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INTRODUCEREINTRODUCERE

Ä eclararea independenţei Republicii Moldova la 27 august eclararea independenţei Republicii Moldova la 27 august 
1991 a reclamat în regim expres declanşarea procesului de recu-1991 a reclamat în regim expres declanşarea procesului de recu-
noaştere inoaştere internaţională şi obţinere a calităţii de subiect al dreptului nternaţională şi obţinere a calităţii de subiect al dreptului 
internaţional, însă noul stat independent se regăsea într-un con-internaţional, însă noul stat independent se regăsea într-un con-
text structural-sistemic aflat el însuşi într-o profundă schimbare. text structural-sistemic aflat el însuşi într-o profundă schimbare. 
În asemenea condiţii transformatoare şi edificatoare, necesitatea În asemenea condiţii transformatoare şi edificatoare, necesitatea 
elaborării opţiunilor de politică externă în arealul subregional, elaborării opţiunilor de politică externă în arealul subregional, 
european şi mondial se afla pe agenda zilei, iar partidele politi-european şi mondial se afla pe agenda zilei, iar partidele politi-
ce, aceste componente ale sistemului politic, chiar dacă şi ele în ce, aceste componente ale sistemului politic, chiar dacă şi ele în 
formare, se dovedesc a fi unul din actorii primari responsabili de formare, se dovedesc a fi unul din actorii primari responsabili de 
conţinutul şi direcţiile de politică externă, determinînd priorităţile conţinutul şi direcţiile de politică externă, determinînd priorităţile 
strategice în conformitate cu obiectivele programatice elaborate strategice în conformitate cu obiectivele programatice elaborate 
şi implementate. Mecanismele de accedere la puterea de stat se şi implementate. Mecanismele de accedere la puterea de stat se 
realizează prin alegeri, care, fiind desfăşurate periodic, reprezintă realizează prin alegeri, care, fiind desfăşurate periodic, reprezintă 
un eveniment de importanţă deosebită din cauza că focalizează un eveniment de importanţă deosebită din cauza că focalizează 
atenţia asupra întregului spectru de probleme cu care se confruntă atenţia asupra întregului spectru de probleme cu care se confruntă 
societatea în plan intern şi sub aspect extern. Alegerile în baza societatea în plan intern şi sub aspect extern. Alegerile în baza 
pluripartitismului fiind o formă a democraţiei pluraliste, au condi-pluripartitismului fiind o formă a democraţiei pluraliste, au condi-
ţionat apariţia în Republica Moldova a unor procese şi fenomene ţionat apariţia în Republica Moldova a unor procese şi fenomene 
politice noi, concurenţa pentru accederea în structurile de putere politice noi, concurenţa pentru accederea în structurile de putere 
a motivat diversitatea trăsăturilor de caracter şi de comportament a motivat diversitatea trăsăturilor de caracter şi de comportament 
în cadrul formaţiunilor social-politice, care, la rîndul lor, apăreau în cadrul formaţiunilor social-politice, care, la rîndul lor, apăreau 
spontan, în funcţie de aspiraţiile unor persoane mai mult sau mai spontan, în funcţie de aspiraţiile unor persoane mai mult sau mai 
puţin cunoscute de a deveni lideri politici. În aceste condiţii, ale-puţin cunoscute de a deveni lideri politici. În aceste condiţii, ale-
gerile reprezintă o modalitate democratică bună de selectare şi de gerile reprezintă o modalitate democratică bună de selectare şi de 
diseminare a opţiunilor şi obiectivelor de politici, inclusiv de po-diseminare a opţiunilor şi obiectivelor de politici, inclusiv de po-
litică externă, care urmează a fi implementate prin programele de litică externă, care urmează a fi implementate prin programele de 
guvernare de către instituţiile de resort.guvernare de către instituţiile de resort.
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Plasarea partidelor pe eşichierul politic este determinată nu Plasarea partidelor pe eşichierul politic este determinată nu 
doar de doctrina şi ideologia politică promovată, dar şi de opţi-doar de doctrina şi ideologia politică promovată, dar şi de opţi-
unea programării politicii externe în raport cu centrele de putunea programării politicii externe în raport cu centrele de putere ere 
dominante: opţidominante: opţiunile pentru Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-unile pentru Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-
Atlantică poziţionează partidele spre centru-dreapta şi dreapta, în Atlantică poziţionează partidele spre centru-dreapta şi dreapta, în 
raport cu prima regăsindu-se şi formaţiuni de centru-stînga, iar raport cu prima regăsindu-se şi formaţiuni de centru-stînga, iar 
opţiunea pentru Rusia şi Uniunea Eurasiatică plasează partidele opţiunea pentru Rusia şi Uniunea Eurasiatică plasează partidele 
pe stînga. Prin trasarea factorilor formativi, formaţiunile social-pe stînga. Prin trasarea factorilor formativi, formaţiunile social-
politice stabilesc obiectivele, promovează ideologia, elaborează politice stabilesc obiectivele, promovează ideologia, elaborează 
şi implementează programele, determinînd strategia de dezvoltare şi implementează programele, determinînd strategia de dezvoltare 
a ţării şi convingerea cetăţenilor de justeţea ei, sporind numărul a ţării şi convingerea cetăţenilor de justeţea ei, sporind numărul 
adepţilor şi aliaţilor săi.adepţilor şi aliaţilor săi.

Partidele politice din Republica Moldova plasează capitolul Partidele politice din Republica Moldova plasează capitolul 
„politica externă” la nivelul opţiunilor programatice de importanţă „politica externă” la nivelul opţiunilor programatice de importanţă 
covîrşitoare, prefi gurîndu-se astfel opinia că identifi carea corectă covîrşitoare, prefi gurîndu-se astfel opinia că identifi carea corectă 
şi strategică a direcţiei politicii externe va avea drept consecinţă şi strategică a direcţiei politicii externe va avea drept consecinţă 
soluţionarea expresă a celorlalte probleme, de ordin economic, so-soluţionarea expresă a celorlalte probleme, de ordin economic, so-
cial, identitar, lingvistic. Cele mai infl uente formaţiuni social-poli-cial, identitar, lingvistic. Cele mai infl uente formaţiuni social-poli-
tice împărtăşesc opţiuni diferite de politică externă: PSRM optează tice împărtăşesc opţiuni diferite de politică externă: PSRM optează 
pentru integrarea în Uniunea Eurasiatică, PCRM militează strategic pentru integrarea în Uniunea Eurasiatică, PCRM militează strategic 
pentru Uniunea Europeană, iar tactic pledează pentru Uniunea Eur-pentru Uniunea Europeană, iar tactic pledează pentru Uniunea Eur-
asiatică, PLDM şi PL militează în exclusivitate pentru integrarea asiatică, PLDM şi PL militează în exclusivitate pentru integrarea 
în Uniunea Europeană, iar PDM se pronunţă pentru „încurajarea şi în Uniunea Europeană, iar PDM se pronunţă pentru „încurajarea şi 
susţinerea relaţiilor reciproc avantajoase cu partenerii din Vest şi cu susţinerea relaţiilor reciproc avantajoase cu partenerii din Vest şi cu 
cei din Est”, prioritatea revenind însă Uniunii Europene. Rezultate-cei din Est”, prioritatea revenind însă Uniunii Europene. Rezultate-
le alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 demonstrează că le alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 demonstrează că 
încrederea cetăţenilor oscilează în jurul acestor cinci partide, con-încrederea cetăţenilor oscilează în jurul acestor cinci partide, con-
stituindu-se egalitatea opţiunilor pentru procesele integraţioniste stituindu-se egalitatea opţiunilor pentru procesele integraţioniste 
din viitor, însă nu sînt excluse schimbări pe toate segmentele axei din viitor, însă nu sînt excluse schimbări pe toate segmentele axei 
politice, mai ales că mişcarea de protest manifestă neîncredere în politice, mai ales că mişcarea de protest manifestă neîncredere în 
imaginea şi activitatea partidelor de guvernare.imaginea şi activitatea partidelor de guvernare.

În condiţiile în care Uniunea Europeană însumează un model de În condiţiile în care Uniunea Europeană însumează un model de 
dezvoltare economico-socială şi o oportunitate a aspiraţiilor de poli-dezvoltare economico-socială şi o oportunitate a aspiraţiilor de poli-
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tică internătică internă realizate prin politica externă, aderarea la această struc- realizate prin politica externă, aderarea la această struc-
tură reprezintă pentru Republica Moldova „un obiectiv major şi de tură reprezintă pentru Republica Moldova „un obiectiv major şi de 
perspectivă, iar primul pas în această direcţie îl constituie semnarea perspectivă, iar primul pas în această direcţie îl constituie semnarea 
Acordului de Parteneriat şi Cooperare”, se declară în HotărAcordului de Parteneriat şi Cooperare”, se declară în Hotărîîrea pen-rea pen-
tru aprobarea Concepţiei politicii externe a Republicii Moldova [1]. tru aprobarea Concepţiei politicii externe a Republicii Moldova [1]. 
Cu toate acestea, amplasarea geopolitică şi conjunctura subregio-Cu toate acestea, amplasarea geopolitică şi conjunctura subregio-
nală nefastă, crizele politice interne, interesele externe dominante nală nefastă, crizele politice interne, interesele externe dominante 
în interior, nivelul slab de dezvoltare democratică, discontinuitatea în interior, nivelul slab de dezvoltare democratică, discontinuitatea 
mesajului politic proeuropean, inconsecvenţa unor lideri politici şi mesajului politic proeuropean, inconsecvenţa unor lideri politici şi 
partide în anumite perioade de timp au constituit setul controver-partide în anumite perioade de timp au constituit setul controver-
selor care au marcat şi au stagnat realizarea obiectivelor majore de selor care au marcat şi au stagnat realizarea obiectivelor majore de 
politică externă trasate atît în principalele documente de stat, cît şi politică externă trasate atît în principalele documente de stat, cît şi 
în programele de activitate şi platformele electorale ale partidelor în programele de activitate şi platformele electorale ale partidelor 
politice aflate la guvernare. Vom nota că ideile programatice pe politice aflate la guvernare. Vom nota că ideile programatice pe 
marginea politicii externe nu se rezumă doar la procesele racordă-marginea politicii externe nu se rezumă doar la procesele racordă-
rii la standardele comunitare, urmărindu-se finalitatea integrării la rii la standardele comunitare, urmărindu-se finalitatea integrării la 
nivel regional (exigenţe eurasiatice practic nefiind înaintate), ci se nivel regional (exigenţe eurasiatice practic nefiind înaintate), ci se 
includ şi în formate de cooperare subregională, precum Iniţiativa includ şi în formate de cooperare subregională, precum Iniţiativa 
Central Europeană, Acordul de Liber Schimb în Europa Centrală, Central Europeană, Acordul de Liber Schimb în Europa Centrală, 
Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, Organizaţia Coo-Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, Organizaţia Coo-
perării Economice la Marea Neagră, parteneriatului subregional perării Economice la Marea Neagră, parteneriatului subregional 
revenindu-i un loc important în agenda activităţilor externe. Coo-revenindu-i un loc important în agenda activităţilor externe. Coo-
perarea şi parteneriatul subregional vine să fortifice arsenalul de perarea şi parteneriatul subregional vine să fortifice arsenalul de 
acţiuni îndreptate spre realizarea priorităţii strategice, chiar dacă acţiuni îndreptate spre realizarea priorităţii strategice, chiar dacă 
sînt subapreciate şi mai puţin valorificate în contextul apropierii sînt subapreciate şi mai puţin valorificate în contextul apropierii 
integrării europene a Republicii Moldova.integrării europene a Republicii Moldova.

Activităţile de politică externă sînt desfăşurate multilateral, la ni-Activităţile de politică externă sînt desfăşurate multilateral, la ni-
vel diferit, fi ind abordate multiple probleme ce ţin de securitate, de-vel diferit, fi ind abordate multiple probleme ce ţin de securitate, de-
mocraţie, drepturile cetăţenilor, dezvoltare economică, participarea mocraţie, drepturile cetăţenilor, dezvoltare economică, participarea 
Republicii Moldova în structuri precum Organizaţia Naţiunilor Uni-Republicii Moldova în structuri precum Organizaţia Naţiunilor Uni-
te, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Organizaţia pentru te, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa. Consiliul Europei evidenţiază ca-Securitate şi Cooperare în Europa. Consiliul Europei evidenţiază ca-
pacitatea de răspuns la problemele de interes global şi disponibilita-pacitatea de răspuns la problemele de interes global şi disponibilita-
tea de a promova în interior valori cu potenţial de dezvoltare durabilă.tea de a promova în interior valori cu potenţial de dezvoltare durabilă.
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Un important punct de reper în trasarea şi consolidarea politicii Un important punct de reper în trasarea şi consolidarea politicii 
externe este programul de activitate al Guvernului, care însumează externe este programul de activitate al Guvernului, care însumează 
opţiunile strategice ale partidelor din axa guvernării, dar nu numai, opţiunile strategice ale partidelor din axa guvernării, dar nu numai, 
privind dezvoltarea statului şi plasarea lui în relaţii de cooperare privind dezvoltarea statului şi plasarea lui în relaţii de cooperare 
externă favorabilă: potrivit prevederilor Programului de activitate externă favorabilă: potrivit prevederilor Programului de activitate 
al Guvernului Filip pentru anii 2016-2018 [2], deja demis, dar ideea al Guvernului Filip pentru anii 2016-2018 [2], deja demis, dar ideea 
magistrală va avea continuitate, integrării europene constituie de-magistrală va avea continuitate, integrării europene constituie de-
zideratul fundamental al politicii interne şi externe, precum şi forţa zideratul fundamental al politicii interne şi externe, precum şi forţa 
majoră de coeziune politică şi socială. Sarcina strategică constă în majoră de coeziune politică şi socială. Sarcina strategică constă în 
asigurarea integrării în spaţiul politic şi economic european, proces asigurarea integrării în spaţiul politic şi economic european, proces 
demarat prin semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului de Asoci-demarat prin semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului de Asoci-
ere, a liberalizării regimului de vize şi creării spaţiului economic ere, a liberalizării regimului de vize şi creării spaţiului economic 
comun cu Uniunea Europeană. comun cu Uniunea Europeană. 

Programul Guvernului nu prevede însă mecanismele, strategiile Programul Guvernului nu prevede însă mecanismele, strategiile 
şi tacticile de acţiune în vederea realizării obiectivelor trasate de po-şi tacticile de acţiune în vederea realizării obiectivelor trasate de po-
litică externă, acestea constituind atribuţiile de bază ale instituţiilor litică externă, acestea constituind atribuţiile de bază ale instituţiilor 
democratice reprezentative şi de resort, iar din perspectiva activită-democratice reprezentative şi de resort, iar din perspectiva activită-
ţilor partinice, precizăm că nu există un set de strategii şi tactici fun-ţilor partinice, precizăm că nu există un set de strategii şi tactici fun-
damentate prin lege sau alte acte normative care ar ghida, ar infl uenţa damentate prin lege sau alte acte normative care ar ghida, ar infl uenţa 
sau ar constrînge activitatea programatică a partidelor politice.sau ar constrînge activitatea programatică a partidelor politice.

Actualitatea problemelor abordate reiese din necesitatea ana-Actualitatea problemelor abordate reiese din necesitatea ana-
lizei şi evaluării conţinutului documentelor programatice ale par-lizei şi evaluării conţinutului documentelor programatice ale par-
tidelor politice prin prisma realizării lor şi a controverselor con-tidelor politice prin prisma realizării lor şi a controverselor con-
turate în timp. Accederea la guvernare a forţelor politice variate, turate în timp. Accederea la guvernare a forţelor politice variate, 
de la comuniste şi socialiste la democrat-liberale şi liberale, a de la comuniste şi socialiste la democrat-liberale şi liberale, a 
influenţat substanţial structura şi caracterul politicii externe, iar influenţat substanţial structura şi caracterul politicii externe, iar 
electoratul a fost convins de fiecare dată că ideile propuse pot fi electoratul a fost convins de fiecare dată că ideile propuse pot fi 
realizate, se află în concordanţă cu interesul naţional şi, inevitabil, realizate, se află în concordanţă cu interesul naţional şi, inevitabil, 
vor contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Actualitatea şi vor contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Actualitatea şi 
importanţa problemelor elucidate rezidă în reliefarea activităţilor importanţa problemelor elucidate rezidă în reliefarea activităţilor 
de elaborare şi implementare a prevederilor de politică externă de elaborare şi implementare a prevederilor de politică externă 
care se regăsesc în documentele programatice ale formaţiunilor care se regăsesc în documentele programatice ale formaţiunilor 
social-politice din Republica Moldova, cu precădere cele parla-social-politice din Republica Moldova, cu precădere cele parla-
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mentare şi guvernamentale. Vom preciza că cercetările ştiinţifice mentare şi guvernamentale. Vom preciza că cercetările ştiinţifice 
în domeniu abordează doar tangenţial componenta programatică în domeniu abordează doar tangenţial componenta programatică 
a partidelor politice în raport cu politica externă, însă rapiditatea a partidelor politice în raport cu politica externă, însă rapiditatea 
cu care se desfăşoară procesele politice în exterior solicită expres cu care se desfăşoară procesele politice în exterior solicită expres 
analiza detaliată a activităţilor de acest caracter din perspectiva analiza detaliată a activităţilor de acest caracter din perspectiva 
actualităţii, necesităţii şi influenţei asupra dezvoltării în complex actualităţii, necesităţii şi influenţei asupra dezvoltării în complex 
a statului şi a societăţii. a statului şi a societăţii. 

