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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
Adresată:  Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 30/06/2020 
Obiectul interpelării: Condiționarea sprijinului financiar și politic acordat Repub-
licii Moldova de către România. 
 
Mult stimate domnule ministru, 
 
Am salutat cu multă căldură declarațiile dumneavoastră din 9 decembrie 2019, 
cu ocazia reuniunii miniștrilor de externe din statele UE, privind necesitatea 
condiționării sprijinului financiar și politic acordat Republicii Moldova de către Un-
iunea Europeană.  

Suntem de acord că acțiunile Chișinăului în implementarea obligațiilor asumate 
în relațiile cu UE trebuie monitorizate atent, iar asistența financiară și sprijinul po-
litic al UE trebuie condiționat strict de progresele reale în realizarea reformelor și 
în funcție de angajamentul demonstrat prin fapte concrete și nu prin vorbe ale 
guvernului de la Chișinău. De asemenea, am primit cu satisfacție afirmația 
dumneavoastră oficială că acest sprijin financiar și politic trebuie orientat cu pri-
oritate către proiecte de interes direct pentru cetățenii Republicii Moldova și pen-
tru proiecte strategice de natură să sprijine conectarea acestora la spațiul euro-
pean de valori și dezvoltare. 
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Referindu-ne însă strict la sprijinul financiar și politic acordat guvernului de la 
Chișinău de către România, constatăm cu regret că acesta nu a fost condiționat 
în vreun fel. De altfel, am cerut în mod repetat de-a lungul ultimilor trei ani 
condiționarea rezonabilă a sprijinului financiar acordat Chișinăului de către 
București. Este vorba în primul rând despre sprijinul de 100 de milioane de euro 
acordat guvernului de la Chișinău și utilizat de acesta prin intermediul Fondului 
de Investiții Sociale din Moldova (FISM) în condiții care adesea au făcut obiectul 
criticilor presei și opiniei publice de pe ambele maluri ale Prutului. Din câte 
cunoaștem, grantul de 100 de milioane de euro a fost utilizat în proporție de 
52%, urmând ca restul de 48 de milioane de euro să fie utilizate de acum încolo. 
Am susținut de mai multe ori la tribuna Camerei Deputaților necesitatea înființări 
Fondului Moldova, prin intermediul căruia Bucureștiul să poată sprijini direct, fără 
intermedierea guvernului de la Chișinău, comunitățile locale din stânga Prutului și 
să poată investi în diverse proiecte de interes strategic comun, așa cum 
procedează în Republica Moldova guvernele altor state europene. 

În aceste condiții, având în vedere mai multe aspecte ale relației unice, speciale 
și privilegiate dintre București și Chișinău, dorim să vă supunem atenției câteva 
propuneri privind condiționarea rezonabilă a sprijinului acordat de către România 
statului post-sovietic Republica Moldova: 

1. Restituirea unor proprietăți ale Mitropoliei Basarabiei confiscate de sta-
tul sovietic și deținute de Guvernul Republicii Moldova. 

Chestiunea restituirii proprietăților bisericești spoliate de regimul sovietic ocupant 
și deținute de Guvernul Republicii Moldova este una de interes european, 
întrucât ține de noțiunea constituțională de Dreptate (art. 1 al Constituției RM). 

Nu este vorba despre restituirea proprietăților de cult, care să arunce comunități 
locale diferite în litigii sau conflicte. Este vorba în exclusivitate despre proprietăți 
profane, deținute de Biserică în perioada anterioară ocupației sovietice.  

Considerăm că pentru partea română prezintă un interes deosebit faptul dacă 
Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia Română) i se respectă dreptul de restituire a 
proprietăților ei spoliate de statul sovietic și deținute de Guvernul Republicii Mol-
dova. Acest interes al părții române ar veni în contextul în care altor culte reli-
gioase Guvernul Republicii Moldova le-a restituit bunurile confiscate de regimul 
sovietic.  

