai Moldovei la Adunarea 

parlamentară; c). să fixeze cota parte a diverselor contribuţii financiare ale Moldovei 

la Consiliul Europei conform anexei la această rezoluţie, a cărei parte integrată este”. 

[20] 



Republica Moldova şi Consiliul Europei: un parteneriat de 15 ani 

~ 128 ~ 

Ca urmare, prin Hotărârea nr.522-XIII din 12 iulie 1995, Parlamentul Republicii 

Moldova a ratificat Statutul Consiliului Europei. A doua zi, la 13 iulie tricolorul 

Republicii Moldova a fost arborat pe frontispiciul Palatului Europei din Strasbourg. 

Referindu-se la acest eveniment, dl Terry Davis, Preşedintele APCE a subliniat 

următoarele: ”Republica Moldova şi-a regăsit locul în familia democraţiilor europene. 

Evenimentul s-a produs treptat, în rezultatul ajutorului permanent acordat de către 

Consiliul Europei încă de la depunerea cererii de aderare, Moldova devenind, la rândul 

ei, un membru fidel şi activ al organizaţiei”. [21] Acceptând „principiile statului de 

drept” ale CoE, Republica Moldova a devenit cel de-al 36-lea stat membru cu drepturi 

depline al Consiliului Europei, una din primele ţări din spaţiul CSI care a obţinut acest 

statut. Acest eveniment a constituit un pas important pe calea integrării ţării în UE. 

Calitatea de membru al CoE, prin asumarea angajamentelor de a respecta neabătut 

condiţiile stipulate în statutul organizaţiei, a consolidat cauza democraţiei în Republica 

Moldova, asigurând condiţiile necesare pentru protejarea drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale. 

Totodată, este necesar de subliniat că acceptarea Republicii Moldova în Consiliul 

Europei a fost una condiţionată. Prin Avizul 188 al Adunării Parlamentare au fost 

formulate o serie de angajamente principiale pentru Moldova, de la reforma sistemului 

penitenciar până la modificarea unor prevederi constituţionale, ajustarea legislaţiei 

naţionale la Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. 

Astfel, cu aderarea sa la Consiliul Europei, Republica Moldova a intrat într-o fază 

calitativ nouă în relaţiile cu înaltul forum european, având responsabilitatea de a pune în 

aplicare obligaţiile asumate la momentul aderării. Pe viitor, relaţiile Republicii Moldova 

cu forul de la Strasbourg s-au manifestat pe parcursul anilor următori preponderent în 

domeniul cooperării cu diferite structuri ale CoE, în mod special cu Directoratul 

Drepturilor Omului, în vederea realizării angajamentelor asumate de către Republica 

Moldova la momentul aderării sale la CoE. 

De la bun început acest proces nu s-a desfăşurat în modul dorit. Astfel, în luna 

septembrie 1996, în baza declaraţiei Comitetului de Miniştri al CoE de la 10 noiembrie 

1994 prin care s-a decis monitorizarea fără discriminare a tuturor statelor membre ale 

Organizaţiei, Republica Moldova a fost vizitată de un grup de parlamentari ai Adunării 

Parlamentare în frunte cu Lordul Finisberg, raportor politic pentru Moldova al AP. În 

final, concluzia grupului de monitoring nu a fost deloc favorabila Republicii Moldova, 

indicând că autorităţile moldave nu au reuşit să înregistreze succese remarcabile în ceea 

ce priveşte respectarea angajamentelor asumate faţă de CoE, iar gradul de avansare a 

lucrărilor din cadrul exerciţiului de compatibilitate a legislaţiei naţionale cu standardele 

europene este ne-satisfăcător. [22]  

      Un semnal pozitiv de conlucrare a părţilor a constituit Decretul nr.263 semnat la 

18 august 1995 de Preşedintele Mircea Snegur, prin care s-a instituit Reprezentanţa 

permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. În funcţia de reprezentant 

permanent adjunct a fost desemnat dl Eugen Cibotaru. [23] În perioada 1997- 2001, 

dumnealui  a fost succedat de dna Iuliana Gorea-Costin, în calitate de Reprezentant 

permanent, primul Ambasador al Republicii Moldovei la Consiliul Europei. [20] 

Analizând funcţiile Reprezentantului Permanent al Republicii Moldova pe lângă 

Consiliul Europei, constatăm afinităţile acestora cu atribuţiile de membru al Comitetului 

de Miniştri, ajustate la funcţionarea cotidiană a instituţiei europene. 