Partidele politice se află constant pe agenda cercetărilor ştiin-Partidele politice se află constant pe agenda cercetărilor ştiin-
ţifice. Evaluarea conţinutului lucrărilor ştiinţifice indică o diver-ţifice. Evaluarea conţinutului lucrărilor ştiinţifice indică o diver-
sitate majoră de abordări asupra partidelor politice, fiind trasate sitate majoră de abordări asupra partidelor politice, fiind trasate 
aspectele structurale, componenţa, competenţele, funcţiile teleo-aspectele structurale, componenţa, competenţele, funcţiile teleo-
logice, obiectivele şi finalităţile definitorii. Vom menţiona că sînt logice, obiectivele şi finalităţile definitorii. Vom menţiona că sînt 
atestate numeroase raţionamente atît în favoarea formării, organi-atestate numeroase raţionamente atît în favoarea formării, organi-
zării şi acţiunii partidelor politice, fiind considerate catalizatorii zării şi acţiunii partidelor politice, fiind considerate catalizatorii 
societăţii în jurul unor idei de interes naţional (dezvoltare econo-societăţii în jurul unor idei de interes naţional (dezvoltare econo-
mică, fortificarea democraţiei, cooperare externă viabilă), cît şi mică, fortificarea democraţiei, cooperare externă viabilă), cît şi 
în defavoare, atribuindu-le cauza dividerii societăţii pe principii în defavoare, atribuindu-le cauza dividerii societăţii pe principii 
doctrinare sau viziunilor diferite pe marginea organizării şi dez-doctrinare sau viziunilor diferite pe marginea organizării şi dez-
voltării sociale în contextul realizării politicii interne şi a opţiu-voltării sociale în contextul realizării politicii interne şi a opţiu-
nilor pentru politică externă. Analiza abordărilor programatice de nilor pentru politică externă. Analiza abordărilor programatice de 
politică externă în activitatea partidelor politice a constituit punc-politică externă în activitatea partidelor politice a constituit punc-
tul de reper al unui număr mai redus de elaborări ştiinţifice, deşi tul de reper al unui număr mai redus de elaborări ştiinţifice, deşi 
amplificarea raporturilor de cooperare şi dependenţa dezvoltării amplificarea raporturilor de cooperare şi dependenţa dezvoltării 
economice de relaţiile politice în context internaţional este incon-economice de relaţiile politice în context internaţional este incon-
testabilă, constituie un argument solid în favoarea identificării şi testabilă, constituie un argument solid în favoarea identificării şi 
studierii rolului partidelor în contextul raporturilor de putere pen-studierii rolului partidelor în contextul raporturilor de putere pen-
tru realizarea prevederilor programatice de politică externă. Ana-tru realizarea prevederilor programatice de politică externă. Ana-
liza unor lucrări perfectate de autori străini şi din Republica Mol-liza unor lucrări perfectate de autori străini şi din Republica Mol-
dova demonstrează prezenţa atît a opiniilor comune, exprimate în dova demonstrează prezenţa atît a opiniilor comune, exprimate în 
modalitatea de organizare, structură şi acţiuni ale partidelor, cît şi modalitatea de organizare, structură şi acţiuni ale partidelor, cît şi 
a unor supoziţii ce se disting prin diferenţe, conturate prin gradul a unor supoziţii ce se disting prin diferenţe, conturate prin gradul 
de instituţionalizare, sistemul de valori promovat, între importan-de instituţionalizare, sistemul de valori promovat, între importan-
ţă şi influenţă, stilul de activitate, capacitatea de identificare cu ţă şi influenţă, stilul de activitate, capacitatea de identificare cu 
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aşteptările electoratului. În Republica Moldova exerciţiul demo-aşteptările electoratului. În Republica Moldova exerciţiul demo-
craţiei este unul relativ tînăr, iar activitatea partidelor în arealul craţiei este unul relativ tînăr, iar activitatea partidelor în arealul 
politicii externe este elucidată prin cercetările ştiinţifice care pun politicii externe este elucidată prin cercetările ştiinţifice care pun 
în lumină relaţiile bilaterale şi multilaterale cu principalele insti-în lumină relaţiile bilaterale şi multilaterale cu principalele insti-
tuţii subregionale, europene şi mondiale de cooperare, fiind ela-tuţii subregionale, europene şi mondiale de cooperare, fiind ela-
borate evaluări, interpretări şi recomandări. Totuşi, am remarcat borate evaluări, interpretări şi recomandări. Totuşi, am remarcat 
insuficienţa unor elaborări ştiinţifice complexe, care să abordeze insuficienţa unor elaborări ştiinţifice complexe, care să abordeze 
interconexiunea dintre partidele politice şi politica externă, inter-interconexiunea dintre partidele politice şi politica externă, inter-
conexiune care să exprime reliefarea activităţilor programatice, conexiune care să exprime reliefarea activităţilor programatice, 
iar lipsa unor rapoarte şi evaluări ale activităţii partidelor politice iar lipsa unor rapoarte şi evaluări ale activităţii partidelor politice 
care să fie făcute publice şi cu acces larg nu permite elucidarea care să fie făcute publice şi cu acces larg nu permite elucidarea 
echidistantă a realizărilor şi controverselor acţiunilor exercitate.echidistantă a realizărilor şi controverselor acţiunilor exercitate.

Sintagma „documente programatice ale partidelor politice” in-Sintagma „documente programatice ale partidelor politice” in-
clude programele, statutele, platformele electorale, declaraţiile, re-clude programele, statutele, platformele electorale, declaraţiile, re-
zoluţiile, comunicatele şi alte documente adoptate de către structu-zoluţiile, comunicatele şi alte documente adoptate de către structu-
rile abilitate care refl ectă poziţia ofi cială a formaţiunii. rile abilitate care refl ectă poziţia ofi cială a formaţiunii. 
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1. ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE ALE PREVEDERILOR 1. ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE ALE PREVEDERILOR 
DE POLITICĂ EXTERNĂ ÎN DOCUMENTELE PROGRAMATICE DE POLITICĂ EXTERNĂ ÎN DOCUMENTELE PROGRAMATICE 

ȘI ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICEȘI ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE    

Acest capitol conţine prin defi niţie două blocuri Acest capitol conţine prin defi niţie două blocuri mari de proble-mari de proble-
me – studiul istoriografic şi reperele teoretico-metodologice de me – studiul istoriografic şi reperele teoretico-metodologice de 
investigaţie a obinvestigaţie a obiectivelor şi activităţilor de politică externă ale iectivelor şi activităţilor de politică externă ale 
partidelor politice, cu predilecţie din Republica Moldova, exerci-partidelor politice, cu predilecţie din Republica Moldova, exerci-
ţiul fiind oportun pentru a contribui la realizarea scopului şi obiec-ţiul fiind oportun pentru a contribui la realizarea scopului şi obiec-
tivelor determinate. Astfel, în primul subcapitol, elaborările ştiin-tivelor determinate. Astfel, în primul subcapitol, elaborările ştiin-
ţifice ale cercetătorilor din Republica Moldova şi din străinătate ţifice ale cercetătorilor din Republica Moldova şi din străinătate 
vor fi supuse investigaţiilor prin prisma valenţelor istoriografice, vor fi supuse investigaţiilor prin prisma valenţelor istoriografice, 
asigurînd valorificarea exigenţelor regulamentare de a prezenta asigurînd valorificarea exigenţelor regulamentare de a prezenta 
descrierea situaţiei în problemele supuse investigaţiilor, pe cînd descrierea situaţiei în problemele supuse investigaţiilor, pe cînd 
în subcapitolul al doilea acestea sînt reliefate în calitate de suport în subcapitolul al doilea acestea sînt reliefate în calitate de suport 
conceptual şi teoretico-metodologic, fiind puse în lumină cerce-conceptual şi teoretico-metodologic, fiind puse în lumină cerce-
tările, metodele şi principiile care au contribuit la valorificarea tările, metodele şi principiile care au contribuit la valorificarea 
obiectului de studiu propus.obiectului de studiu propus.

1.1. 1.1. Obiective de politică externă fundamentate Obiective de politică externă fundamentate 
şi implementate de partide politice: studiu istoriografi cşi implementate de partide politice: studiu istoriografi c

Analiza prevederilor de politică externă rămAnaliza prevederilor de politică externă rămîîne a fi  un subiect ne a fi  un subiect 
foarte actual atît din perspectivă teoretică, în sensul de abordare foarte actual atît din perspectivă teoretică, în sensul de abordare 
a domeniului, cît şi din perspectivă aplicativ-practică, determinînd a domeniului, cît şi din perspectivă aplicativ-practică, determinînd 
setul activităţilor de natură politică prin reliefarea acţiunilor reali-setul activităţilor de natură politică prin reliefarea acţiunilor reali-
zate şi rezultatelor obţinute în plan extern. Datorită faptului că pro-zate şi rezultatelor obţinute în plan extern. Datorită faptului că pro-
cesele integraţioniste din arealul european şi din cel eurasiatic deţin cesele integraţioniste din arealul european şi din cel eurasiatic deţin 
impact asupra interesului naţional al Republicii Moldova, devine impact asupra interesului naţional al Republicii Moldova, devine 
indispensabilă elaborarea noilor fundamente ştiinţifi ce asupra con-indispensabilă elaborarea noilor fundamente ştiinţifi ce asupra con-
ţinutului politicii externe, deoarece, fi ind prin caracter un fenomen ţinutului politicii externe, deoarece, fi ind prin caracter un fenomen 
dinamic, cercetările tematice efectuate pînă în prezedinamic, cercetările tematice efectuate pînă în prezent abordează în nt abordează în 
diferită măsură complexitatea aspectelor sale determinative.diferită măsură complexitatea aspectelor sale determinative.
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Experienţa acumulată în procesul elaborării şi exercitării politi-Experienţa acumulată în procesul elaborării şi exercitării politi-
cii externe a demonstrat existenţa atît a elementelor pozitive, care cii externe a demonstrat existenţa atît a elementelor pozitive, care 
au fortifi cat prezenţa statului pe arena mondială, cît şi a aspecte-au fortifi cat prezenţa statului pe arena mondială, cît şi a aspecte-
lor mai puţin oportune, negative, care au condus la stagnarea pro-lor mai puţin oportune, negative, care au condus la stagnarea pro-
ceselor de cooperare şi de integrare în structuri multilaterale. La ceselor de cooperare şi de integrare în structuri multilaterale. La 
momentul proclamării independenţei Republicii Moldova, urmată momentul proclamării independenţei Republicii Moldova, urmată 
de afi rmarea poziţiilor pe plan internaţional, procesul elaborării şi de afi rmarea poziţiilor pe plan internaţional, procesul elaborării şi 
promovării unei politici externe proprii s-a dovedit a fi  destul de promovării unei politici externe proprii s-a dovedit a fi  destul de 
difi cil şi anevoios, supoziţie validată prin insufi cienţa cadrelor di-difi cil şi anevoios, supoziţie validată prin insufi cienţa cadrelor di-
plomatice de înaltă califi care şi datorită tradiţiilor şi experienţei de plomatice de înaltă califi care şi datorită tradiţiilor şi experienţei de 
cooperare externă. Alt aspect de importanţă în valorifi carea poziţiei cooperare externă. Alt aspect de importanţă în valorifi carea poziţiei 
statului pe arena mondială îl constituie elaborarea şi defi nitivarea statului pe arena mondială îl constituie elaborarea şi defi nitivarea 
cadrului politico-juridic necesar exercitării politicii externe doar în cadrului politico-juridic necesar exercitării politicii externe doar în 
1995, prin adoptarea Concepţiei politicii externe. Totodată, ţinem 1995, prin adoptarea Concepţiei politicii externe. Totodată, ţinem 
să subliniem că, deşi pe teritoriul Republicii Moldova mai continuă, să subliniem că, deşi pe teritoriul Republicii Moldova mai continuă, 
din anul 1992, staţionarea trupelor străine, totuşi, în pofi da aces-din anul 1992, staţionarea trupelor străine, totuşi, în pofi da aces-
tor difi cultăţi, autorităţile naţionale au reuşit într-o perioadă relativ tor difi cultăţi, autorităţile naţionale au reuşit într-o perioadă relativ 
scurtă de timp să asigure afi rmarea statului în exterior, devenind scurtă de timp să asigure afi rmarea statului în exterior, devenind 
subiect cu drepturi depline. În ordinea reliefată de idei, vom nota că subiect cu drepturi depline. În ordinea reliefată de idei, vom nota că 
partidele politice, prin programele de activitate şi platformele elec-partidele politice, prin programele de activitate şi platformele elec-
torale, deţin un rol important în programarea, analiza şi realizarea torale, deţin un rol important în programarea, analiza şi realizarea 
politicii externe. Luînd ca bază practica partinică din mai multe sta-politicii externe. Luînd ca bază practica partinică din mai multe sta-
te, inclusiv a Republicii Moldova, putem atesta că aceste instituţii te, inclusiv a Republicii Moldova, putem atesta că aceste instituţii 
politice, aceste elemente ale sistemului politic, se manifestă plenar politice, aceste elemente ale sistemului politic, se manifestă plenar 
ca instrumente de mediere politică prin corelarea intereselor grupu-ca instrumente de mediere politică prin corelarea intereselor grupu-
rilor sociale cu realităţile, necesităţile şi posibilităţile instituţionale rilor sociale cu realităţile, necesităţile şi posibilităţile instituţionale 
în vederea constituirii şi asigurării stabilităţii sistemului. Prin trasa-în vederea constituirii şi asigurării stabilităţii sistemului. Prin trasa-
rea liniilor directorii care au marcat politica externă, identifi căm ro-rea liniilor directorii care au marcat politica externă, identifi căm ro-
lul incontestabil al partidelor politice cu menirea lor de a reprezen-lul incontestabil al partidelor politice cu menirea lor de a reprezen-
ta, exprima, transmite şi ajusta ideile şi opţiunile cetăţenilor pentru ta, exprima, transmite şi ajusta ideile şi opţiunile cetăţenilor pentru 
realizarea interesului comun, inclusiv în domeniul politicii externe.realizarea interesului comun, inclusiv în domeniul politicii externe.

Prin realizarea studiului istoriografi c al problemelor abordate Prin realizarea studiului istoriografi c al problemelor abordate 
ne propunem să evidenţiem nu numai aspecte ale evoluţiei politi-ne propunem să evidenţiem nu numai aspecte ale evoluţiei politi-
cii externe, elucidate conceptual-teoretic şi conţinutul prevederilor cii externe, elucidate conceptual-teoretic şi conţinutul prevederilor 
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programatice exprimate prin programe şi platforme electorale, dar programatice exprimate prin programe şi platforme electorale, dar 
ţinem să reliefăm şi conexiunile cauzale dintre partidele politice, ţinem să reliefăm şi conexiunile cauzale dintre partidele politice, 
ca formatori ai instituţiilor democratice şi responsabili de evoluţia, ca formatori ai instituţiilor democratice şi responsabili de evoluţia, 
direcţia, realizările şi controversele procesului complex al politi-direcţia, realizările şi controversele procesului complex al politi-
cii externe. Aceste obiective sînt posibile prin punerea în lumină a cii externe. Aceste obiective sînt posibile prin punerea în lumină a 
vocaţiei partidelor politice de a cuceri puterea, fi e prin răsturnarea vocaţiei partidelor politice de a cuceri puterea, fi e prin răsturnarea 
sistemului existent (metoda nedemocratică), fi e prin participarea în sistemului existent (metoda nedemocratică), fi e prin participarea în 
competiţiile electorale (metoda democratică). Segmentele de anali-competiţiile electorale (metoda democratică). Segmentele de anali-
ză înglobează strategiile şi tacticile de valorifi care a oportunităţilor ză înglobează strategiile şi tacticile de valorifi care a oportunităţilor 
partinice pentru realizarea politicii externe; domeniul instituţiilor partinice pentru realizarea politicii externe; domeniul instituţiilor 
şi mecanismelor edifi cate în vederea transformării opţiunilor pro-şi mecanismelor edifi cate în vederea transformării opţiunilor pro-
gramatice în idei concrete, atestate şi valorifi cate prin rezultate şi gramatice în idei concrete, atestate şi valorifi cate prin rezultate şi 
prin consecinţe pozitive pentru electorat; domeniul relaţiei şi infl u-prin consecinţe pozitive pentru electorat; domeniul relaţiei şi infl u-
enţei sistemului de partide funcţionabil în state distincte ca formă enţei sistemului de partide funcţionabil în state distincte ca formă 
de guvernare şi regim politic (Marea Britanie, Franţa, Germania, de guvernare şi regim politic (Marea Britanie, Franţa, Germania, 
România, Estonia, Letonia, Lituania) şi conţinutul programatic de România, Estonia, Letonia, Lituania) şi conţinutul programatic de 
politică externă, culminînd cu cercetarea  rolului şi locului Republi-politică externă, culminînd cu cercetarea  rolului şi locului Republi-
cii Moldova pe arena mondială, ca o consecinţă a realizării prevede-cii Moldova pe arena mondială, ca o consecinţă a realizării prevede-
rilor programatice de politică externă, dar nu numai, date fi ind unele rilor programatice de politică externă, dar nu numai, date fi ind unele 
împrejurări de factură geopolitică şi geoeconomică.împrejurări de factură geopolitică şi geoeconomică.

