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REINTEGRAREA 
REPUBLICII 

MOLDOVA: ABORDĂRI 
CONCEPTUALE 

Dr.hab. Valeriu CUŞNIR 
Evoluţiile care s-au produs la sfârşit de mileniu sunt 

marcate prin schimbări şi transformări fundamentale, pe 
de o parte destrămarea lagărului socialist, dezmembra-
rea URSS şi a blocului militaro-politic sovietic şi dis-
pariţia bipolarismului, iar pe de altă parte apariţia unor 
noi state, prin desprinderea lor din statele federale, fi e pe 
cale armată şi secesiune (Iugoslavia), fi e pe cale paşnică 
(Cehoslovacia), şi reintegrarea statului german. În urma 
evenimentelor care au precedat şi însoţit dezmembrarea 
Uniunii Sovietice, concomitent cu acţiunile de consolida-
re a independenţei şi suveranităţii statului moldovenesc, 
pe teritoriul ţării, în raioanele de est, prin secesiune sus-
ţinută de forţa armată, a fost creat un regim separatist, 
existent în formula autoproclamatei republici nistrene. 

Soluţionarea acestui diferend şi reintegrarea statului 
Republica Moldova este nu numai un imperativ al timpu-
lui, dar şi un test pentru elitele naţionale şi internaţionale 
privind instrumentarea normelor şi mijloacelor de drept 
internaţional vis-a-vis de rezolvarea unor asemenea pro-
bleme.

În şirul eforturilor întreprinse este plauzibilă şi contu-
rarea premiselor sociale, economice şi juridice de na-
tură să fundamenteze suportul reintegrării statului, să 
pună în evidenţă aspectele comune ale colectivităţilor 
de pe ambele maluri ale Nistrului, în special abordarea 
acelei dominante care ar lăsa în umbră şi minimaliza 
divergenţele şi ar înfăţişa reunifi carea ca un fapt nece-
sar şi real.

Premise sociale. Populaţia de pe ambele maluri are 
o experienţă de convieţuire paşnică, acumulată de-a lun-
gul timpurilor. Pe teritoriul ţării, nici până la confl ict, nici 
după, ba chiar nici în perioada confl ictului, n-au fost în-
registrate fapte de discriminare din motive de apartenenţă 
naţională, religioasă sau de altă natură, precum nu s-au 
constatat nici limitări în ce priveşte dezvoltarea culturală, 
lingvistică, libertatea confesiunii. Incertitudinile lingvis-
tice care fuseseră invocate, de rând cu altele, la secesiunea 
regiunii, au fost depăşite. Sistemul de valori umane, cul-
tura şi credinţa urmate de locuitorii de pe ambele maluri 
în esenţă este de aceeaşi origine, lipsite de antagonisme 
şi idei extremiste, ceea ce constituie un factor favorabil  
pentru reunifi care şi convieţuire într-o colectivitate. Mai 
mult decât atât, printre trăsăturile istorice ale populaţiei 
băştinaşe s-au remarcat toleranţa, bunăvoinţa, ospitalita-
tea etc. – trăsături manifestate pe deplin şi astăzi. 

Spaţiul comun – politic, economic, social, cultural, 
educaţional, lingvistic etc. – în care zeci de ani au convie-

ţuit locuitorii de pe ambele maluri, trecând împreună prin 
grele încercări istorice precum colectivizarea, represiu-
nea stalinistă, cel de-al doilea război mondial, foametea 
dezlănţuită şi supravieţuind neafectaţi de ură, naţionalism 
şi violenţe, denotă prezenţă unui suport social-psihologic 
şi istoric favorabil reintegrării ţării.   

Raporturile sociale intra-personale în rândul popula-
ţiei de pe ambele maluri se caracterizează prin multiple 
relaţii de rudenie, de prietenie, de afaceri etc., prin pre-
zenţa unui număr impunător de familii formate din cetă-
ţeni din stânga şi din dreapta Nistrului. Comunicarea în-
tre persoane, vizitele reciproce, afacerile private au avut 
loc practic încontinuu, relaţiile intra-personale păstrân-
du-şi caracterul de respect şi bunăvoinţă până în prezent, 
nefi ind afectate nici de confl ictul armat, fapt care la fel  
prezumă favorizarea reintegrării.