Ca răspuns la acţiunile consecvente ale autorităţilor Republicii Moldova la 30 iunie 

1997, la Chişinău, în prezenţa Secretarului General al Consiliul Europei Daniel Tarschys, 
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a fost inaugurat Biroul de Informare al Consiliului Europei. Biroul exercita funcţia de a 

răspunde cerinţelor de informare şi documentare referitor la activitatea şi experienţa 

Consiliului Europei, difuzând autorităţilor publice, asociaţiilor, ONG-urilor, cetăţenilor, 

informaţii şi documente atât la solicitare, cât şi din iniţiativă proprie. Asemenea Birouri, 

finanţate de Consiliul Europei, activează în toate ţările Europei de Est. [24]   

Relaţiile Republicii Moldova cu Consiliul Europei se manifestau şi prin asistenţa 

multilaterală acordată Republicii Moldova de către Consiliul Europei. Susţinerea 

financiara în creştere a proiectelor de asistenţă şi a programelor de activităţi pentru 

Republica Moldova a permis printre altele procurarea echipamentului pentru deschiderea 

Centrului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei (CID) şi întreţinerea 

anuală a activităţii acestuia; lansarea Programului comun CoE-UE în domeniul mass-

media şi justiţie pentru Republica Moldova. În anul 2001 CoE a pus în aplicare 

programul de asistenţă, similar celui aplicat în republicile Baltice, în domeniul însuşirii 

limbii de stat de către alolingvi. La Chişinău a fost inaugurat Centrul european pentru 

problemele Inundaţiilor (Acordul Europa Riscuri Majore), programul ADACS, 

Programul Comun CE/CoE de cooperare în domeniul consolidării stabilităţii democratice 

în Republica Moldova, ca urmare a vizitei reprezentanţilor Secretariatului CoE din martie 

2000. [25] 

Un rol important în procesul democratizării Republicii Moldova revine Curţii 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Începând cu 1 noiembrie 1998, fiecare cetăţean 

al Republicii Moldova poate beneficia de accesul nestingherit la noua instituţie europeană 

de justiţie. La CEDO, Guvernul Moldovei este reprezentat de către Agentul său 

Guvernamental care dispune de un şir de atribuţii de informare şi reprezentare. La fel, 

Republica Moldova este reprezentată de un judecător la Curte, independent şi imparţial, 

ales în funcţie de către Adunarea Parlamentară.[26]  

Un  eveniment de importanță majoră pentru Moldova a fost preluarea Preşedinţiei 

în cadrul Comitetului de Miniştri al CoE în perioada 15 mai-6 noiembrie 2003. Astfel, 

Republica Moldova a devenit primul stat din CSI care a exercitat aceasta funcţie, iar 

următoarea şansă de acest gen va reveni  peste, cel puţin, 22 de ani. Amploarea acestui 

eveniment se explică prin oportunităţile pe care le oferă calitatea de Preşedinte al 

Comitetului de Miniştri precum sporirea imaginii statului pe plan internaţional, 

consolidarea relaţiilor bilaterale, lansarea unui semnal pozitiv pentru toate instituţiile 

internaţionale şi cercurile de afaceri, îmbogăţirea experienţei diplomatice în gestionarea 

unor organizaţii internaţionale. [27]  

 În concluzie,  aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei a constituit un 

pas hotărâtor spre edificarea statului democratic şi de drept, finalizând o etapă 

importantă a îndelungatului proces de refaceri: promovarea reformelor, elaborarea 

noului proiect al Constituţiei, adoptarea unui număr considerabil de legi noi, semnarea 

unui şir de acorduri şi convenţii internaţionale în cele mai diverse domenii, cum ar fi 

protecţia mediului, drepturilor omului, muncii şi altele, reprezentând, în totalitatea lor, 

un argument al progresului Republicii Moldova pe calea  valorilor democraţiei 

europene. Aderarea Republicii Moldova la CoE a jucat un rol important în iniţierea şi 

desfăşurarea, uneori anevoioasă, a procesului de tranziţie de la regimul totalitar la cel 

democratic, în constituirea şi consolidarea statului de drept, bazat pe supremaţia legii, 

respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. [28] 

 În articolul de faţă nu s-a urmărit scopul de a elucida exhaustiv problema enunţată. 

S-a avut în vedere formularea şi schiţarea acestei chestiuni. Menţionăm necesitatea 
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cercetării aprofundate a acestei probleme, ca parte componentă a integrării Republicii 

Moldova în Uniunea Europeană, având o importanţă teoretică şi practică actuală.  
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