Referinţele tematice la lucrările fundamentale denotă rolul im-Referinţele tematice la lucrările fundamentale denotă rolul im-
portant sau chiar determinant al structurilor partinice în vederea portant sau chiar determinant al structurilor partinice în vederea 
consolidării echilibrului social-politic, inclusiv prin edifi carea co-consolidării echilibrului social-politic, inclusiv prin edifi carea co-
rectă şi în conformitate cu opţiunile majorităţii a direcţiilor politi-rectă şi în conformitate cu opţiunile majorităţii a direcţiilor politi-
cii externe. Încă de la apariţia primelor formaţiuni politice în statele cii externe. Încă de la apariţia primelor formaţiuni politice în statele 
europene s-a consolidat opinia potrivit căreia convergenţa ideilor şi europene s-a consolidat opinia potrivit căreia convergenţa ideilor şi 
intereselor între guvernanţii legitimaţi prin sufragiu şi guvernaţii abi-intereselor între guvernanţii legitimaţi prin sufragiu şi guvernaţii abi-
litaţi să voteze reprezintă premisa instituţionalizării democraţiei re-litaţi să voteze reprezintă premisa instituţionalizării democraţiei re-
prezentative, raţionament din care extragem concluzia privind apor-prezentative, raţionament din care extragem concluzia privind apor-
tul partidelor în formarea şi realizarea opţiunilor de politică externă.tul partidelor în formarea şi realizarea opţiunilor de politică externă.

Abordările clasice privind activităţile şi modalităţile de organi-Abordările clasice privind activităţile şi modalităţile de organi-
zare a partidelor politice au fost fundamentate de gînditori străini şi zare a partidelor politice au fost fundamentate de gînditori străini şi 
din Republica Moldova, care, prin ideile elaborate, au argumentat din Republica Moldova, care, prin ideile elaborate, au argumentat 
importanţa şi necesitatea fenomenului partinic pentru organizarea importanţa şi necesitatea fenomenului partinic pentru organizarea 
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socială şi prezenţa oportună a statului în relaţiile externe [1, p.230]. socială şi prezenţa oportună a statului în relaţiile externe [1, p.230]. 
Astfel, unul dintre fondatorii conservatorismului, E. Burke, în Astfel, unul dintre fondatorii conservatorismului, E. Burke, în 
„Refl ecţii asupra Revoluţiei din Franţa” tratează partidul politic ca „Refl ecţii asupra Revoluţiei din Franţa” tratează partidul politic ca 
pe un element indispensabil în realizarea interesului naţional, reieşind pe un element indispensabil în realizarea interesului naţional, reieşind 
din conţinutul unui anumit principiu general acceptat de clasa politică din conţinutul unui anumit principiu general acceptat de clasa politică 
[2, p.12]. Autenticitatea şi actualitatea acestei abordări, în accepţia [2, p.12]. Autenticitatea şi actualitatea acestei abordări, în accepţia 
noastră, se regăseşte în conjunctura politică naţională în care reali-noastră, se regăseşte în conjunctura politică naţională în care reali-
zarea integrării europene poate fi  posibilă printr-o unitate a forţelor zarea integrării europene poate fi  posibilă printr-o unitate a forţelor 
politice angajate să susţină sincer înfăptuirea proiectului european.politice angajate să susţină sincer înfăptuirea proiectului european.

Unul dintre exegeţii liberalismului, B. Constant, în „Libertatea Unul dintre exegeţii liberalismului, B. Constant, în „Libertatea 
la antici şi la moderni” a defi nit esenţa partidului politic, prezentîn-la antici şi la moderni” a defi nit esenţa partidului politic, prezentîn-
du-l ca pe o reuniune de oameni uniţi în jurul aceleiaşi idei, derivată du-l ca pe o reuniune de oameni uniţi în jurul aceleiaşi idei, derivată 
dintr-o doctrină politică proprie [3, p.24]. Această formulă nu şi-a dintr-o doctrină politică proprie [3, p.24]. Această formulă nu şi-a 
pierdut din actualitate şi valenţă, raţionament care ne-a făcut să ape-pierdut din actualitate şi valenţă, raţionament care ne-a făcut să ape-
lăm la defi niţia clasicului francez. Ţinem să precizăm însă, că in-lăm la defi niţia clasicului francez. Ţinem să precizăm însă, că in-
diferent de doctrina politică asumată, fi e liberală, fi e conservatoare diferent de doctrina politică asumată, fi e liberală, fi e conservatoare 
sau de altă coloratură, fi ecare partid politic include în programul de sau de altă coloratură, fi ecare partid politic include în programul de 
activitate realizarea prevederilor de politică externă care să asigure activitate realizarea prevederilor de politică externă care să asigure 
stabilitate, securitate şi dezvoltare în interior, dar şi în exterior.stabilitate, securitate şi dezvoltare în interior, dar şi în exterior.

J. La Palombara şi M. Weinern în lucrarea „Political parties and J. La Palombara şi M. Weinern în lucrarea „Political parties and 
political development” au fundamentat asumpţia, care se rezumă political development” au fundamentat asumpţia, care se rezumă 
la următoarele: orice partid trebuie să dispună de o organizaţie du-la următoarele: orice partid trebuie să dispună de o organizaţie du-
rabilă, a cărei speranţă de viaţă să fi e superioară conducătorilor săi rabilă, a cărei speranţă de viaţă să fi e superioară conducătorilor săi 
[4, p.16]. Raţionamentul oferă stabilitate prevederilor programati-[4, p.16]. Raţionamentul oferă stabilitate prevederilor programati-
ce, inclusiv de politică externă, deoarece într-un sistem democratic ce, inclusiv de politică externă, deoarece într-un sistem democratic 
acestea derivă din poziţia generală a partidului, fi ind racordate la acestea derivă din poziţia generală a partidului, fi ind racordate la 
nivelul aşteptărilor sociale şi mai puţin la nivelul interesului indivi-nivelul aşteptărilor sociale şi mai puţin la nivelul interesului indivi-
dual al liderului sau al unui grup restrîns de actori politici infl uenţi.dual al liderului sau al unui grup restrîns de actori politici infl uenţi.

M. Duverger în „Les partis politiques” plasează accentele dis-M. Duverger în „Les partis politiques” plasează accentele dis-
cret pe modalitatea de organizare a partidului de la centru la perife-cret pe modalitatea de organizare a partidului de la centru la perife-
rie, evidenţiind importanţa instituţiilor coordonatoare [5, p. 56]. Nu rie, evidenţiind importanţa instituţiilor coordonatoare [5, p. 56]. Nu 
putem să nu fi m de acord cu aserţiunile cercetătorului francez, de-putem să nu fi m de acord cu aserţiunile cercetătorului francez, de-
oarece ordinea partinică asigură competenţă şi organizare în proce-oarece ordinea partinică asigură competenţă şi organizare în proce-
sul realizării prevederilor programatice, pe cînd domeniul politicii sul realizării prevederilor programatice, pe cînd domeniul politicii 
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externe, depăşind limitele teritoriale, instituţionale şi de securitate externe, depăşind limitele teritoriale, instituţionale şi de securitate 
ale statului, reclamă  organizarea şi structurarea clară a funcţiilor şi ale statului, reclamă  organizarea şi structurarea clară a funcţiilor şi 
atribuţiilor delegate de la centru.atribuţiilor delegate de la centru.

D. Gusti acreditează ideea că partidul politic se echivalează cu D. Gusti acreditează ideea că partidul politic se echivalează cu 
procesul obţinerii puterii în scopul de a guverna pentru construcţia procesul obţinerii puterii în scopul de a guverna pentru construcţia 
unui ideal etic şi social [6, p.11]. La etapa actuală, cînd fenomenul unui ideal etic şi social [6, p.11]. La etapa actuală, cînd fenomenul 
integraţionist cunoaşte ascensiunea proceselor de unificare a sta-integraţionist cunoaşte ascensiunea proceselor de unificare a sta-
telor sub simbolul cooperării în numele dezvoltării, opţiunile de telor sub simbolul cooperării în numele dezvoltării, opţiunile de 
politică externă capătă o conotaţie tot mai pregnantă în spectrul politică externă capătă o conotaţie tot mai pregnantă în spectrul 
valorilor politice, partidele identificîndu-se cu cele mai eficiente valorilor politice, partidele identificîndu-se cu cele mai eficiente 
proiecte integraţioniste.proiecte integraţioniste.

Fiind un fenomen complex şi dinamic, caracteristicile deter-Fiind un fenomen complex şi dinamic, caracteristicile deter-
minante ale partidului politic au depăşit cu rapiditate prevederile minante ale partidului politic au depăşit cu rapiditate prevederile 
clasice. În culegerea de articole „Political Parties in Confl ict-Prone clasice. În culegerea de articole „Political Parties in Confl ict-Prone 
Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development” Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development” 
îngrijită de către B. Reilly şi P. Nordlund, partidele politice sînt ca-îngrijită de către B. Reilly şi P. Nordlund, partidele politice sînt ca-
talogate ca o componentă esenţială a democraţiilor reprezentative talogate ca o componentă esenţială a democraţiilor reprezentative 
[7, p.18]. Ideea generală intens promovată denotă că este difi cil să ne [7, p.18]. Ideea generală intens promovată denotă că este difi cil să ne 
imaginăm modalitatea prin care guvernarea statelor moderne poate imaginăm modalitatea prin care guvernarea statelor moderne poate 
fi  înfăptuită fără aportul substanţial al partidelor politice: de la orga-fi  înfăptuită fără aportul substanţial al partidelor politice: de la orga-
nizarea alegătorilor, unifi carea şi articularea intereselor, edifi carea nizarea alegătorilor, unifi carea şi articularea intereselor, edifi carea 
alternativelor politice şi pînă la promovarea activităţilor legislative, alternativelor politice şi pînă la promovarea activităţilor legislative, 
buna funcţionare a partidelor politice este edifi catoare atît pe re-buna funcţionare a partidelor politice este edifi catoare atît pe re-
prezentarea guvernamentală, cît şi în procesul de dezvoltare demo-prezentarea guvernamentală, cît şi în procesul de dezvoltare demo-
cratică a societăţilor în tranziţie. Subliniem că exemplul Republicii cratică a societăţilor în tranziţie. Subliniem că exemplul Republicii 
Moldova poate fi  unul emblematic în acest sens de idei, deoarece Moldova poate fi  unul emblematic în acest sens de idei, deoarece 
formaţiunile social-politice, prin lansarea şi realizarea prevederilor formaţiunile social-politice, prin lansarea şi realizarea prevederilor 
programatice de politică externă, contribuie la fortifi carea rolului şi programatice de politică externă, contribuie la fortifi carea rolului şi 
locului statului nu numai în interior, dar şi pe arena mondială, fapt locului statului nu numai în interior, dar şi pe arena mondială, fapt 
care se dovedeşte a fi  foarte important în tranşarea statutului prelun-care se dovedeşte a fi  foarte important în tranşarea statutului prelun-
git în timp, nepermis de mult, de societate în tranziţie.git în timp, nepermis de mult, de societate în tranziţie.

În acelaşi context, K. Janda în monografi a „Political Parties and În acelaşi context, K. Janda în monografi a „Political Parties and 
Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Adopting Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Adopting 
party law” porneşte de la aserţiunea că o democraţie necesită partide party law” porneşte de la aserţiunea că o democraţie necesită partide 
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politice puternice, cu capacitatea de a reprezenta efi cient cetăţenii şi politice puternice, cu capacitatea de a reprezenta efi cient cetăţenii şi 
de a promova politici viabile care să demonstreze abilitatea de a gu-de a promova politici viabile care să demonstreze abilitatea de a gu-
verna pentru binele public [8, p.29]. Declinul activismului politic, verna pentru binele public [8, p.29]. Declinul activismului politic, 
creşterea participării forţelor antidemocratice şi îndepărtarea lideri-creşterea participării forţelor antidemocratice şi îndepărtarea lideri-
lor politici de la actul guvernării prin voinţa cetăţenilor favorizează lor politici de la actul guvernării prin voinţa cetăţenilor favorizează 
permanenta schimbare şi adaptare a partidelor politice. Autorul pre-permanenta schimbare şi adaptare a partidelor politice. Autorul pre-
cizează că procesul de racordare la noile exigenţe politico-sociale cizează că procesul de racordare la noile exigenţe politico-sociale 
a determinat efectuarea unui studiu tematic în cadrul Institutului a determinat efectuarea unui studiu tematic în cadrul Institutului 
Democratic Naţional al Afacerilor Externe din Statele Unite, care a Democratic Naţional al Afacerilor Externe din Statele Unite, care a 
culminat, din punct de vedere practic, cu acordarea de asistenţă pe culminat, din punct de vedere practic, cu acordarea de asistenţă pe 
termen lung partidelor politice în  procesele de dezvoltare instituţi-termen lung partidelor politice în  procesele de dezvoltare instituţi-
onal-organizaţională, sporire a competitivităţii în alegerile locale şi onal-organizaţională, sporire a competitivităţii în alegerile locale şi 
în cele naţionale, participare constructivă în actul guvernării.în cele naţionale, participare constructivă în actul guvernării.

Din punct de vedere teoretic, autorul fundamentează cîteva teze Din punct de vedere teoretic, autorul fundamentează cîteva teze 
şi evidenţiază legătura cauzală între conţinutul reglementărilor con-şi evidenţiază legătura cauzală între conţinutul reglementărilor con-
stituţionale şi legislative privind partidele politice şi modul de acti-stituţionale şi legislative privind partidele politice şi modul de acti-
vitate partinică propriu-zisă, atestînd situaţia prin care în mai multe vitate partinică propriu-zisă, atestînd situaţia prin care în mai multe 
state cu democraţie avansată lipseşte o lege a partidelor politice, state cu democraţie avansată lipseşte o lege a partidelor politice, 
acestea fiind legiferate prin alte acte normative. De exemplu, în acestea fiind legiferate prin alte acte normative. De exemplu, în 
Marea Britanie activitatea partidelor politice este reglementată de Marea Britanie activitatea partidelor politice este reglementată de 
The Political Parties, Elections and Referendums Act adoptat în The Political Parties, Elections and Referendums Act adoptat în 
2000, care a abrogat Registration of Political Parties Act din anul 2000, care a abrogat Registration of Political Parties Act din anul 
1998. În statele înalt dezvoltate, precum Belgia, Franţa, Italia şi 1998. În statele înalt dezvoltate, precum Belgia, Franţa, Italia şi 
Olanda, organizarea şi activitatea partidelor politice este strict re-Olanda, organizarea şi activitatea partidelor politice este strict re-
glementată prin legi, care urmăresc legiferarea activităţii asociaţi-glementată prin legi, care urmăresc legiferarea activităţii asociaţi-
ilor benevole de cetăţeni. În acelaşi timp, identifi căm reglementări ilor benevole de cetăţeni. În acelaşi timp, identifi căm reglementări 
dramatice nu numai a modalităţilor de formare şi de dezvoltare, dar dramatice nu numai a modalităţilor de formare şi de dezvoltare, dar 
şi de organizare şi activitate a partidelor în diferite contexte sociale şi de organizare şi activitate a partidelor în diferite contexte sociale 
(alegeri, opţiuni de politică externă). În unele state, cum ar fi  SUA, (alegeri, opţiuni de politică externă). În unele state, cum ar fi  SUA, 
Canada sau Noua Zeelandă, nivelul de reglementare a organizării şi Canada sau Noua Zeelandă, nivelul de reglementare a organizării şi 
desfăşurării procesului electoral este minim, în Rusia este unul mo-desfăşurării procesului electoral este minim, în Rusia este unul mo-
derat, iar în Japonia este strict reglementat, însumînd o mulţime de derat, iar în Japonia este strict reglementat, însumînd o mulţime de 
prevederi legislative care cuprind procesul organizării şi desfăşură-prevederi legislative care cuprind procesul organizării şi desfăşură-
rii alegerilor. Vom specifi ca de asemenea că atestăm unele cazuri în rii alegerilor. Vom specifi ca de asemenea că atestăm unele cazuri în 
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care partidele, prin acţiunile lor, pot demola principiile formatoare care partidele, prin acţiunile lor, pot demola principiile formatoare 
ale democraţiei, venind cu politici contrare dezvoltării statului. Cele ale democraţiei, venind cu politici contrare dezvoltării statului. Cele 
mai multe măsuri prohibitive în activitatea partinică sînt înregistrate mai multe măsuri prohibitive în activitatea partinică sînt înregistrate 
în textul constituţional al Algeriei şi Nigeriei, pe cînd cele mai multe în textul constituţional al Algeriei şi Nigeriei, pe cînd cele mai multe 
măsuri permisive ale activităţii partidelor politice au fost identifi cate măsuri permisive ale activităţii partidelor politice au fost identifi cate 
în Legea supremă a Estoniei. Studiul mai prezintă exemple prin care în Legea supremă a Estoniei. Studiul mai prezintă exemple prin care 
activitatea partidelor politice poate fi  sau controlată, sau restricţionată activitatea partidelor politice poate fi  sau controlată, sau restricţionată 
de Preşedinte, prevedere constituţională aplicabilă în Albania, de Preşedinte, prevedere constituţională aplicabilă în Albania, 
Belarus, Bulgaria, Estonia, Lituania, Niger, Turcia şi Uruguay.Belarus, Bulgaria, Estonia, Lituania, Niger, Turcia şi Uruguay.