În plus, autoritățile Republicii Moldova au sprijinit structura locală a Patriarhiei 
Moscovei, căreia i s-a oferit, cu titlu gratuit, din patrimoniul de stat, un edificiu sol-
id, pentru a-i servi acestei structuri ca sediu. În același timp, structura locală a 



 

3/5 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Patriarhiei Române nu a beneficiat de același tratament și este nevoită să 
folosească drept sediu un spațiu impropriu. 

România, după căderea comunismului, le-a restituit cultelor religioase bunurile 
confiscate de regimul anterior, în special Bisericii Greco-catolice reactivate după 
1989, asemenea Mitropoliei Basarabiei. 

Considerăm că ar fi de credibilitate dacă Guvernul Republicii Moldova i-ar restitui 
Mitropoliei Basarabiei una sau două clădiri ale ei, din Chișinău, pentru a fi folosite 
ca sedii ale Mitropoliei Basarabiei și a Arhiepiscopiei Chișinăului. 

2. Anularea tarifelor de roaming pentru convorbirile telefonice dintre Re-
publica Moldova și România. 

De principiu, acest lucru a fost convenit la sfârșitul anului Centenar 2018, cu 
ocazia ultimei ședințe comune de la București a Guvernelor României și Repub-
licii Moldova. Relațiile speciale și privilegiate dintre cele două state ale noastre 
obligă la extinderea cooperării interstatale, inclusiv în domeniul armonizării tarife-
lor de roaming între Republica Moldova și România, tarife care în prezent sunt 
considerate foarte mari de către cetățenii români și moldoveni. 

Guvernul Republicii Moldova și-ar putea arăta deschiderea acționând în vederea 
anulării tarifelor de roaming dintre România și Republica Moldova, ca măsură 
menită să-i apropie și mai mult românii din cele două state ale noastre. Această 
măsură anunțată este de stringentă importanță, pentru un șir întreg de motive, 
care țin de comunicarea interumană.  

Trebuie să reținem că circa 1 milion de cetățeni români locuiesc în Republica 
Moldova. Anual peste 1,6 milioane de persoane domiciliate în România vizitează 
Basarabia, plasându-se pe locul întâi printre turiștii de peste hotare. Agenții eco-
nomici din Republica Moldova au cele mai strânse și intense legături comerciale 
cu România, principalul partener economic atât la capitolul importuri, cât și la cel 
de exporturi. Numărul de persoane în legătură de rudenie de sânge sau prin 
alianță din cele două state românești ale noastre este cel mai mare față de 
același tip de legătură de rudenie cu cetățeni din orice alt stat al lumii. Acestea 
sunt doar câteva dintre motivele care au condus în ultimii ani la o intensificare a 
legăturilor directe și, respectiv, a convorbirilor telefonice dintre românii din cele 
două state românești ale noastre, fapt ce ridică în mod firesc problema anulării 
tarifelor de roaming. 

În prezent tarifele telefonice pentru convorbirile dintre românii din România și 
românii din Republica Moldova sunt exagerat de mari fiind comparabile cu cele 
pentru convorbirile pentru zone extraeuropene (Caucaz, China, Africa etc.). A se 



 

4/5 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

vedea tarifele practicate în prezent pentru convorbirile între abonații din Republi-
ca Moldova din România, după principalii operatori: Moldtelecom – 3,20 
MDL/minut pentru rețelele fixe de luni până vineri, 3 MDL/minut în zilele de 
sâmbătă și duminică și 6,60 MDL/minut pentru rețelele mobile de luni până vineri 
și 6,30 MDL/minut în zilele de sâmbătă și duminică; Moldcell – 4,50 MDL/minut 
pentru rețelele fixe și mobile; Orange Moldova – 3,5 MDL/minut pentru toate 
rețele fixe și mobile; Vodafone – 0,40 Euro/minut în rețeaua fixă și 0,50 Eu-
ro/minut în orice rețea mobilă; Orange România – 0,372 Euro/minut în rețeaua 
fixă și 0,558 Euro/minut în rețelele mobile. 