Un argument forte privind existenţa unei ambianţe 
sociale stabile lipsite de tensiuni interetnice se desprinde 
şi din faptul că majoritatea vorbitorilor de limbă rusă lo-
cuiesc nu în Transnistria, ci în raioanele din dreapta ale 
Republicii Moldova şi nimeni nu semnalează cazuri de 
discriminare, intimidare sau alte ilegalităţi care ar aduce 
atingere demnităţii naţionale. 

Actualmente, în lume practic nu există ţară în care 
toată populaţia să fi e omogenă după criteriul rasei, culo-
rii, etniei, limbii, culturii, religiei, nefăcând excepţie în 
acest sens şi Republica Moldova. Este important ca statul 
şi societatea să garanteze (prin Constituţie şi mecanisme 
funcţionale) şi să asigure convieţuirea paşnică şi dezvol-
tarea tuturor locuitorilor potrivit apartenenţei lor naţiona-
le, culturale, lingvistice, religioase etc. 

Cu toate că edifi carea unei societăţi democratice în 
Republica Moldova, a statului de drept este un proces 
anevoios, tendinţa generală în domeniul respectării drep-
turilor şi libertăţilor omului, după cum constată structurile 
internaţionale şi comunitare, este spre progres, iar drept 
fundament juridic pentru consolidarea coeziunii interet-
nice în ţară servesc convenţiile, pactele şi alte acte inter-
naţionale consacrate drepturilor şi libertăţilor omului.

Premise economice. Sub imperiul schimbărilor 
complexe produse, colectivităţile de pe ambele maluri 
ale Nistrului sunt în tranziţie de la un mod de organi-
zare social-economic – economia centralizată, spre al-
tul – economia de piaţă. Iar tranziţia spre o economie de 
piaţă impune asigurarea liberalismului economic, care se 
întemeiază pe proprietatea privată şi care în mod obiectiv 
determină privatizarea economiei, abordându-se, astfel, 
regimul proprietăţii.

Reîntorcându-ne la sistemul socialist şi cadrul legal 
în care a existat R.S.S.M. trebuie să constatăm că în acea 
perioadă baza sistemului economic o constituia proprie-
tatea socialistă asupra mijloacelor de producţie sub forma 
de proprietate de stat (a întregului popor) şi de proprieta-
te cooperatist-colhoznică (art.10 al Constituţiei R.S.S.M. 
din 1978); în proprietatea exclusivă a statului erau pă-
mântul, subsolul, apele, pădurile; statului aparţineau prin-
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cipalele mijloace de producţie în industrie, în construcţii 
şi în agricultură, mijloacele de transport şi de telecomu-
nicaţie, băncile, bunurile întreprinderilor comerciale, co-
munale şi ale altor întreprinderi organizate de stat, fondul 
locativ de bază al oraşelor, precum şi celelalte bunuri 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor statului (art.11 al 
Constituţiei R.S.S.M. din 1978), iar după dezmembrarea 
URSS, au trecut în proprietatea şi respectiv sub incidenţa 
dreptului exclusiv al poporului Republicii Moldova, ca 
stat succesor recunoscut de ONU. 

Privită prin prisma succesiunii, privatizarea în raioa-
nele de est invocă implicaţii majore atât în materia dreptu-
lui naţional, cât şi a celui internaţional, dar şi în raport cu 
precedentele avute la acest capitol. 

Potrivit normativului naţional privatizarea se efectu-
ează doar în condiţiile legii organice şi conform progra-
melor de privatizare,  incluzând listele obiectivelor supu-
se privatizării, adoptate la fel prin lege, fapt ce detaşează 
conversiunea proprietăţii în regiunea transnistreană de 
albia cadrului legal.

Reglementările internaţionale abordează problema 
privatizării în funcţie de statutul regimului care exercită 
controlul efectiv asupra teritoriului; administraţia actuală 
a regiunii transnistrene fi ind determinată ca un regim de 
facto. În acest context, Convenţia umanitară de la Haga 
din 1907 (art.55) tratează un regim de facto doar în ca-
litate de administrator sau uzufructuar vizavi de proprie-
tatea de stat, fără dreptul de a vinde sau de a o înstrăina. 
Astfel, pentru noii proprietari şi investitori din regiune 
legalitatea tranzacţiilor de privatizare nu se prezumă, or 
acestea devin susceptibile de a fi  desfăcute.