În ordinea expusă de idei, K. Janda trasează cîteva modalităţi În ordinea expusă de idei, K. Janda trasează cîteva modalităţi 
de acţiune, pe care le vom aborda sub semnul strategiilor. Funda-de acţiune, pe care le vom aborda sub semnul strategiilor. Funda-
mentate prin Constituţie sau prin alte acte normative, aceste moda-mentate prin Constituţie sau prin alte acte normative, aceste moda-
lităţi de acţiune organizează şi favorizează dezvoltarea structurilor lităţi de acţiune organizează şi favorizează dezvoltarea structurilor 
formatoare ale societăţii prin orientarea statului către diversifi carea formatoare ale societăţii prin orientarea statului către diversifi carea 
parteneriatelor şi cooperării externe prin posibilitatea de a participa parteneriatelor şi cooperării externe prin posibilitatea de a participa 
la foruri internaţionale pentru apropierea valorilor naţionale de va-la foruri internaţionale pentru apropierea valorilor naţionale de va-
lorile comunităţii mondiale.lorile comunităţii mondiale.

Vom puncta lapidar, făcînd o derogare succintă de la desfăşu-Vom puncta lapidar, făcînd o derogare succintă de la desfăşu-
rarea subiectului istoriografic, că dispoziţiile constituţionale cu rarea subiectului istoriografic, că dispoziţiile constituţionale cu 
privire la partidele politice din Republica Moldova derivă din privire la partidele politice din Republica Moldova derivă din 
contextul tradiţiilor politice, culturii politice şi viziunilor de dez-contextul tradiţiilor politice, culturii politice şi viziunilor de dez-
voltare a societăţii în circumstanţele interne şi externe noi dictate voltare a societăţii în circumstanţele interne şi externe noi dictate 
de autodizolvarea Uniunii Sovietice şi edificarea statului suveran de autodizolvarea Uniunii Sovietice şi edificarea statului suveran 
şi independent. Constituţia Republicii Moldova nu defineşte cu şi independent. Constituţia Republicii Moldova nu defineşte cu 
exactitate ce înseamnă un partid politic, stabilind anumite refe-exactitate ce înseamnă un partid politic, stabilind anumite refe-
rinţe la scopurile urmărite de partide în vederea definirii şi expri-rinţe la scopurile urmărite de partide în vederea definirii şi expri-
mării voinţei politice a cetăţenilor (art.45 al.2).Totuşi, legiuitorul mării voinţei politice a cetăţenilor (art.45 al.2).Totuşi, legiuitorul 
a inclus o serie de principii de bază urmărind scopul de a reliefa a inclus o serie de principii de bază urmărind scopul de a reliefa 
conţinutul explicit şi ingredientele exacte ale conceptului de plu-conţinutul explicit şi ingredientele exacte ale conceptului de plu-
ralism politic. În acest studiu vom analiza transformarea acestor ralism politic. În acest studiu vom analiza transformarea acestor 
principii în strategii şi tactici de realizare a prevederilor de politică principii în strategii şi tactici de realizare a prevederilor de politică 
externă în vederea validării ipotezelor avansate.externă în vederea validării ipotezelor avansate.

Revenind la elucidarea subiectului istoriografi c, menţionăm Revenind la elucidarea subiectului istoriografi c, menţionăm 
că în articolul „Sociology of political parties’ closure regime” că în articolul „Sociology of political parties’ closure regime” 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   17Victor Juc_Maria Diacon.indd   17 22.04.2016   10:58:4622.04.2016   10:58:46



1818

E.Yilmaz numeE.Yilmaz numeşşte partidele politice ca fi ind veriga de legătură între te partidele politice ca fi ind veriga de legătură între 
societate şi sisocietate şi sistemul politic, constituind elementul fundamental al stemul politic, constituind elementul fundamental al 
vieţii politice în statele democratice. Comparativ cu democraţiile vieţii politice în statele democratice. Comparativ cu democraţiile 
occidentale, reglementarea constituţională a partidelor politice din occidentale, reglementarea constituţională a partidelor politice din 
istoria politică a Turciei, cunoscută printr-un regim închis, are con-istoria politică a Turciei, cunoscută printr-un regim închis, are con-
secinţe politice şi sociale: avînd menirea să imprime forma relaţiei secinţe politice şi sociale: avînd menirea să imprime forma relaţiei 
dintre arealul politic şi arealul social, partidele caută noi modalităţi dintre arealul politic şi arealul social, partidele caută noi modalităţi 
de a expune opţiunile programatice în faţa electoratului [9, p.831].de a expune opţiunile programatice în faţa electoratului [9, p.831].

Escaladînd alt areal geografi c, atestăm caracteristici aproxima-Escaladînd alt areal geografi c, atestăm caracteristici aproxima-
tiv identice atribuite partidelor. V. Fernandes în studiul „Indifferen-tiv identice atribuite partidelor. V. Fernandes în studiul „Indifferen-
ce and Political Parties” menţionează că prin analiza structurilor ce and Political Parties” menţionează că prin analiza structurilor 
partinice se poate face lumină asupra conceptului de indiferenţă partinice se poate face lumină asupra conceptului de indiferenţă 
exercitată în procesele politice din societate. Pentru a realiza acest exercitată în procesele politice din societate. Pentru a realiza acest 
argument, îşi focusează refl exiile asupra partidului politic italian argument, îşi focusează refl exiile asupra partidului politic italian 
Lega Nord, partid cu viziuni de extremă dreapta, fi ind unul dintre Lega Nord, partid cu viziuni de extremă dreapta, fi ind unul dintre 
artizanii schimbărilor care au avut loc pe scena politică italiană, artizanii schimbărilor care au avut loc pe scena politică italiană, 
cunoscut prin retorică agresivă, discurs şi poziţii contra imigrării, cunoscut prin retorică agresivă, discurs şi poziţii contra imigrării, 
organizării social-economice din sudul Italiei şi, recent, împotriva organizării social-economice din sudul Italiei şi, recent, împotriva 
musulmanilor. În acest context de idei, autorul tratează partidele po-musulmanilor. În acest context de idei, autorul tratează partidele po-
litice ca pe o instituţie care întruneşte capacitatea de a forma o vizi-litice ca pe o instituţie care întruneşte capacitatea de a forma o vizi-
une distinctă asupra lumii prin manipularea şi infl uenţa atribuţiilor une distinctă asupra lumii prin manipularea şi infl uenţa atribuţiilor 
caracteristice societăţii şi prin discursul politic memorabil derivat caracteristice societăţii şi prin discursul politic memorabil derivat 
din opţiunile programatice dedicate societăţii [10, p.5].din opţiunile programatice dedicate societăţii [10, p.5].

H. Reiter în studiul „The Study of Political Parties, 1906–2005: H. Reiter în studiul „The Study of Political Parties, 1906–2005: 
The View from the Journals” realizează o evaluare a elaborărilor The View from the Journals” realizează o evaluare a elaborărilor 
din cele mai importante reviste de ştiinţe politice din ultimul secol din cele mai importante reviste de ştiinţe politice din ultimul secol 
cu referire la partidele politice [11, p.614], determinînd o creştere cu referire la partidele politice [11, p.614], determinînd o creştere 
substanţială a numărului articolelor consacrate comportamentului substanţială a numărului articolelor consacrate comportamentului 
partinic şi activităţii lor legislative pe fundalul declinului în cer-partinic şi activităţii lor legislative pe fundalul declinului în cer-
cetarea aspectelor organizatorice. Prin obiectivele reliefate autorul cetarea aspectelor organizatorice. Prin obiectivele reliefate autorul 
realizează conexiunea aspectelor empirice, generale şi normative în realizează conexiunea aspectelor empirice, generale şi normative în 
vederea conturării instrumentelor efi ciente pentru a elabora politici vederea conturării instrumentelor efi ciente pentru a elabora politici 
de dezvoltare a partidelor politice. de dezvoltare a partidelor politice. 
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În schimb, P. Goren în articolul „Party Identifi cation and Core În schimb, P. Goren în articolul „Party Identifi cation and Core 
Political Values” analizează pe larg conexiunea dintre apartenenţa Political Values” analizează pe larg conexiunea dintre apartenenţa 
la partid ic si esenţa valorilor politice promovate ca elemente cen-la partid ic si esenţa valorilor politice promovate ca elemente cen-
trale în sistemul cerinţelor politice ale cetăţenilor alegători. Autorul trale în sistemul cerinţelor politice ale cetăţenilor alegători. Autorul 
se întreabă dacă identifi carea partinică infl uenţează mesajul valori-se întreabă dacă identifi carea partinică infl uenţează mesajul valori-
lor politice, dezvoltînd o strategie de acţiune a partidului politic în lor politice, dezvoltînd o strategie de acţiune a partidului politic în 
procesul realizării prevederilor programatice [12, p.883]. Din per-procesul realizării prevederilor programatice [12, p.883]. Din per-
spectivă clasică şi neoclasică, identifi carea partinică este defi nită spectivă clasică şi neoclasică, identifi carea partinică este defi nită 
ca un atribut personal, un ataşament afectiv pentru un partid politic ca un atribut personal, un ataşament afectiv pentru un partid politic 
identifi cat cu sentimentul de apropiere faţă de un grup social asociat identifi cat cu sentimentul de apropiere faţă de un grup social asociat 
cu partidul dat, iar alegătorul decide cu care să se identifi ce, bazîn-cu partidul dat, iar alegătorul decide cu care să se identifi ce, bazîn-
du-se pe calitatea grupului ce formează fundamentul social al par-du-se pe calitatea grupului ce formează fundamentul social al par-
tidului, cum ar fi  oamenii de afaceri în cazul Partidului Republican tidului, cum ar fi  oamenii de afaceri în cazul Partidului Republican 
şi muncitorii în cazul Partidului Democrat din Statele Unite. Însă şi muncitorii în cazul Partidului Democrat din Statele Unite. Însă 
rigorile ştiinţifi ce ne impun să precizăm succint că această supoziţie rigorile ştiinţifi ce ne impun să precizăm succint că această supoziţie 
devenită clasică şi, practic, omniprezentă în literatura de specialitate, devenită clasică şi, practic, omniprezentă în literatura de specialitate, 
actualmente a pierdut din relevanţă pe motivul transformărilor care actualmente a pierdut din relevanţă pe motivul transformărilor care 
s-au produs în societatea americană şi nu putem vorbi despre supor-s-au produs în societatea americană şi nu putem vorbi despre supor-
turi sociale stabile şi distincte ale celor două partide sus-menţionate.turi sociale stabile şi distincte ale celor două partide sus-menţionate.

Citînd din eseul lui R. Michels „Les partis politiqies”, A. Schwartz Citînd din eseul lui R. Michels „Les partis politiqies”, A. Schwartz 
a remarcat aserţiunea care prevede că succesul guvernării direc-a remarcat aserţiunea care prevede că succesul guvernării direc-
te ţine de capacitatea de a mobiliza spontan masele. Dezvoltarea te ţine de capacitatea de a mobiliza spontan masele. Dezvoltarea 
acestei aserţiuni presupune că în statele moderne poporul participă acestei aserţiuni presupune că în statele moderne poporul participă 
la procesul politic prin intermediul instituţiilor reprezentative, iar la procesul politic prin intermediul instituţiilor reprezentative, iar 
paradoxul apare anume în momentul în care organizarea maselor paradoxul apare anume în momentul în care organizarea maselor 
devine o necesitate, fenomen care împarte membrii colectivităţii în devine o necesitate, fenomen care împarte membrii colectivităţii în 
minorităţi conducătoare şi majorităţi conduse [13, p.19]. Politolo-minorităţi conducătoare şi majorităţi conduse [13, p.19]. Politolo-
gul spaniol P. Ibarra prezintă democraţia participativă ca pe o tre-gul spaniol P. Ibarra prezintă democraţia participativă ca pe o tre-
cere între două modalităţi complementare: în primul caz estimează cere între două modalităţi complementare: în primul caz estimează 
participarea prin proteste şi revendicări ale drepturilor de obţinere participarea prin proteste şi revendicări ale drepturilor de obţinere 
a deciziilor politice favorabile, iar în al doilea caz analizează par-a deciziilor politice favorabile, iar în al doilea caz analizează par-
ticiparea prin invitaţie pe arene şi alte spaţii defi nite ca instituţii ticiparea prin invitaţie pe arene şi alte spaţii defi nite ca instituţii 
democratice, care exprimă gestiunea spaţiului şi a valorilor în con-democratice, care exprimă gestiunea spaţiului şi a valorilor în con-
textul favorabil pentru dezvoltarea prevederilor politice [14, p.25]. textul favorabil pentru dezvoltarea prevederilor politice [14, p.25]. 
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Am făcut referinţă la ideile promovate de R. Michels pe motivul ac-Am făcut referinţă la ideile promovate de R. Michels pe motivul ac-
tualităţii lor pentru situaţia din Republica Moldova, evidenţiindu-se tualităţii lor pentru situaţia din Republica Moldova, evidenţiindu-se 
două lumi paralele: minoritatea afl ată la guvernare se organizează două lumi paralele: minoritatea afl ată la guvernare se organizează 
uşor, indiferent de coloratura politică, pentru a-şi realiza interesele uşor, indiferent de coloratura politică, pentru a-şi realiza interesele 
şi majoritatea greu de organizat. şi majoritatea greu de organizat. 

Revenind la ideea identifi cării partinice a cetăţenilor, notăm că Revenind la ideea identifi cării partinice a cetăţenilor, notăm că 
autenticitatea situaţiei poate fi  redată prin apartenenţa sau identi-autenticitatea situaţiei poate fi  redată prin apartenenţa sau identi-
fi carea alegătorului cu partidul ce promovează o politică externă fi carea alegătorului cu partidul ce promovează o politică externă 
capabilă să orienteze societatea spre realizarea intereselor naţiona-capabilă să orienteze societatea spre realizarea intereselor naţiona-
le. Este de subliniat că în Republica Moldova toate partidele pro-le. Este de subliniat că în Republica Moldova toate partidele pro-
movează ideile stabilităţii, bunăstării sociale, dezvoltării economice movează ideile stabilităţii, bunăstării sociale, dezvoltării economice 
şi educaţiei de calitate, însă alegătorul se identifi că cu formaţiunea şi educaţiei de calitate, însă alegătorul se identifi că cu formaţiunea 
care promovează cursul de politică externă care să corespundă cu care promovează cursul de politică externă care să corespundă cu 
aşteptările şi necesităţile sale. În acest context de aserţiuni, R. Tănasă aşteptările şi necesităţile sale. În acest context de aserţiuni, R. Tănasă 
în articolul „Votul afectiv în spaţiul electoral al Republicii Moldo-în articolul „Votul afectiv în spaţiul electoral al Republicii Moldo-
va” susţine că manifestarea votului afectiv depinde atît de caracterul va” susţine că manifestarea votului afectiv depinde atît de caracterul 
electoratului, cît şi de oferta electorală, de particularităţile societăţii şi electoratului, cît şi de oferta electorală, de particularităţile societăţii şi 
regulile jocului politic [15, p.109]. O abordare distinctă a identifi cării regulile jocului politic [15, p.109]. O abordare distinctă a identifi cării 
partinice a electoratului este prezentată de către A. Peru-Balan care partinice a electoratului este prezentată de către A. Peru-Balan care 
subliniază că „alegătorul percepe mesajul partidului nu pe dimensi-subliniază că „alegătorul percepe mesajul partidului nu pe dimensi-
unea ideologică, doctrinară, ci pe imaginea liderului de partid” unea ideologică, doctrinară, ci pe imaginea liderului de partid” 
[16, p.102], prefi gurînd că puterea partidului politic este determinată [16, p.102], prefi gurînd că puterea partidului politic este determinată 
de fenomenul leadership-ului politic.de fenomenul leadership-ului politic.

P. Goren precizează, în ordinea enunţată de supoziţii, că identi-P. Goren precizează, în ordinea enunţată de supoziţii, că identi-
fi carea socială sau sentimentul de aderent se dovedeşte a fi  atributul fi carea socială sau sentimentul de aderent se dovedeşte a fi  atributul 
conceptual al identifi cării partinice. Analizînd această aserţiune, pu-conceptual al identifi cării partinice. Analizînd această aserţiune, pu-
tem menţiona că asigurarea bazei sociale solide este model de stra-tem menţiona că asigurarea bazei sociale solide este model de stra-
tegie pentru realizarea opţiunilor programatice de politică externă, tegie pentru realizarea opţiunilor programatice de politică externă, 
acest suport permite accederea la putere a actorilor politici care tind acest suport permite accederea la putere a actorilor politici care tind 
să deţină mecanismele de exercitare a puterii.să deţină mecanismele de exercitare a puterii.