3. Semnarea unui Acord privind crearea televiziunii interstatale România – 
Republica Moldova, ca element esențial pentru crearea Spațiului 
Informațional Comun România - Republica Moldova și pentru contracararea 
efectelor nocive ale propagandei estice. 

Republica Moldova este cofondatoare și cofinanțatoare a Companiei interstatale 
de televiziune MIR, postul de televiziune al CSI. Televiziunea MIR a fost înfiinţată 
la reuniunea şefilor de stat din CSI din 9 octombrie 1992 „în scopul  reflectării 
colaborării politice, economice şi umanitare” între statele membre ale CSI şi în 
scopul „formării spaţiului informaţional comun al Comunităţii”. 

Ucraina nu a semnat  niciodată Acordul de constituire a companiei MIR, iar Uz-
bekistanul, Georgia şi Turkmenistanul s-au retras din rândul fondatorilor.  Din 
spațiul informațional comun al CSI fac parte în prezent: Rusia, Bielorusia, Ka-
zahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Republica Moldova, Armenia şi 
Azerbaijan. Sediul şi conducerea Companiei de televiziune MIR  se află la Mos-
cova. Compania are şi un post de radio, Radio MIR. Ambele emit, exclusiv în 
limba rusă, 24 de ore din 24. Postul de televiziune şi cel de radio sunt finanţate 
din vărsămintele anuale de la bugetele statelor aparţinând „spaţiului informaţional 
comun”. Președintele companiei este desemnat de către reuniunea șefilor de stat 
din CSI. Compania numără peste 1000 de jurnaliști și are o reprezentanță la 
Chișinău. 

Ideea creării unei televiziuni interstatale România – Republica Moldova, ca ele-
ment esențial al spațiului informațional și cultural comun al celor două state înru-
dite ar putea avea ca bază și modelul televiziunii internaţionale TV5. Aceasta 
este o televiziune transfrontalieră pentru întreg spaţiul francofon, cu studiouri şi 
filiale în ţările de limbă franceză din Europa şi Africa, dar şi în Canada (Quebec).  

Un alt model la îndemână ar fi televiziunea franco-germană ARTE, în sensul 
cunoaşterii reciproce cât mai bune a realităţilor dintr-o ţară în alta, nu şi în sensul 
că ar emite într-o singură limbă, pentru fiecare ţară limba de emisie fiind propria 
limbă. 
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Atât Republica Moldova cât şi România au aderat la Convenţia europeană cu 
privire la televiziunea transfrontalieră. Cadrul juridic internaţional, deci, există şi 
acesta trebuie doar utilizat. 

O televiziune comună moldo-română, indiferent cum s-ar chema, va necesita din 
partea Republicii Moldova o contribuţie incomparabil mai mică decât cea vărsată 
pentru Compania MIR a CSI. Beneficiile însă vor fi enorme. Reținem și că există 
suficiente fonduri europene, destinate cooperării noastre transfrontaliere, care 
rămân neutilizate.  

Problema înfiinţării unei televiziuni interstatale moldo-române constituie un 
adevărat test de adeziune la interesele noastre legitime comune şi la valorile 
noastre culturale româneşti şi europene. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu necesitatea 
condiționării rezonabile a sprijinului financiar și politic acordat Chișinăului 
de către București, între altele, prin: a) restituirea unor proprietăți ale Mi-
tropoliei Basarabiei confiscate de statul sovietic și deținute de Guvernul 
Republicii Moldova; b) anularea tarifelor de roaming pentru convorbirile te-
lefonice dintre Republica Moldova și România; c) semnarea unui Acord 
privind crearea televiziunii interstatale România – Republica Moldova? 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu deosebit respect, 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
   Deputat Constantin CO-
DREANU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 
 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
Adresată: Doamnei Ana GUȚU, secretar de stat, șefă a Departamentului pentru 
Relația cu Republica Moldova (DRRM) 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 30/06/2020 
Obiectul interpelării: Necesitatea condiționării sprijinului financiar și politic 
acordat Republicii Moldova de către România. 
 