Prevederile normative naţionale şi internaţionale la 
acest capitol ar putea crea blocaje în calea soluţionării 
diferendului transnistrean. O idee ce se impune în acest 
sens şi care parţial şi-a găsit aplicare în procesul uni-
fi cării Republicii Federale Germania rezidă în vali-
darea acelor acte juridice care corespund în aparenţă 
principiilor generale ale dreptului; aceasta ar servi şi 
drept o premisă esenţială în ansamblul măsurilor de rein-
tegrare a statului moldovenesc.

Printre premisele economice care ar stimula procesul 
reintegrării este extinderea preferinţelor comerciale acor-
date Moldovei şi asupra agenţilor economici din Transnis-
tria înregistraţi în condiţiile legii.

Premise juridice. În calitate de premise juridice pri-
vind reintegrarea ţării servesc atât actele şi instrumentele 
internaţionale privind soluţionarea paşnică a diferende-
lor, precum şi cele naţionale, adoptate şi promovate în 
vederea reunifi cării statului moldovenesc. 

Astfel, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii 
Moldova (art.110 alin.2), localităţilor din stânga Nistru-
lui le pot fi  atribuite forme  şi condiţii speciale de au-
tonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin 
lege organică. Această premisă constituţională şi-a găsit 
realizare în Legea cu privire la prevederile de bază ale 
statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistru-

lui din 29.07.2005, care pe  bună dreptate deschide noi 
posibilităţi de natură să favorizeze reintegrarea.

Aceste deschideri, în viziunea noastră, se referă la 
stabilirea şi promovarea unor garanţii sociale, economi-
ce şi juridice locuitorilor din stânga Nistrului, fapt iniţiat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.814 
din 2 august 2005 privind acordarea garanţiilor princi-
pale pentru populaţia Transnistriei - garanţii care evident 
pot fi  dezvoltate şi susţinute prin proiectarea unor meca-
nisme juridice de asigurare.           

Un important instrumentariu juridic internaţional 
menit să susţină şi să promoveze soluţii conceptuale pri-
vind rezolvarea diferendului transnistrean constituie for-
matul „5+2”(Chişinăul şi Tiraspolul ca părţi implicate în 
confl ict; OSCE, Rusia, Ucraina ca mediatori; UE şi SUA 
ca observatori), bazat pe principiile dreptului internaţio-
nal şi principiile respectării independenţei şi integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova. 

De o semnifi caţie majoră se arată  proiectul UE Po-
litici Europene de Vecinătate (PEV), derulat în cadrul 
Acordului de Parteneriat şi Cooperare (valid până la 
1 iulie 2008), prin care în Planul de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană  a fost prevăzută susţi-
nerea Moldovei în soluţionarea confl ictului de pe Nistru 
şi în perimetrul căruia se înscrie şi instituirea controlu-
lui comun pe sectorul transnistrean al frontierei moldo-
ucrainene. 

Următorul document politic ce va viza perspectivele 
de aderare a statului moldovenesc la Uniunea Europeană 
va stimula şi procesul de soluţionare a diferendului trans-
nistrean sub imperiul evenimentelor produse în Georgia 
şi Osetia de Sud.

În şirul factorilor externi de natură să contribuie la 
unifi carea  Republicii Moldova se înscrie şi Planul Indi-
vidual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) care prevede 
cooperarea statului moldovenesc cu Alianţa Nord-Atlan-
tică.

Abordarea unor premise social-economice şi juridi-
ce fără a lua în calcul factorul politic este, bineînţeles, o 
evaluare marginalizată, ruptă de realitate. De fapt, pro-
blema reintegrării Republicii Moldova este mai mult una 
politică decât de drept. Dar, nu mai puţin adevărat este că 
soluţionarea confl ictului implică masiv şi în profunzime 
normele dreptului, atât naţional cât şi internaţional. Deşi 
la nivel mondial există reglementări de drept şi experien-
ţe privind soluţionarea diferendelor, încadrarea juridică 
corectă în dispoziţiile unor sau altor convenţii, acte in-
ternaţionale a confl ictului armat de la Nistru este difi cilă, 
dat fi ind timpul, împrejurările, motivaţia, părţile implica-
te şi alte particularităţi, care îl plasează în rând cu altele, 
dar şi îl identifi că ca unic. 

În concluzie, şi formulele politico-juridice potrivite 
pentru soluţionarea acestui confl ict ar putea să nu se re-
găsească printre cele deja aplicate, necesare fi ind unele 
deosebite şi originale. 

 