Ţinem să precizăm că abordările cercetătorilor ruşi pe margi-Ţinem să precizăm că abordările cercetătorilor ruşi pe margi-
nea partidelor se regăsesc în mai multe elaborări, una dintre care nea partidelor se regăsesc în mai multe elaborări, una dintre care 
este culegerea de articole intitulată „Политические партии России: este culegerea de articole intitulată „Политические партии России: 
история и современность” coordonată de А. Zeveleva, Iu. Sviridenko история и современность” coordonată de А. Zeveleva, Iu. Sviridenko 
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şi V. Şelehaeva. În lucrare sînt puse în lumină, într-o măsură mai şi V. Şelehaeva. În lucrare sînt puse în lumină, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, istoria multipartidismului din Federaţia Rusă, mare sau mai mică, istoria multipartidismului din Federaţia Rusă, 
elucidînd geneza şi evoluţia partidelor, dinamica suportului social, elucidînd geneza şi evoluţia partidelor, dinamica suportului social, 
dezvoltarea programului de partid ca formă şi conţinut, strategiile şi dezvoltarea programului de partid ca formă şi conţinut, strategiile şi 
tacticile aplicate în scopul realizării prevederilor asumate prin do-tacticile aplicate în scopul realizării prevederilor asumate prin do-
cumente de program, rolul formaţiunilor partinice în viaţa politică a cumente de program, rolul formaţiunilor partinice în viaţa politică a 
Rusiei în secolul XX [17, p.5].Rusiei în secolul XX [17, p.5].

C. Nica în lucrarea „Sisteme de partide contemporane”, gîndită C. Nica în lucrarea „Sisteme de partide contemporane”, gîndită 
ca o „monografi e în problema partidelor politice din lume”, eluci-ca o „monografi e în problema partidelor politice din lume”, eluci-
dează sub aspectul sistemic constituirea şi dezvoltarea fenomenu-dează sub aspectul sistemic constituirea şi dezvoltarea fenomenu-
lui partidist, începînd din Antichitate şi Evul Mediu şi fi nalizînd lui partidist, începînd din Antichitate şi Evul Mediu şi fi nalizînd 
cu metamorfozele semnifi cative din epoca modernă şi din perioada cu metamorfozele semnifi cative din epoca modernă şi din perioada 
contemporană [18, p.29]. În ansamblu, monografi a este o abordare contemporană [18, p.29]. În ansamblu, monografi a este o abordare 
interdisciplinară a conceptului de partid politic prin îmbinarea con-interdisciplinară a conceptului de partid politic prin îmbinarea con-
tribuţiilor teoretice personale cu estimarea rezultatelor relevante, fi -tribuţiilor teoretice personale cu estimarea rezultatelor relevante, fi -
ind utilizate, în acest proces, izvoare documentare primare cuprinse ind utilizate, în acest proces, izvoare documentare primare cuprinse 
în programe şi statute ale formaţiunilor social-politice, baze de date în programe şi statute ale formaţiunilor social-politice, baze de date 
cu caracter statistic electoral cu privire la evoluţia orientărilor poli-cu caracter statistic electoral cu privire la evoluţia orientărilor poli-
tice şi partinice după categorii sociale şi profesionale. Considerăm tice şi partinice după categorii sociale şi profesionale. Considerăm 
că lucrarea prezintă literaturii academice de specialitate o viziune că lucrarea prezintă literaturii academice de specialitate o viziune 
cuprinzătoare asupra formaţiunilor social-politice, numite „agenţii cuprinzătoare asupra formaţiunilor social-politice, numite „agenţii 
principali ai competiţiei pentru preluarea, exercitarea şi menţinerea principali ai competiţiei pentru preluarea, exercitarea şi menţinerea 
puterii de stat, indicatori ai democraţiei constituţionale moderne, de puterii de stat, indicatori ai democraţiei constituţionale moderne, de 
tip reprezentativ-parlamentar”.tip reprezentativ-parlamentar”.

Realizînd analiza de conţinut a cercetărilor ştiinţifi ce autohtone Realizînd analiza de conţinut a cercetărilor ştiinţifi ce autohtone 
asupra partidelor politice, mai ales a modalităţilor de manifestare şi asupra partidelor politice, mai ales a modalităţilor de manifestare şi 
de activitate în vederea implementării prevederilor programatice de de activitate în vederea implementării prevederilor programatice de 
politici pentru dezvoltarea societăţii, inclusiv de politica externă, politici pentru dezvoltarea societăţii, inclusiv de politica externă, 
notăm  monografia „Republica Moldova : alegerile parlamentare notăm  monografia „Republica Moldova : alegerile parlamentare 
(1994) şi geografia politică a electoratului”, în care V. Moşneaga (1994) şi geografia politică a electoratului”, în care V. Moşneaga 
şi Gh. Rusnac întreprind o incursiune în una din cele mai pro-şi Gh. Rusnac întreprind o incursiune în una din cele mai pro-
nunţate forme de manifestare a democraţiei pluraliste – alegerile nunţate forme de manifestare a democraţiei pluraliste – alegerile 
parlamentare, trasînd două subiecte de investigaţie: alegerile par-parlamentare, trasînd două subiecte de investigaţie: alegerile par-
lamentare în raport cu consolidarea sistemului politic pluripartit în lamentare în raport cu consolidarea sistemului politic pluripartit în 
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Republica Moldova şi alegerile parlamentare în raport cu simpatiile Republica Moldova şi alegerile parlamentare în raport cu simpatiile 
politice ale electoratului [19, p.3]. Autorii monografi ei subliniază că, politice ale electoratului [19, p.3]. Autorii monografi ei subliniază că, 
dacă la etapa iniţială de constituire a sistemului pluripartit, adică an-dacă la etapa iniţială de constituire a sistemului pluripartit, adică an-
terioară alegerilor, apăruseră formaţiuni social-politice cu pretenţii de terioară alegerilor, apăruseră formaţiuni social-politice cu pretenţii de 
reprezentare a voinţei întregului popor, manifestînd acţiuni cu orien-reprezentare a voinţei întregului popor, manifestînd acţiuni cu orien-
tare vădit proromână, după alegeri situaţia s-a schimbat, dat fi ind că se tare vădit proromână, după alegeri situaţia s-a schimbat, dat fi ind că se 
întăresc poziţiile formaţiunilor social-politice care mizează pe patrio-întăresc poziţiile formaţiunilor social-politice care mizează pe patrio-
tism şi pe consolidarea independenţei statale a Republicii Moldova.tism şi pe consolidarea independenţei statale a Republicii Moldova.

Cercetarea partidelor prin prisma orientării vectorului politicii Cercetarea partidelor prin prisma orientării vectorului politicii 
externe a Republicii Moldova este realizată de O. Protsyk, I. Buca-externe a Republicii Moldova este realizată de O. Protsyk, I. Buca-
taru şi A. Volentir în lucrarea „Competiţia partidelor în Moldova: taru şi A. Volentir în lucrarea „Competiţia partidelor în Moldova: 
ideologie, organizare internă şi abordarea confl ictelor etno-terito-ideologie, organizare internă şi abordarea confl ictelor etno-terito-
riale”.Autorii consideră că orientarea  vectorului politicii exter-riale”.Autorii consideră că orientarea  vectorului politicii exter-
ne constituie una dintre dilemele majore ale Republicii Moldova, ne constituie una dintre dilemele majore ale Republicii Moldova, 
avînd două alternative geopolitice: fi e integrarea în Uniunea Euro-avînd două alternative geopolitice: fi e integrarea în Uniunea Euro-
peană, fi e integrarea în Comunitatea Statelor Independente. Pentru peană, fi e integrarea în Comunitatea Statelor Independente. Pentru 
reliefarea mai amplă a subiectului au fost formulate chestionare, reliefarea mai amplă a subiectului au fost formulate chestionare, 
elaborate tabele privind dinamica şi traiectoria politicii externe, re-elaborate tabele privind dinamica şi traiectoria politicii externe, re-
curgîndu-se la etapizarea procesului de realizare a acestui domeniu. curgîndu-se la etapizarea procesului de realizare a acestui domeniu. 
Dacă iniţial (1989-1992) majoritatea populaţiei opta pentru inten-Dacă iniţial (1989-1992) majoritatea populaţiei opta pentru inten-
sifi carea relaţiilor de colaborare cu statele occidentale, către anul sifi carea relaţiilor de colaborare cu statele occidentale, către anul 
1993, pe fundalul crizei economice, opinia publică devine dominată 1993, pe fundalul crizei economice, opinia publică devine dominată 
de nostalgia pentru perioada sovietică, electoratul a început să sus-de nostalgia pentru perioada sovietică, electoratul a început să sus-
ţină reîntregirea fostului spaţiu sovietic [20, p.91].ţină reîntregirea fostului spaţiu sovietic [20, p.91].

Este important de precizat că în aceste condiţii se profi lează di-Este important de precizat că în aceste condiţii se profi lează di-
rect conexiunea cauzală dintre conţinutul politicii externe promovat rect conexiunea cauzală dintre conţinutul politicii externe promovat 
şi poziţionarea ideologică a partidelor pe eşichierul politic. În acest şi poziţionarea ideologică a partidelor pe eşichierul politic. În acest 
sens, formaţiunile care optau pentru reîntoarcerea la vechiul sistem sens, formaţiunile care optau pentru reîntoarcerea la vechiul sistem 
se identifi cau cu segmentul de stînga al eşichierului politic, entităţi-se identifi cau cu segmentul de stînga al eşichierului politic, entităţi-
le care militau pentru apropierea şi aprofundarea relaţiilor cu spaţiul le care militau pentru apropierea şi aprofundarea relaţiilor cu spaţiul 
comunitar se regăsesc la dreapta axei politice, iar centru este ocupat comunitar se regăsesc la dreapta axei politice, iar centru este ocupat 
de formaţiuni care se pronunţă pentru consolidarea relaţiilor de par-de formaţiuni care se pronunţă pentru consolidarea relaţiilor de par-
teneriat cu ambele centre integraţioniste. Rezultatele alegerilor par-teneriat cu ambele centre integraţioniste. Rezultatele alegerilor par-
lamentare din 29 iulie 2009 şi 28 noiembrie 2010 denotă tendinţa de lamentare din 29 iulie 2009 şi 28 noiembrie 2010 denotă tendinţa de 
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deplasare uşoară a opţiunilor electoratului spre segmentul de centru-deplasare uşoară a opţiunilor electoratului spre segmentul de centru-
dreapta şi dreapta al eşichierului politic, pe cînd la scrutinul desfăşu-dreapta şi dreapta al eşichierului politic, pe cînd la scrutinul desfăşu-
rat la 30 noiembrie 2014, practic, s-a înregistrat un scor de egalitate.rat la 30 noiembrie 2014, practic, s-a înregistrat un scor de egalitate.

Revenind la etapizarea proceselor de realizare a politicii externe, Revenind la etapizarea proceselor de realizare a politicii externe, 
vom nota că O. Protsyk, I. Bucataru şi A.Volentir subliniază că în vom nota că O. Protsyk, I. Bucataru şi A.Volentir subliniază că în 
perioada 1998-2002 elita politică considera că Republica Moldova perioada 1998-2002 elita politică considera că Republica Moldova 
reuşeşte să dezvolte relaţii simetrice cu ambele centre integraţionis-reuşeşte să dezvolte relaţii simetrice cu ambele centre integraţionis-
te, factorii geografi ci şi istorici fundamentau şi popularizau această te, factorii geografi ci şi istorici fundamentau şi popularizau această 
opinie. Situaţia a suferit schimbări calitative în anii 2004-2005, cînd opinie. Situaţia a suferit schimbări calitative în anii 2004-2005, cînd 
partidul de guvernămînt, în pofi da poziţionării de stînga, a început partidul de guvernămînt, în pofi da poziţionării de stînga, a început 
să se pronunţe deschis în favoarea integrării europene a Republi-să se pronunţe deschis în favoarea integrării europene a Republi-
cii Moldova. Precizăm că PCRM a săvîrşit cotitura către Uniunea cii Moldova. Precizăm că PCRM a săvîrşit cotitura către Uniunea 
Europeană la sfîrşitul anului 2002, schimbarea priorităţii poate fi  Europeană la sfîrşitul anului 2002, schimbarea priorităţii poate fi  
interpretată ca fi ind o cotitură radicală, însă în realitate Preşedintele interpretată ca fi ind o cotitură radicală, însă în realitate Preşedintele 
a înţeles noile oportunităţi.a înţeles noile oportunităţi.

O formulă deosebită de abordare a partidului politic se găseşte O formulă deosebită de abordare a partidului politic se găseşte 
în monografi a „Regimul juridic al organizării şi funcţionării parti-în monografi a „Regimul juridic al organizării şi funcţionării parti-
delor politice în Republica Moldova: Aspecte politico-juridice com-delor politice în Republica Moldova: Aspecte politico-juridice com-
parate”, în care I. Ciobanu invocă trei compartimente de analiză a parate”, în care I. Ciobanu invocă trei compartimente de analiză a 
fenomenului partinic cuprinse între geneza şi evoluţia formaţiunilor fenomenului partinic cuprinse între geneza şi evoluţia formaţiunilor 
politice; regimul juridic al înregistrării, fi nanţării, suspendării, aso-politice; regimul juridic al înregistrării, fi nanţării, suspendării, aso-
cierii şi dizolvării partidelor; particularităţile răspunderii juridice a cierii şi dizolvării partidelor; particularităţile răspunderii juridice a 
partidelor politice în Republica Moldova [21, p.7]. Autorul nu face partidelor politice în Republica Moldova [21, p.7]. Autorul nu face 
referinţe la raportul dintre partide politice şi politica externă, însă referinţe la raportul dintre partide politice şi politica externă, însă 
reieşind din modalitatea de asociere a entităţii politice cu forma de reieşind din modalitatea de asociere a entităţii politice cu forma de 
exprimare a valorilor, intereselor şi opţiunilor pentru desemnarea exprimare a valorilor, intereselor şi opţiunilor pentru desemnarea 
scopurilor şi mijloacelor pe care trebuie să le urmeze sistemul poli-scopurilor şi mijloacelor pe care trebuie să le urmeze sistemul poli-
tic înţelegem că partidele devin responsabile de procesul programă-tic înţelegem că partidele devin responsabile de procesul programă-
rii şi exercitării politicii externe.rii şi exercitării politicii externe.

O abordare compendiară a partidelor politice conţine lucrarea O abordare compendiară a partidelor politice conţine lucrarea 
„Istoria partidelor din Republica Moldova (1991-2009)”, în care I. „Istoria partidelor din Republica Moldova (1991-2009)”, în care I. 
Volniţchi descrie evoluţia lor prin elucidarea „majoratului politicii Volniţchi descrie evoluţia lor prin elucidarea „majoratului politicii 
moldoveneşti”: de la începutul înregistrării oficiale a partidelor în moldoveneşti”: de la începutul înregistrării oficiale a partidelor în 
Republica Moldova şi pînă în 2009 (anul editării studiului - n.n.) Republica Moldova şi pînă în 2009 (anul editării studiului - n.n.) 
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au trecut 18 ani, chiar dacă unele dintre ele au activat şi înainte au trecut 18 ani, chiar dacă unele dintre ele au activat şi înainte 
[22, p.6].  Studiul, prin trecerea în revistă a partidelor, a liderilor, [22, p.6].  Studiul, prin trecerea în revistă a partidelor, a liderilor, 
a activităţilor programate şi realizate, asigură cunoaşterea partidis-a activităţilor programate şi realizate, asigură cunoaşterea partidis-
mului naţional, inclusiv la capitolul politicii externe. mului naţional, inclusiv la capitolul politicii externe. 

Elaborarea politicii externe poate fi  elucidată prin reliefarea Elaborarea politicii externe poate fi  elucidată prin reliefarea 
aportului instituţiilor democratice care participă prin cooperarea şi aportului instituţiilor democratice care participă prin cooperarea şi 
coordonarea mijloacelor la realizarea obiectivelor ce ţin de rolul coordonarea mijloacelor la realizarea obiectivelor ce ţin de rolul 
şi locul statului în exterior. Astfel, P. Burstein şi A. Linton în arti-şi locul statului în exterior. Astfel, P. Burstein şi A. Linton în arti-
colul „The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social colul „The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social 
Movement Organizations on Public Policy: Some Recent Eviden-Movement Organizations on Public Policy: Some Recent Eviden-
ce and Theoretical Concerns” pun în lumină modalităţile de care ce and Theoretical Concerns” pun în lumină modalităţile de care 
organizaţiile politice (partidele) frecvent fac uz pentru a gestiona organizaţiile politice (partidele) frecvent fac uz pentru a gestiona 
politica propriu-zisă, prin infl uenţarea activităţilor legislative, în politica propriu-zisă, prin infl uenţarea activităţilor legislative, în 
cazul în care modifi cările social-politice sînt adoptate fi e legal, fi e cazul în care modifi cările social-politice sînt adoptate fi e legal, fi e 
ilegal. Studiul debutează cu analiza ipotezei de bază privind impac-ilegal. Studiul debutează cu analiza ipotezei de bază privind impac-
tul organizaţiilor politice asupra politicilor adoptate: organizaţiile tul organizaţiilor politice asupra politicilor adoptate: organizaţiile 
politice deţin  infl uenţă directă şi semnifi cativă asupra schimbării politice deţin  infl uenţă directă şi semnifi cativă asupra schimbării 
conţinuturilor de politică promovată de instituţiile statale; atunci conţinuturilor de politică promovată de instituţiile statale; atunci 
cînd opinia publică cu privire la o politică, inclusiv aprecieri despre cînd opinia publică cu privire la o politică, inclusiv aprecieri despre 
importanţa ei, este luată în considerare, rolul direct al organizaţiilor importanţa ei, este luată în considerare, rolul direct al organizaţiilor 
politice poate să scadă substanţial, sau să dispară; atunci cînd or-politice poate să scadă substanţial, sau să dispară; atunci cînd or-
ganizaţiile politice au un impact direct asupra politicilor adoptate, ganizaţiile politice au un impact direct asupra politicilor adoptate, 
acestea deţin o frecvenţă şi o amplitudine mai mare decît a orga-acestea deţin o frecvenţă şi o amplitudine mai mare decît a orga-
nizaţiilor ancorate pe iniţiative sociale; grupurile de interese şi de nizaţiilor ancorate pe iniţiative sociale; grupurile de interese şi de 
iniţiative sociale pot afecta procesele politice numai în măsura în iniţiative sociale pot afecta procesele politice numai în măsura în 
care prin activităţile desfăşurate sînt promovate persoane ofi ciale care prin activităţile desfăşurate sînt promovate persoane ofi ciale 
ce deţin informaţii şi resurse substanţiale pentru a infl uenţa procesul ce deţin informaţii şi resurse substanţiale pentru a infl uenţa procesul 
decizional [23, p.382]. Aceste aserţiuni au fost extrase prin realizarea decizional [23, p.382]. Aceste aserţiuni au fost extrase prin realizarea 
unui studiu comparativ al publicaţiilor din trei reviste relevante de şti-unui studiu comparativ al publicaţiilor din trei reviste relevante de şti-
inţă politică din Statele Unite - „American Political Science Review”, inţă politică din Statele Unite - „American Political Science Review”, 
„American Journal of Political Science”, şi „Journal of Politics”.„American Journal of Political Science”, şi „Journal of Politics”.