Mult stimată doamnă secretar de stat, 
 
La 9 decembrie 2019, cu ocazia reuniunii miniștrilor de externe din statele UE, 
ministrul Afacerilor Externe al României a făcut un șir de declarații privind 
necesitatea condiționării sprijinului financiar și politic acordat Republicii Moldova 
de către Uniunea Europeană.  

Exprimăm opinia că acțiunile Chișinăului în implementarea obligațiilor asumate în 
relațiile cu UE trebuie monitorizate atent, iar asistența financiară și sprijinul politic 
al UE trebuie condiționat strict de progresele reale în realizarea reformelor și în 
funcție de angajamentul demonstrat prin fapte concrete și nu prin vorbe ale 
guvernului de la Chișinău. De asemenea, suntem de acord că acest sprijin 
financiar și politic trebuie orientat cu prioritate către proiecte de interes direct 
pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru proiecte strategice de natură să 
sprijine conectarea acestora la spațiul european de valori și dezvoltare. 

andreea.dinu
Text introdus
Nr.10901A/08.07.2020
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Referindu-ne însă strict la sprijinul financiar și politic acordat guvernului de la 
Chișinău de către România, constatăm cu regret că acesta nu a fost condiționat 
în vreun fel. De altfel, am cerut în mod repetat de-a lungul ultimilor trei ani 
condiționarea rezonabilă a sprijinului financiar acordat Chișinăului de către 
București. Este vorba în primul rând despre sprijinul de 100 de milioane de euro 
acordat guvernului de la Chișinău și utilizat de acesta prin intermediul Fondului 
de Investiții Sociale din Moldova (FISM) în condiții care adesea au făcut obiectul 
criticilor presei și opiniei publice de pe ambele maluri ale Prutului. Din câte 
cunoaștem, grantul de 100 de milioane de euro a fost utilizat în proporție de 
52%, urmând ca restul de 48 de milioane de euro să fie utilizate de acum încolo. 
Am susținut de mai multe ori la tribuna Camerei Deputaților necesitatea înființări 
Fondului Moldova, prin intermediul căruia Bucureștiul să poată sprijini direct, fără 
intermedierea guvernului de la Chișinău, comunitățile locale din stânga Prutului și 
să poată investi în diverse proiecte de interes strategic comun, așa cum 
procedează în Republica Moldova guvernele altor state europene. 

În aceste condiții, având în vedere mai multe aspecte ale relației unice, speciale 
și privilegiate dintre București și Chișinău, dorim să vă supunem atenției câteva 
propuneri privind condiționarea rezonabilă a sprijinului acordat de către România 
statului post-sovietic Republica Moldova: 

1. Restituirea unor proprietăți ale Mitropoliei Basarabiei confiscate de 
statul sovietic și deținute de Guvernul Republicii Moldova. 

Chestiunea restituirii proprietăților bisericești spoliate de regimul sovietic ocupant 
și deținute de Guvernul Republicii Moldova este una de interes european, 
întrucât ține de noțiunea constituțională de Dreptate (art. 1 al Constituției RM). 

Nu este vorba despre restituirea proprietăților de cult, care să arunce comunități 
locale diferite în litigii sau conflicte. Este vorba în exclusivitate despre proprietăți 
profane, deținute de Biserică în perioada anterioară ocupației sovietice.  

Considerăm că pentru partea română prezintă un interes deosebit faptul dacă 
Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia Română) i se respectă dreptul de restituire a 
proprietăților ei spoliate de statul sovietic și deținute de Guvernul Republicii 
Moldova. Acest interes al părții române ar veni în contextul în care altor culte 
religioase Guvernul Republicii Moldova le-a restituit bunurile confiscate de 
regimul sovietic.  