În literatura ştiinţifi că din Republica Moldova, elucidarea stra-În literatura ştiinţifi că din Republica Moldova, elucidarea stra-
tegiilor şi tacticilor utilizate de partidele politice pentru obţinerea tegiilor şi tacticilor utilizate de partidele politice pentru obţinerea 
fi nalităţilor programate se regăsesc, inclusiv, în studiul realizat de fi nalităţilor programate se regăsesc, inclusiv, în studiul realizat de 
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V. Moşneaga şi Gh. Rusnac „V. Moşneaga şi Gh. Rusnac „ППарламентскиеарламентские (2001)  (2001) выборы в выборы в 
РРеспубликееспублике М Молдоваолдова: : специфика, результаты, электоральные специфика, результаты, электоральные 
стратегии и технологии”. Autorii au detaliat pentru concurenţii стратегии и технологии”. Autorii au detaliat pentru concurenţii 
care au repurtat victorie la scrutinul parlamentar din anul 2001 - care au repurtat victorie la scrutinul parlamentar din anul 2001 - 
PCRM, BE „Alianţa Braghiş” şi Partidul Popular Creştin Democrat, PCRM, BE „Alianţa Braghiş” şi Partidul Popular Creştin Democrat, 
strategiile şi tehnicile pe care le-au aplicat în vederea obţinerii votului strategiile şi tehnicile pe care le-au aplicat în vederea obţinerii votului 
de încredere din partea electoratului, fi ind analizate prevederi incluse de încredere din partea electoratului, fi ind analizate prevederi incluse 
pe diferite domenii şi posibilitatea de implementare sau de realiza-pe diferite domenii şi posibilitatea de implementare sau de realiza-
re pentru a obţine fi nalităţile stipulate în promisiunile electorale [24, re pentru a obţine fi nalităţile stipulate în promisiunile electorale [24, 
p. 28-29]. Supoziţii de caracter aproximativ similar se întîlnesc în p. 28-29]. Supoziţii de caracter aproximativ similar se întîlnesc în 
articolul „articolul „ППарламентские (2005) выборы варламентские (2005) выборы в Р Республикееспублике М Молдова: олдова: 
специфика, стратегии, результаты”, acest subiect de cercetare di-специфика, стратегии, результаты”, acest subiect de cercetare di-
feră puţin, atenţia focusîndu-se pe PCRM, BMD, PPCD, concurenţi feră puţin, atenţia focusîndu-se pe PCRM, BMD, PPCD, concurenţi 
care au acces în Parlament după alegerile din 2005 [25, p.61].care au acces în Parlament după alegerile din 2005 [25, p.61].

În acelaşi context de analiză a strategiilor electorale, dar prin În acelaşi context de analiză a strategiilor electorale, dar prin 
prisma dimensiunilor de politică externă, menţionăm articolul prisma dimensiunilor de politică externă, menţionăm articolul 
„Tendinţe şi strategii de imagine în electorala 2005 (cazul Republicii „Tendinţe şi strategii de imagine în electorala 2005 (cazul Republicii 
Moldova)”. A. Peru-Balan vine cu ideea, potrivit căreia dimensiu-Moldova)”. A. Peru-Balan vine cu ideea, potrivit căreia dimensiu-
nea factorului extern în contextul competiţiei electorale a coincis în nea factorului extern în contextul competiţiei electorale a coincis în 
timp cu extinderea elementului cromatic al revoluţiilor care au fost timp cu extinderea elementului cromatic al revoluţiilor care au fost 
desfăşurate de opoziţia democratică din statele vecine – Ucraina şi desfăşurate de opoziţia democratică din statele vecine – Ucraina şi 
România. Lansarea asumpţiei de transfer a puterii politice şi de suc-România. Lansarea asumpţiei de transfer a puterii politice şi de suc-
cesiune a elitelor politice de la generaţia liderilor epocii sovietice cesiune a elitelor politice de la generaţia liderilor epocii sovietice 
la o generaţie de lideri-revoluţionari, pro-occidentali a inspirat atît la o generaţie de lideri-revoluţionari, pro-occidentali a inspirat atît 
principalii reprezentanţi ai opoziţiei democratice din Moldova, cît principalii reprezentanţi ai opoziţiei democratice din Moldova, cît 
şi potenţialii lor votanţi [26, p.43].şi potenţialii lor votanţi [26, p.43].

Dezvoltînd ideea de obţinere a încrederii electorale prin uti-Dezvoltînd ideea de obţinere a încrederii electorale prin uti-
lizarea masivă a strategiilor şi tacticilor determinate de conotaţia lizarea masivă a strategiilor şi tacticilor determinate de conotaţia 
factorului extern, A. Popovici şi I. Sandu subliniază că strategiile factorului extern, A. Popovici şi I. Sandu subliniază că strategiile 
electorale de caracter predominant denigrator în raport cu strategi-electorale de caracter predominant denigrator în raport cu strategi-
ile concentrate pe dezvoltarea şi fortifi carea economiei, educaţiei, ile concentrate pe dezvoltarea şi fortifi carea economiei, educaţiei, 
culturii, politicii externe etc., pot genera un fenomen negativ atestat culturii, politicii externe etc., pot genera un fenomen negativ atestat 
în timpul campaniilor electorale, şi anume absenteismul la urnele de în timpul campaniilor electorale, şi anume absenteismul la urnele de 
vot. Confruntările de imagine în maniere indecente decepţionează vot. Confruntările de imagine în maniere indecente decepţionează 
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şi derutează alegătorii, compromiţînd prezenţa lor la urnele de vot. şi derutează alegătorii, compromiţînd prezenţa lor la urnele de vot. 
Este de reEste de remarcat faptul că pentru prima dată în contextul politic marcat faptul că pentru prima dată în contextul politic 
din Republica Moldova la scrutinul parlamentar din 2005 electo-din Republica Moldova la scrutinul parlamentar din 2005 electo-
ratul s-a confruntat cu aşa-numitul fenomen al ofertei unice sau cu ratul s-a confruntat cu aşa-numitul fenomen al ofertei unice sau cu 
strategia ofertei unicestrategia ofertei unice,, care constă în suprapunerea campaniei de  care constă în suprapunerea campaniei de 
promovare a unui lider politic cu campania de promovare a unui promovare a unui lider politic cu campania de promovare a unui 
singur subiect. Tema Electoralei-2005 a fost aspiraţia de aderare singur subiect. Tema Electoralei-2005 a fost aspiraţia de aderare 
a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aceasta fi ind expusă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aceasta fi ind expusă 
drept obiectivul strategic al politicii externe promovate de principa-drept obiectivul strategic al politicii externe promovate de principa-
lii concurenţi electorali – PCRM, PPCD şi BMD [27, p.172].lii concurenţi electorali – PCRM, PPCD şi BMD [27, p.172].

Analizînd tipologia strategiilor şi tacticilor aplicate de formaţiuni-Analizînd tipologia strategiilor şi tacticilor aplicate de formaţiuni-
le partinice, determinăm că se deosebesc aspecte diferite de abordare, le partinice, determinăm că se deosebesc aspecte diferite de abordare, 
fapt care aportă gradul de diferenţiere a acţiunii partidelor politice fapt care aportă gradul de diferenţiere a acţiunii partidelor politice 
în campaniile electorale, dar nu numai. Astfel, R. Tănasă în artico-în campaniile electorale, dar nu numai. Astfel, R. Tănasă în artico-
lul „Rolul antipropagandei în campania electorală (Electorala-2001)” lul „Rolul antipropagandei în campania electorală (Electorala-2001)” 
menţionează că o campanie electorală solicită activităţi de propa-menţionează că o campanie electorală solicită activităţi de propa-
gare şi promovare a valorilor, concepţiilor, capacităţilor şi atacarea gare şi promovare a valorilor, concepţiilor, capacităţilor şi atacarea 
oponenţilor, urmărindu-se atragerea voturilor electoratului. Dacă oponenţilor, urmărindu-se atragerea voturilor electoratului. Dacă 
propaganda infl uenţează alegătorii prin oferta doctrinelor, ideilor şi propaganda infl uenţează alegătorii prin oferta doctrinelor, ideilor şi 
persoanelor, anti propaganda manevrează prin combaterea acestora. persoanelor, anti propaganda manevrează prin combaterea acestora. 
Fiind o componentă a strategiilor electorale, este imposibil a stabili Fiind o componentă a strategiilor electorale, este imposibil a stabili 
impactul asupra direcţionării votului şi randamentului de simpati-impactul asupra direcţionării votului şi randamentului de simpati-
zare şi participare a unui candidat electoral desemnat [28, p.131].zare şi participare a unui candidat electoral desemnat [28, p.131].
Supoziţii complementare sînt reliefate de Gh. Rusnac şi C. Solomon,Supoziţii complementare sînt reliefate de Gh. Rusnac şi C. Solomon,
subliniind că una dintre strategiile de propagare a mesajelor elec-subliniind că una dintre strategiile de propagare a mesajelor elec-
torale poate fi personificată prin utilizarea mass-mediei, ca pol de torale poate fi personificată prin utilizarea mass-mediei, ca pol de 
legătură între guvernanţi şi guvernaţi [29, p.112]. Astfel, potrivit legătură între guvernanţi şi guvernaţi [29, p.112]. Astfel, potrivit 
autorilor, nu poate fi pus la îndoială faptul că în timpul campani-autorilor, nu poate fi pus la îndoială faptul că în timpul campani-
ei electorale mass-media are o importanţă decisivă prin utilizarea ei electorale mass-media are o importanţă decisivă prin utilizarea 
instrumentelor necesare menite să asigure egalitatea şanselor po-instrumentelor necesare menite să asigure egalitatea şanselor po-
litice şi prin deţinerea şi publicarea informaţiilor despre candidaţi litice şi prin deţinerea şi publicarea informaţiilor despre candidaţi 
şi problemele puse în discuţie, asupra cărora poporul îşi va spune şi problemele puse în discuţie, asupra cărora poporul îşi va spune 
ultimul cuvînt.ultimul cuvînt.

Victor Juc_Maria Diacon.indd   26Victor Juc_Maria Diacon.indd   26 22.04.2016   10:58:4722.04.2016   10:58:47



2727

C. Solomon detaliază tipologia strategiilor utilizate în campani-C. Solomon detaliază tipologia strategiilor utilizate în campani-
ile electorale prin articolul „Tipuri şi forme de agitaţie electorală în ile electorale prin articolul „Tipuri şi forme de agitaţie electorală în 
campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 2010 în Re-campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 2010 în Re-
publica Moldova” [30, p.146]. Potrivit autorului, agitaţia electorală publica Moldova” [30, p.146]. Potrivit autorului, agitaţia electorală 
posedă un impact puternic asupra opiniei publice şi dacă procesul posedă un impact puternic asupra opiniei publice şi dacă procesul 
electoral nu este prezentat şi refl ectat în mod echilibrat şi imparţial, electoral nu este prezentat şi refl ectat în mod echilibrat şi imparţial, 
cetăţenii vor fi  lipsiţi de posibilitatea unui vot conştient, informat, cetăţenii vor fi  lipsiţi de posibilitatea unui vot conştient, informat, 
iar alegerile nu vor putea fi  considerate pe deplin libere şi corecte.iar alegerile nu vor putea fi  considerate pe deplin libere şi corecte.

Urmărind sintetizarea relaţiei partide politice – instituţia parla-Urmărind sintetizarea relaţiei partide politice – instituţia parla-
mentară, P. Midrigan în articolul „Partidele politice din Parlamentul mentară, P. Midrigan în articolul „Partidele politice din Parlamentul 
Republicii Moldova”, menţionează că entităţile politice joacă un rol Republicii Moldova”, menţionează că entităţile politice joacă un rol 
semnifi cativ în funcţionarea legislativului prin determinarea modu-semnifi cativ în funcţionarea legislativului prin determinarea modu-
lui de exercitare a funcţiilor,  prin potenţialul de coalizare şi dialog lui de exercitare a funcţiilor,  prin potenţialul de coalizare şi dialog 
stabilesc efi cienţa şi importanţa instituţiei ca for reprezentativ al stabilesc efi cienţa şi importanţa instituţiei ca for reprezentativ al 
poporului [31, p.56]. Autorul subliniază că legislaţia referitoare la poporului [31, p.56]. Autorul subliniază că legislaţia referitoare la 
Parlament acordă o importanţă deosebită legiferării şi recunoaşterii Parlament acordă o importanţă deosebită legiferării şi recunoaşterii 
juridice a rolului partidelor în legislativ.juridice a rolului partidelor în legislativ.

Detaliind subiectul capacităţii de coalizare în vederea realiză-Detaliind subiectul capacităţii de coalizare în vederea realiză-
rii opţiunilor programatice în articolul „Comportamentul coaliţio-rii opţiunilor programatice în articolul „Comportamentul coaliţio-
nist al partidelor politice din Republica Moldova”, R. Tănasă şinist al partidelor politice din Republica Moldova”, R. Tănasă şi
P. Midrigan formulează opinia potrivit căreia, în cadrul dimensiuni-P. Midrigan formulează opinia potrivit căreia, în cadrul dimensiuni-
lor spaţiului politic autohton, cultura coaliţiilor este destul de slab lor spaţiului politic autohton, cultura coaliţiilor este destul de slab 
dezvoltată [32, p.129]. Datorită efemerităţii majorităţii partidelor, dezvoltată [32, p.129]. Datorită efemerităţii majorităţii partidelor, 
lipsei respectului (politic şi personal) reciproc, carenţa viziunilor lipsei respectului (politic şi personal) reciproc, carenţa viziunilor 
strategice şi a neconştientizării intereselor de lungă durată, în Repu-strategice şi a neconştientizării intereselor de lungă durată, în Repu-
blica Moldova coaliţiile partidelor politice reprezintă mai degrabă blica Moldova coaliţiile partidelor politice reprezintă mai degrabă 
excepţie decît o regulă şi o tendinţă. Vom nota că idei de acest gen excepţie decît o regulă şi o tendinţă. Vom nota că idei de acest gen 
au pierdut plenar din actualitate, devenind istorie, deoarece Guver-au pierdut plenar din actualitate, devenind istorie, deoarece Guver-
ne de coaliţie funcţionează în Republica Moldova după alegerile ne de coaliţie funcţionează în Republica Moldova după alegerile 
parlamentare din 29 iulie 2009 şi nu se înregistrează tendinţe ca să parlamentare din 29 iulie 2009 şi nu se înregistrează tendinţe ca să 
se revină la monopartidism guvernamental: alianţele devin un feno-se revină la monopartidism guvernamental: alianţele devin un feno-
men obişnuit, problema rezidă în durabilitate şi efi cienţă. men obişnuit, problema rezidă în durabilitate şi efi cienţă. 

În teza de doctor habilitat „Legitimitatea puterii de stat: feno-În teza de doctor habilitat „Legitimitatea puterii de stat: feno-
men complex şi indispensabil societăţii umane contemporane”, care men complex şi indispensabil societăţii umane contemporane”, care 
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se dovedeşte a fi  prin conţinutul său o investigaţie complexă, cu se dovedeşte a fi  prin conţinutul său o investigaţie complexă, cu 
valenţe teoretico-aplicative de referinţă, A. Arseni pune în lumină valenţe teoretico-aplicative de referinţă, A. Arseni pune în lumină 
o nouă funcţie a parlamentelor, cel puţin pentru ţările din Uniunea o nouă funcţie a parlamentelor, cel puţin pentru ţările din Uniunea 
Europeană, a impulsiona activitatea guvernării în scopul aplicării Europeană, a impulsiona activitatea guvernării în scopul aplicării 
legilor cadru şi a altor acte normative emise la nivelul Uniunii Eu-legilor cadru şi a altor acte normative emise la nivelul Uniunii Eu-
ropene [33, p.194]. Cercetătorul susţine că această funcţie tinde să ropene [33, p.194]. Cercetătorul susţine că această funcţie tinde să 
ocupe un loc deosebit de important comparativ cu alte funcţii, dat ocupe un loc deosebit de important comparativ cu alte funcţii, dat 
fi ind că majoritatea actelor legislative vor fi  de sorginte comunitară.fi ind că majoritatea actelor legislative vor fi  de sorginte comunitară.

Cercetările ştiinţifi ce din spaţiul românesc pot fi  elucidate şi prin Cercetările ştiinţifi ce din spaţiul românesc pot fi  elucidate şi prin 
teza de doctorat realizată de V. Enea, care explorează „Partidele poli-teza de doctorat realizată de V. Enea, care explorează „Partidele poli-
tice în România postdecembristă: realităţi şi probleme”, prin evalua-tice în România postdecembristă: realităţi şi probleme”, prin evalua-
rea ştiinţifi că a sistemului partidist de la revoluţia din decembrie 1989 rea ştiinţifi că a sistemului partidist de la revoluţia din decembrie 1989 
pînă în anii 2006-2007. Punînd accentul pe predilecţia principalelor pînă în anii 2006-2007. Punînd accentul pe predilecţia principalelor 
partide politice româneşti pentru una din constituentele tandemului partide politice româneşti pentru una din constituentele tandemului 
colaborare – concurenţă [34, p.3], autorul tinde să construiască un colaborare – concurenţă [34, p.3], autorul tinde să construiască un 
fundament conceptual-teoretic al fenomenului, analizînd funcţiile, fundament conceptual-teoretic al fenomenului, analizînd funcţiile, 
tipurile şi sistemele de partide catalogate după conţinutul doctrinar tipurile şi sistemele de partide catalogate după conţinutul doctrinar 
cu care se identifi că, în calitate de suport de referinţă şi obiect de cu care se identifi că, în calitate de suport de referinţă şi obiect de 
investigaţie a fi gurat cu preponderenţă partidismul din România.investigaţie a fi gurat cu preponderenţă partidismul din România.

Un studiul complex al partidelor politice îşi găseşte expresie în Un studiul complex al partidelor politice îşi găseşte expresie în 
teza de doctor realizată de I. Ciocan „Partidele politice în sistemul teza de doctor realizată de I. Ciocan „Partidele politice în sistemul 
relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova)”, prin care analizea-relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova)”, prin care analizea-
ză conceptele şi realităţile social-politice fundamentale, atenţionînd ză conceptele şi realităţile social-politice fundamentale, atenţionînd 
că partidele politice şi puterea politică trebuie să se instituţionalize-că partidele politice şi puterea politică trebuie să se instituţionalize-
ze cît mai curînd şi să capete un grad înalt de legitimitate [35, p.5]. ze cît mai curînd şi să capete un grad înalt de legitimitate [35, p.5]. 
Este abordată problema praxiologică, fi ind analizat comportamen-Este abordată problema praxiologică, fi ind analizat comportamen-
tul partidelor în cadrul relaţiilor puterii politice cu celelalte tipuri tul partidelor în cadrul relaţiilor puterii politice cu celelalte tipuri 
conexe de putere socială, economică şi culturală, este cercetată şi conexe de putere socială, economică şi culturală, este cercetată şi 
interacţiunea dintre partidele politice şi funcţionalitatea ramurilor interacţiunea dintre partidele politice şi funcţionalitatea ramurilor 
puterilor de stat, ponderea partidelor în activitatea acestor ramuri puterilor de stat, ponderea partidelor în activitatea acestor ramuri 
fi ind adesea minimizat. Autorul concluzionează prin aserţiunea că, fi ind adesea minimizat. Autorul concluzionează prin aserţiunea că, 
„de calitatea şi instituţionalizarea partidelor politice depinde, în „de calitatea şi instituţionalizarea partidelor politice depinde, în 
mare măsură, gradul de dezvoltare şi de consolidare a sistemului mare măsură, gradul de dezvoltare şi de consolidare a sistemului 
politic din Republica Moldova”.politic din Republica Moldova”.
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Acelaşi cîmp de cercetare al partidelor politice este sondat şi de Acelaşi cîmp de cercetare al partidelor politice este sondat şi de 
P. Midrigan în teza de doctor „Partidele în sistemul politic al Repu-P. Midrigan în teza de doctor „Partidele în sistemul politic al Repu-
blicii Moldova” [36, p.7], fi ind reliefat locul şi rolul entităţilor par-blicii Moldova” [36, p.7], fi ind reliefat locul şi rolul entităţilor par-
tinice în sistemul politic, specifi cînd manifestarea lor atît la nivelul tinice în sistemul politic, specifi cînd manifestarea lor atît la nivelul 
societăţii, cît şi al guvernării politice care relaţionează nemijlocit societăţii, cît şi al guvernării politice care relaţionează nemijlocit 
cu statul. El a supus investigaţiilor formarea pluripartitismului, în cu statul. El a supus investigaţiilor formarea pluripartitismului, în 
special din punct de vedere legislativ, alte probleme importante ana-special din punct de vedere legislativ, alte probleme importante ana-
lizate în lucrare se referă la baza socială, poziţionarea, ideologia, lizate în lucrare se referă la baza socială, poziţionarea, ideologia, 
platforma, mesajul electoral, relevanţa de partid. platforma, mesajul electoral, relevanţa de partid. 

Punctul tangenţial al cercetării noastre cu investigaţiile autori-Punctul tangenţial al cercetării noastre cu investigaţiile autori-
lor sus-menţionaţi se exprimă prin analiza a două dimensiuni: lor sus-menţionaţi se exprimă prin analiza a două dimensiuni: par-par-
lamentară,lamentară, care, în acord cu teoria relevanţei de partid, nu atinge  care, în acord cu teoria relevanţei de partid, nu atinge 
neapărat nivelul guvernării nemijlocite şi se reduce la activitatea neapărat nivelul guvernării nemijlocite şi se reduce la activitatea 
fracţiunilor, şi cea fracţiunilor, şi cea guvernamentală,guvernamentală, aceasta prin defi niţie înseamnă  aceasta prin defi niţie înseamnă 
guvernare şi ţine de coaliţiile de guvernămînt.guvernare şi ţine de coaliţiile de guvernămînt.

Alt studiu tematic este efectuat de R. Rusu, care în articolul Alt studiu tematic este efectuat de R. Rusu, care în articolul 
„Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova” „Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova” 
a supus analizei ideologiile aplicate de partidele politice, tipologia şi a supus analizei ideologiile aplicate de partidele politice, tipologia şi 
conformitatea lor cu doctrinele clasice [37, p.5]. Autoarea urmăreşte conformitatea lor cu doctrinele clasice [37, p.5]. Autoarea urmăreşte 
stabilirea rolului şi locului unei ideologii în societatea de tranziţie stabilirea rolului şi locului unei ideologii în societatea de tranziţie 
prin identifi carea momentelor pe care le consideră defi nitorii pentru prin identifi carea momentelor pe care le consideră defi nitorii pentru 
istorie şi contemporaneitate, argumentînd importanţa ideologiilor de istorie şi contemporaneitate, argumentînd importanţa ideologiilor de 
partid şi a rolului statului pentru stabilirea pluralismului ideologic.partid şi a rolului statului pentru stabilirea pluralismului ideologic.

Un segment diferit de cercetare a partidelor politice este realizat Un segment diferit de cercetare a partidelor politice este realizat 
de I. Bucataru, care caută să identifi ce gradul de instituţionalizare de I. Bucataru, care caută să identifi ce gradul de instituţionalizare 
a partidelor prin teza de doctor „Instituţionalizarea partidelor poli-a partidelor prin teza de doctor „Instituţionalizarea partidelor poli-
tice din Republica Moldova: studiu interdisciplinar” [38, p.5]. Prin tice din Republica Moldova: studiu interdisciplinar” [38, p.5]. Prin 
defi niţie este clar că autorul a supus cercetării unele aspecte ce ţin defi niţie este clar că autorul a supus cercetării unele aspecte ce ţin 
de instituţionalizarea partidelor politice prin evaluarea factorilor is-de instituţionalizarea partidelor politice prin evaluarea factorilor is-
torico-culturali, politico-sociologici şi politico-juridici. Importanţa torico-culturali, politico-sociologici şi politico-juridici. Importanţa 
teoretică deosebită a lucrării este asigurată în mod aparte de aborda-teoretică deosebită a lucrării este asigurată în mod aparte de aborda-
rea interdisciplinară a subiectului investigat, actualitatea cercetării rea interdisciplinară a subiectului investigat, actualitatea cercetării 
întreprinse constînd în determinarea importanţei instituţiei de partid întreprinse constînd în determinarea importanţei instituţiei de partid 
pentru exercitarea procesului de democratizare a societăţii. pentru exercitarea procesului de democratizare a societăţii. 
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Cercetătorul detaliază aspectele instituţionalizării, inclusiv în Cercetătorul detaliază aspectele instituţionalizării, inclusiv în 
„Instituţionalizarea partidelor politice: aspecte teoretico-metodolo-„Instituţionalizarea partidelor politice: aspecte teoretico-metodolo-
gice”, în care subliniază că procesul are un vădit caracter politic gice”, în care subliniază că procesul are un vădit caracter politic 
şi vizează succesiunea de stări, etape prin care trec organizaţiile şi vizează succesiunea de stări, etape prin care trec organizaţiile 
social-politice înregistrate conform legislaţiei în vigoare pe par-social-politice înregistrate conform legislaţiei în vigoare pe par-
cursul procesului de transformare în veritabile instituţii politicecursul procesului de transformare în veritabile instituţii politice
[39, p.24]. În studiul „Contextul istoric şi sociocultural al procesu-[39, p.24]. În studiul „Contextul istoric şi sociocultural al procesu-
lui de constituire al sistemului pluripartidist din Republica Moldova” lui de constituire al sistemului pluripartidist din Republica Moldova” 
I. Bucataru întreprinde o analiză politologică a fenomenului de par-I. Bucataru întreprinde o analiză politologică a fenomenului de par-
tizanat în spaţiul pruto-nistrean, fenomen care a fost declanşat cu tizanat în spaţiul pruto-nistrean, fenomen care a fost declanşat cu 
primele manifestări pluripartidiste şi elucidat pînă la etapa actuală. primele manifestări pluripartidiste şi elucidat pînă la etapa actuală. 
Demersul euristic înfăptuit pe parcursul studiului nu implică doar Demersul euristic înfăptuit pe parcursul studiului nu implică doar 
constatarea faptelor istorice, ci şi tentativa de elucidare a condiţiilor constatarea faptelor istorice, ci şi tentativa de elucidare a condiţiilor 
socioculturale care au determinat specifi cul traiectoriei pluriparti-socioculturale care au determinat specifi cul traiectoriei pluriparti-
diste în Republica Moldova [40, p.22]. În aceeaşi ordine de supozi-diste în Republica Moldova [40, p.22]. În aceeaşi ordine de supozi-
ţii, dar pe alte coordonate, realizînd o incursiune istorică în etapele ţii, dar pe alte coordonate, realizînd o incursiune istorică în etapele 
formării şi acţiunii partidelor politice, D. Sîrghi şi D. Ilaşciuc în formării şi acţiunii partidelor politice, D. Sîrghi şi D. Ilaşciuc în 
articolul cu denumire sugestivă „Problema partidelor politice în or-articolul cu denumire sugestivă „Problema partidelor politice în or-
ganizaţia politică a societăţii capitaliste contemporane în viziunea ganizaţia politică a societăţii capitaliste contemporane în viziunea 
cercetătorilor sovietici (anii 60-70)” înaintează ideea că, deşi toată cercetătorilor sovietici (anii 60-70)” înaintează ideea că, deşi toată 
diversitatea de partide prin metode şi forme diferite apăra interesele diversitatea de partide prin metode şi forme diferite apăra interesele 
clasei dominante, totuşi ponderea lor în sistemul dictaturii mono-clasei dominante, totuşi ponderea lor în sistemul dictaturii mono-
polurilor varia semnifi cativ. Rolul politic al partidului, în accepţia polurilor varia semnifi cativ. Rolul politic al partidului, în accepţia 
savanţilor sovietici, era cu atît mai mare cu cît esenţa de clasă a par-savanţilor sovietici, era cu atît mai mare cu cît esenţa de clasă a par-
tidului coincidea cu esenţa de clasă a statului imperialist, iar rolul tidului coincidea cu esenţa de clasă a statului imperialist, iar rolul 
de lider în structura puterii politice a capitalismului a revenit „par-de lider în structura puterii politice a capitalismului a revenit „par-
tidelor marii burghezii monopoliste”, fi ind partidele care deţineau tidelor marii burghezii monopoliste”, fi ind partidele care deţineau 
legături privilegiate cu statul, fapt care le asigura posibilităţi extinse legături privilegiate cu statul, fapt care le asigura posibilităţi extinse 
de activitate [41, p.194]. Cercetătorii concluzionează că partidele de activitate [41, p.194]. Cercetătorii concluzionează că partidele 
politice ale burgheziei efectuau pervertirea ideologică a populaţiei politice ale burgheziei efectuau pervertirea ideologică a populaţiei 
şi asigurau capitalului monopolist posibilitatea de a menţine dicta-şi asigurau capitalului monopolist posibilitatea de a menţine dicta-
tura prin dezorientarea ideologică a maselor.tura prin dezorientarea ideologică a maselor.

Problema instituţionalizării partidelor politice este abordată pe Problema instituţionalizării partidelor politice este abordată pe 
larg de V. Moraru şi V. Enea în articolul „Rolul instituţionalizării larg de V. Moraru şi V. Enea în articolul „Rolul instituţionalizării 
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partidelor îpartidelor în consolidarea democraţiei”, subliniindu-se în context n consolidarea democraţiei”, subliniindu-se în context 
aportul lui I. Bucataru în studiul procesului de instituţionalizare a aportul lui I. Bucataru în studiul procesului de instituţionalizare a 
partidelor politice. Autorii notează că dinamica instituţionalizării partidelor politice. Autorii notează că dinamica instituţionalizării 
unui partid oferă posibilitatea relevării a două procese: dezvolta-unui partid oferă posibilitatea relevării a două procese: dezvolta-
rea intereselor orientate spre menţinerea şi extinderea partidului; rea intereselor orientate spre menţinerea şi extinderea partidului; 
amplifi carea loialităţilor organizaţionale difuze. Procesul de insti-amplifi carea loialităţilor organizaţionale difuze. Procesul de insti-
tuţionalizare, în acest sens de idei, reprezintă un examen permanent tuţionalizare, în acest sens de idei, reprezintă un examen permanent 
extrem de serios pentru partidele politice, mai ales în cadrul socie-extrem de serios pentru partidele politice, mai ales în cadrul socie-
tăţii în tranziţie, unde constituirea sistemului partinic parcurge un tăţii în tranziţie, unde constituirea sistemului partinic parcurge un 
itinerar complicat. Nu este întîmplător că majoritatea cercetătorilor itinerar complicat. Nu este întîmplător că majoritatea cercetătorilor 
preocupaţi de analiza spaţiului politic manifestă atenţie în atribuirea preocupaţi de analiza spaţiului politic manifestă atenţie în atribuirea 
partidelor politice care au apărut în ţările din arealul postcomunist a partidelor politice care au apărut în ţările din arealul postcomunist a 
califi cativului instituţionalizat [42, p.41]. califi cativului instituţionalizat [42, p.41]. 