În plus, autoritățile Republicii Moldova au sprijinit structura locală a Patriarhiei 
Moscovei, căreia i s-a oferit, cu titlu gratuit, din patrimoniul de stat, un edificiu 
solid, pentru a-i servi acestei structuri ca sediu. În același timp, structura locală a 
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Patriarhiei Române nu a beneficiat de același tratament și este nevoită să 
folosească drept sediu un spațiu impropriu. 

România, după căderea comunismului, le-a restituit cultelor religioase bunurile 
confiscate de regimul anterior, în special Bisericii Greco-catolice reactivate după 
1989, asemenea Mitropoliei Basarabiei. 

Considerăm că ar fi de credibilitate dacă Guvernul Republicii Moldova i-ar restitui 
Mitropoliei Basarabiei una sau două clădiri ale ei, din Chișinău, pentru a fi folosite 
ca sedii ale Mitropoliei Basarabiei și a Arhiepiscopiei Chișinăului. 

2. Anularea tarifelor de roaming pentru convorbirile telefonice dintre 
Republica Moldova și România. 

De principiu, acest lucru a fost convenit la sfârșitul anului Centenar 2018, cu 
ocazia ultimei ședințe comune de la București a Guvernelor României și 
Republicii Moldova. Relațiile speciale și privilegiate dintre cele două state ale 
noastre obligă la extinderea cooperării interstatale, inclusiv în domeniul 
armonizării tarifelor de roaming între Republica Moldova și România, tarife care 
în prezent sunt considerate foarte mari de către cetățenii români și moldoveni. 

Guvernul Republicii Moldova și-ar putea arăta deschiderea acționând în vederea 
anulării tarifelor de roaming dintre România și Republica Moldova, ca măsură 
menită să-i apropie și mai mult românii din cele două state ale noastre. Această 
măsură anunțată este de stringentă importanță, pentru un șir întreg de motive, 
care țin de comunicarea interumană.  

Trebuie să reținem că circa 1 milion de cetățeni români locuiesc în Republica 
Moldova. Anual peste 1,6 milioane de persoane domiciliate în România vizitează 
Basarabia, plasându-se pe locul întâi printre turiștii de peste hotare. Agenții 
economici din Republica Moldova au cele mai strânse și intense legături 
comerciale cu România, principalul partener economic atât la capitolul importuri, 
cât și la cel de exporturi. Numărul de persoane în legătură de rudenie de sânge 
sau prin alianță din cele două state românești ale noastre este cel mai mare față 
de același tip de legătură de rudenie cu cetățeni din orice alt stat al lumii. 
Acestea sunt doar câteva dintre motivele care au condus în ultimii ani la o 
intensificare a legăturilor directe și, respectiv, a convorbirilor telefonice dintre 
românii din cele două state românești ale noastre, fapt ce ridică în mod firesc 
problema anulării tarifelor de roaming. 

În prezent tarifele telefonice pentru convorbirile dintre românii din România și 
românii din Republica Moldova sunt exagerat de mari fiind comparabile cu cele 
pentru convorbirile pentru zone extraeuropene (Caucaz, China, Africa etc.). A se 
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vedea tarifele practicate în prezent pentru convorbirile între abonații din 
Republica Moldova din România, după principalii operatori: Moldtelecom – 3,20 
MDL/minut pentru rețelele fixe de luni până vineri, 3 MDL/minut în zilele de 
sâmbătă și duminică și 6,60 MDL/minut pentru rețelele mobile de luni până vineri 
și 6,30 MDL/minut în zilele de sâmbătă și duminică; Moldcell – 4,50 MDL/minut 
pentru rețelele fixe și mobile; Orange Moldova – 3,5 MDL/minut pentru toate 
rețele fixe și mobile; Vodafone – 0,40 Euro/minut în rețeaua fixă și 0,50 
Euro/minut în orice rețea mobilă; Orange România – 0,372 Euro/minut în rețeaua 
fixă și 0,558 Euro/minut în rețelele mobile. 

3. Semnarea unui Acord privind crearea televiziunii interstatale România – 
Republica Moldova, ca element esențial pentru crearea Spațiului 
Informațional Comun România - Republica Moldova și pentru contracararea 
efectelor nocive ale propagandei estice. 

Republica Moldova este cofondatoare și cofinanțatoare a Companiei interstatale 
de televiziune MIR, postul de televiziune al CSI. Televiziunea MIR a fost înfiinţată 
la reuniunea şefilor de stat din CSI din 9 octombrie 1992 „în scopul  reflectării 
colaborării politice, economice şi umanitare” între statele membre ale CSI şi în 
scopul „formării spaţiului informaţional comun al Comunităţii”. 

Ucraina nu a semnat  niciodată Acordul de constituire a companiei MIR, iar 
Uzbekistanul, Georgia şi Turkmenistanul s-au retras din rândul fondatorilor.  Din 
spațiul informațional comun al CSI fac parte în prezent: Rusia, Bielorusia, 
Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Republica Moldova, Armenia şi 
Azerbaijan. Sediul şi conducerea Companiei de televiziune MIR  se află la 
Moscova. Compania are şi un post de radio, Radio MIR. Ambele emit, exclusiv în 
limba rusă, 24 de ore din 24. Postul de televiziune şi cel de radio sunt finanţate 
din vărsămintele anuale de la bugetele statelor aparţinând „spaţiului informaţional 
comun”.  Președintele companiei este desemnat de către reuniunea șefilor de 
stat din CSI. Compania numără peste 1000 de jurnaliști și are o reprezentanță la 
Chișinău. 

Ideea creării unei televiziuni interstatale România – Republica Moldova, ca 
element esențial al spațiului informațional și cultural comun al celor două state 
înrudite ar putea avea ca bază și modelul televiziunii internaţionale TV5. Aceasta 
este o televiziune transfrontalieră pentru întreg spaţiul francofon, cu studiouri şi 
filiale în ţările de limbă franceză din Europa şi Africa, dar şi în Canada (Quebec).  

Un alt model la îndemână ar fi televiziunea franco-germană ARTE, în sensul 
cunoaşterii reciproce cât mai bune a realităţilor dintr-o ţară în alta, nu şi în sensul 
că ar emite într-o singură limbă, pentru fiecare ţară limba de emisie fiind propria 
limbă. 
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Atât Republica Moldova cât şi România au aderat la Convenţia europeană cu 
privire la televiziunea transfrontalieră. Cadrul juridic internaţional, deci, există şi 
acesta trebuie doar utilizat. 

O televiziune comună moldo-română, indiferent cum s-ar chema, va necesita din 
partea Republicii Moldova o contribuţie incomparabil mai mică decât cea vărsată 
pentru Compania MIR a CSI. Beneficiile însă vor fi enorme. Reținem și că există 
suficiente fonduri europene, destinate cooperării noastre transfrontaliere, care 
rămân neutilizate.  

Problema înfiinţării unei televiziuni interstatale moldo-române constituie un 
adevărat test de adeziune la interesele noastre legitime comune şi la valorile 
noastre culturale româneşti şi europene. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu necesitatea 
condiționării rezonabile a sprijinului financiar și politic acordat Chișinăului 
de către București, între altele, prin: a) restituirea unor proprietăți ale 
Mitropoliei Basarabiei confiscate de statul sovietic și deținute de Guvernul 
Republicii Moldova; b) anularea tarifelor de roaming pentru convorbirile 
telefonice dintre Republica Moldova și România; c) semnarea unui Acord 
privind crearea televiziunii interstatale România – Republica Moldova? 

 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu deosebit respect, 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
   Deputat Constantin 
CODREANU 

 