Abordarea partidelor politice din Republica Moldova este pre-Abordarea partidelor politice din Republica Moldova este pre-
zentă în compartimentul „Partide şi Organizaţii Nonguvernamenta-zentă în compartimentul „Partide şi Organizaţii Nonguvernamenta-
le” din studiul „Republica Moldova. Ediţie enciclopedică”, deter-le” din studiul „Republica Moldova. Ediţie enciclopedică”, deter-
minîndu-se că în Republica Moldova s-a format un sistem pluripar-minîndu-se că în Republica Moldova s-a format un sistem pluripar-
tidist care încorporează din punct de vedere doctrinar cea mai mare tidist care încorporează din punct de vedere doctrinar cea mai mare 
parte a eşichierului politic [43, p.724]. Majoritatea partidelor s-au parte a eşichierului politic [43, p.724]. Majoritatea partidelor s-au 
concentrat pe segmentul de stînga şi centru-stînga, ordine fi rească concentrat pe segmentul de stînga şi centru-stînga, ordine fi rească 
în condiţiile precarităţii situaţiei social-economice a oamenilor, iar în condiţiile precarităţii situaţiei social-economice a oamenilor, iar 
în centru-dreapta, şi mai ales în dreapta, numărul lor este mult mai în centru-dreapta, şi mai ales în dreapta, numărul lor este mult mai 
mic din cauza lipsei clasei de mijloc care ar predomina în societate. mic din cauza lipsei clasei de mijloc care ar predomina în societate. 
Ponderea mesajului proeuropean promovat poate fi  identifi cată cu Ponderea mesajului proeuropean promovat poate fi  identifi cată cu 
uşurinţă în platformele electorale ale partidelor politice, încadrat uşurinţă în platformele electorale ale partidelor politice, încadrat 
între segmentul parteneriatului economic cu statele vest-europene între segmentul parteneriatului economic cu statele vest-europene 
(PCRM) şi culminînd cu integrarea în structurile comunitare (PD, (PCRM) şi culminînd cu integrarea în structurile comunitare (PD, 
PLDM, PL). Autorii mai precizează că, de regulă, activitatea par-PLDM, PL). Autorii mai precizează că, de regulă, activitatea par-
tidelor se desfăşoară în concordanţă cu ciclurile electorale, dar în tidelor se desfăşoară în concordanţă cu ciclurile electorale, dar în 
forul legislativ suprem au fost prezenţi doar trei-cinci concurenţi forul legislativ suprem au fost prezenţi doar trei-cinci concurenţi 
electorali. Dezvoltînd un stil pragmatic, partidele politice au deve-electorali. Dezvoltînd un stil pragmatic, partidele politice au deve-
nit un factor important de conştientizare şi realizare a intereselor nit un factor important de conştientizare şi realizare a intereselor 
cetăţenilor, exprimînd dreptul de asociere politică.cetăţenilor, exprimînd dreptul de asociere politică.
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Studiul comparativ al sistemelor de partide, după cum am notat Studiul comparativ al sistemelor de partide, după cum am notat 
mai sus, urmează a fi  consolidat şi prin prisma elucidării funcţiona-mai sus, urmează a fi  consolidat şi prin prisma elucidării funcţiona-
lităţii instituţiilor democratice şi a modalităţilor de promovare a po-lităţii instituţiilor democratice şi a modalităţilor de promovare a po-
liticii externe din Marea Britanie, Franţa şi Germania, acestea fi ind liticii externe din Marea Britanie, Franţa şi Germania, acestea fi ind 
state cu democraţii consolidate, România şi cele trei Ţări Baltice, state cu democraţii consolidate, România şi cele trei Ţări Baltice, 
care au fi nalizat tranziţia şi au realizat integrarea europeană. Vom care au fi nalizat tranziţia şi au realizat integrarea europeană. Vom 
remarca şi investigaţiile în materia formării şi activităţii partidelor remarca şi investigaţiile în materia formării şi activităţii partidelor 
politice europene, fi ind elucidate abordările programatice de politi-politice europene, fi ind elucidate abordările programatice de politi-
că externă refl ectate la nivelul Uniunii Europene. că externă refl ectate la nivelul Uniunii Europene. 

R. Harmel în articolul „On the Study of New Parties” men-R. Harmel în articolul „On the Study of New Parties” men-
ţionează că atît numărul foarte mare de partide apărute în cadrul ţionează că atît numărul foarte mare de partide apărute în cadrul 
democraţiilor occidentale, cît şi impactul lor probabil alcătuiesc o democraţiilor occidentale, cît şi impactul lor probabil alcătuiesc o 
nouă paradigmă de cercetare [44, p.403]. Autorul se referă expres nouă paradigmă de cercetare [44, p.403]. Autorul se referă expres 
la defi nirea şi dinamica apariţiei partidelor politice (în perioada la defi nirea şi dinamica apariţiei partidelor politice (în perioada 
1960-1980 la nivel mondial au fost create 372 de formaţiuni, dintre 1960-1980 la nivel mondial au fost create 372 de formaţiuni, dintre 
care 233 în statele occidentale anglo-americane), la variabilitatea, care 233 în statele occidentale anglo-americane), la variabilitatea, 
clasifi carea şi diferenţierea lor dezvoltînd o nouă teorie cu privire clasifi carea şi diferenţierea lor dezvoltînd o nouă teorie cu privire 
la partide. În această ordine de idei, studiul partidului politic ca la partide. În această ordine de idei, studiul partidului politic ca 
fenomen devine o parte componentă a ştiinţelor politice şi, prin re-fenomen devine o parte componentă a ştiinţelor politice şi, prin re-
zumare, partidele sînt determinate ca fi ind noi nu prin faptul că au zumare, partidele sînt determinate ca fi ind noi nu prin faptul că au 
fost formate recent, ci din cauza că au apărut într-o conjunctură fost formate recent, ci din cauza că au apărut într-o conjunctură 
nouă, diferită, care, subliniem, a favorizat apariţia şi dezvoltarea nouă, diferită, care, subliniem, a favorizat apariţia şi dezvoltarea 
structurilor partinice noi. Analiza partidelor formate din momentul structurilor partinice noi. Analiza partidelor formate din momentul 
consolidării sistemului partidist britanic constituie un exemplu eloc-consolidării sistemului partidist britanic constituie un exemplu eloc-
vent, în sensul că noile formavent, în sensul că noile formaţţiuni pot fi  avantajate sau dezavantajate iuni pot fi  avantajate sau dezavantajate 
de acţiunile şi de deciziile formade acţiunile şi de deciziile formaţţiunilor social-politice deja statorni-iunilor social-politice deja statorni-
cite. Astfel, Partidul Independencite. Astfel, Partidul Independenţţei din Marea Britanie promovează ei din Marea Britanie promovează 
scepticismul sau chiar ieşirea din Uniunea Europeanscepticismul sau chiar ieşirea din Uniunea Europeanăă şi reevaluarea  şi reevaluarea 
situaţiei monedei naţionale în raport cu crizele economice externe, situaţiei monedei naţionale în raport cu crizele economice externe, 
partidul urmărind să-partidul urmărind să-şşi sporească încrederea electoratului prin politici i sporească încrederea electoratului prin politici 
de înăsprire a imigrării şi de extindere a relade înăsprire a imigrării şi de extindere a relaţţiilor comerciale externe.iilor comerciale externe.

Sistemul multipartidist instituit în forma clasică în Franţa este Sistemul multipartidist instituit în forma clasică în Franţa este 
elucidat pe larg de B. Reilly şi P. Nordlund în Concluziile culegerii elucidat pe larg de B. Reilly şi P. Nordlund în Concluziile culegerii 
de studii „Political parties in confl ict-prone societies: regulation, de studii „Political parties in confl ict-prone societies: regulation, 
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engineering and democratic development” [45, p.286], subliniind engineering and democratic development” [45, p.286], subliniind 
că trăim timpuri în care, mai mult ca niciodată, decidem liderii po-că trăim timpuri în care, mai mult ca niciodată, decidem liderii po-
litici prin alegeri determinate de prezenţa multipartidismului, soci-litici prin alegeri determinate de prezenţa multipartidismului, soci-
etatea este guvernată de reguli selectate de aceşti lideri. Politicile etatea este guvernată de reguli selectate de aceşti lideri. Politicile 
multipartidiste nu constituie garanţia pentru o societate dezvoltată, multipartidiste nu constituie garanţia pentru o societate dezvoltată, 
însă pot mobiliza grupurile vulnerabile la acţiuni, pot contribui la însă pot mobiliza grupurile vulnerabile la acţiuni, pot contribui la 
creşterea transparenţei, fi ind în măsură să infl uenţeze mai puternic creşterea transparenţei, fi ind în măsură să infl uenţeze mai puternic 
elitele politice şi să mobilizeze etniile. Aceste repere, potrivit au-elitele politice şi să mobilizeze etniile. Aceste repere, potrivit au-
torilor, alcătuiesc nucleul programatic intern, însă pluralismul de torilor, alcătuiesc nucleul programatic intern, însă pluralismul de 
opinii poate determina, de asemenea, direcţiile de politică externă, opinii poate determina, de asemenea, direcţiile de politică externă, 
din care electoratul să poată să aleagă pe cele care să corespundă din care electoratul să poată să aleagă pe cele care să corespundă 
prevederilor interesului naţional.prevederilor interesului naţional.

În monografi a „Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-În monografi a „Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-
Est” sînt analizate transformările de sistem care s-au produs în ţările Est” sînt analizate transformările de sistem care s-au produs în ţările 
sud-est europene în perioada de la sfîrşitul anilor '80 ai secolului sud-est europene în perioada de la sfîrşitul anilor '80 ai secolului 
XX pînă în jumătatea a doua a primului deceniu al secolului urmă-XX pînă în jumătatea a doua a primului deceniu al secolului urmă-
tor, susţinîndu-se că evoluţia spre democraţie şi economia de piaţă tor, susţinîndu-se că evoluţia spre democraţie şi economia de piaţă 
a infl uenţat edifi cator asupra constituirii şi funcţionalităţii instituţi-a infl uenţat edifi cator asupra constituirii şi funcţionalităţii instituţi-
ilor democratice ale statelor care au păşit hotărît pe calea integră-ilor democratice ale statelor care au păşit hotărît pe calea integră-
rii europene şi euroatlantice [46, p.22]. În condiţiile diferenţierii rii europene şi euroatlantice [46, p.22]. În condiţiile diferenţierii 
sistemelor parlamentare şi semiprezidenţiale din statele europene, sistemelor parlamentare şi semiprezidenţiale din statele europene, 
în Marea Britanie, Germania şi Franţa putem concluziona că rea-în Marea Britanie, Germania şi Franţa putem concluziona că rea-
lizarea prevederilor programatice de politică externă nu este ne-lizarea prevederilor programatice de politică externă nu este ne-
mijlocit influenţată nici de forma de guvernămînt şi nici de tipul mijlocit influenţată nici de forma de guvernămînt şi nici de tipul 
de regim republican exprimat prin structura instituţiilor puterii de de regim republican exprimat prin structura instituţiilor puterii de 
stat. Vom preciza că mai relevantă se dovedeşte a fi opţiunea ale-stat. Vom preciza că mai relevantă se dovedeşte a fi opţiunea ale-
gătorilor, conţinutul interesului naţional şi tradiţia cooperării în gătorilor, conţinutul interesului naţional şi tradiţia cooperării în 
structurile multilaterale, factori materializaţi şi implementaţi prin structurile multilaterale, factori materializaţi şi implementaţi prin 
programe guvernamentale.programe guvernamentale.

Cu referire la aspectele multipartidismului din Republica Mol-Cu referire la aspectele multipartidismului din Republica Mol-
dova, V. Saca menţionează că prin structura şi funcţionarea sa mul-dova, V. Saca menţionează că prin structura şi funcţionarea sa mul-
tipartidismul nu generează, neapărat, instabilitate şi incoerenţă, el tipartidismul nu generează, neapărat, instabilitate şi incoerenţă, el 
face posibile alternanţe între centru-dreapta şi centru-stînga, ducînd face posibile alternanţe între centru-dreapta şi centru-stînga, ducînd 
şi la situaţii de imobilism, aceste caracteristici devenind astfel părţi şi la situaţii de imobilism, aceste caracteristici devenind astfel părţi 
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determinante ale pluralismului extrem, prin coaliţii guvernamentale  determinante ale pluralismului extrem, prin coaliţii guvernamentale  
eterogene, cu alternanţe difi cile şi destul de rare, cu randament de eterogene, cu alternanţe difi cile şi destul de rare, cu randament de 
guvernare nesatisfăcător [47, p.97].guvernare nesatisfăcător [47, p.97].

În ultimele decenii mai multe state europene au dezvoltat ca-În ultimele decenii mai multe state europene au dezvoltat ca-
drul şi conţinutul reglementărilor referitoare la partidele naţiona-drul şi conţinutul reglementărilor referitoare la partidele naţiona-
le. Astfel, monografi a „The Development of European Standards le. Astfel, monografi a „The Development of European Standards 
on Political Parties and their Regulation” elaborată de F. Molenaar on Political Parties and their Regulation” elaborată de F. Molenaar 
pune accentul, în primul rînd, pe identifi carea concepţiilor normati-pune accentul, în primul rînd, pe identifi carea concepţiilor normati-
ve europene ale rolului partidelor politice în democraţiile moderne, ve europene ale rolului partidelor politice în democraţiile moderne, 
realizată prin analiza creşterii standardelor europene cu privire la realizată prin analiza creşterii standardelor europene cu privire la 
formaţiunile politice. În al doilea rînd, analizează impactul (direct formaţiunile politice. În al doilea rînd, analizează impactul (direct 
sau indirect) al legislaţiei adoptată la nivel european cu privire la sau indirect) al legislaţiei adoptată la nivel european cu privire la 
partide politice şi sisteme de partide, fi ind abordată reglementarea partide politice şi sisteme de partide, fi ind abordată reglementarea 
partinică de instituţii europene - Parlamentul European, Consiliul partinică de instituţii europene - Parlamentul European, Consiliul 
Europei şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului [48, p.3].Europei şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului [48, p.3].

Abordarea partidelor politice europene prin prisma viziunilor Abordarea partidelor politice europene prin prisma viziunilor 
ştiinţifi ce din Federaţia Rusă este prezentată în mai multe elaborări, ştiinţifi ce din Federaţia Rusă este prezentată în mai multe elaborări, 
vom invoca articolul „Contemporary supranational political parties vom invoca articolul „Contemporary supranational political parties 
in the European Union: an analysis of major tendencies” [49, p.106-in the European Union: an analysis of major tendencies” [49, p.106-
116]. Autorii N. Zaslavskaya şi N. Gudalov se focusează pe cer-116]. Autorii N. Zaslavskaya şi N. Gudalov se focusează pe cer-
cetarea activităţii partidelor de caracter supranaţional din Uniunea cetarea activităţii partidelor de caracter supranaţional din Uniunea 
Europeană prin identifi carea principalilor factori care infl uenţează Europeană prin identifi carea principalilor factori care infl uenţează 
funcţionalitatea lor, fi ind reliefate schimbările instituţionale produ-funcţionalitatea lor, fi ind reliefate schimbările instituţionale produ-
se în dezvoltarea sistemului politic (al Uniunii Europene) ca rezultat se în dezvoltarea sistemului politic (al Uniunii Europene) ca rezultat 
al implementării prevederilor Tratatului de la Lisabona, acceptarea al implementării prevederilor Tratatului de la Lisabona, acceptarea 
noilor state membre. includerea mai multor partide politice naţio-noilor state membre. includerea mai multor partide politice naţio-
nale în partidele supranaţionale şi reacţia partidelor supranaţionale nale în partidele supranaţionale şi reacţia partidelor supranaţionale 
la ultimele schimbări provocate de problemele politice şi economice la ultimele schimbări provocate de problemele politice şi economice 
din cadrul unor state membre. Conţinutul articolului demonstrează, din cadrul unor state membre. Conţinutul articolului demonstrează, 
în opinia noastră, modalitatea prin care partidele politice învaţă să se în opinia noastră, modalitatea prin care partidele politice învaţă să se 
adapteze la schimbări şi, ca rezultat, îşi sporesc infl uenţa asupra pro-adapteze la schimbări şi, ca rezultat, îşi sporesc infl uenţa asupra pro-
cesului decizional european. În concluzie extragem ideea de consoli-cesului decizional european. În concluzie extragem ideea de consoli-
dare a partidelor politice supranaţionale ca un factor important al pro-dare a partidelor politice supranaţionale ca un factor important al pro-
cesului de integrare şi element-cheie al sistemului politic european.cesului de integrare şi element-cheie al sistemului politic european.
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L. Şandru în studiul „Rolul partidelor politice europene în con-L. Şandru în studiul „Rolul partidelor politice europene în con-
textul democraţiei europene” pune în lumină ideea defi citului de textul democraţiei europene” pune în lumină ideea defi citului de 
democraţie europeană, care este determinat de nivelul relativ scăzut democraţie europeană, care este determinat de nivelul relativ scăzut 
de dezvoltare al partidelor politice europene [50, p.5]. Cercetătoa-de dezvoltare al partidelor politice europene [50, p.5]. Cercetătoa-
re menţionează că aceste organizaţii se dovedesc a fi  departe de a re menţionează că aceste organizaţii se dovedesc a fi  departe de a 
poseda rolul mediatorului între cetăţeni şi instituţiile Uniunii Euro-poseda rolul mediatorului între cetăţeni şi instituţiile Uniunii Euro-
pene, deoarece, practic, nu dispun de capacitatea de a acţiona peste pene, deoarece, practic, nu dispun de capacitatea de a acţiona peste 
bariere, în statele membre fi ind prezente  prin intermediul alegerilor bariere, în statele membre fi ind prezente  prin intermediul alegerilor 
europene. În asemenea condiţii, partidele, ca şi structuri politice eu-europene. În asemenea condiţii, partidele, ca şi structuri politice eu-
ropene, deţin o infl uenţă foarte mică în selectarea liderilor politici ropene, deţin o infl uenţă foarte mică în selectarea liderilor politici 
europeni, în comparaţie, spre exemplu, cu situaţia partidelor poli-europeni, în comparaţie, spre exemplu, cu situaţia partidelor poli-
tice în plan naţional. Este de precizat că această idee a pierdut din tice în plan naţional. Este de precizat că această idee a pierdut din 
relevanţă în anumită măsură, dat fi ind că a fost schimbată formulei relevanţă în anumită măsură, dat fi ind că a fost schimbată formulei 
de alegere a Preşedintelui Comisiei Europene, exerciţiu care a fost de alegere a Preşedintelui Comisiei Europene, exerciţiu care a fost 
materializat prin scrutinul pentru Parlamentul European care a avut materializat prin scrutinul pentru Parlamentul European care a avut 
loc în luna mai 2014. loc în luna mai 2014. 

Considerăm că în limitele teritoriale ale Republicii Moldova Considerăm că în limitele teritoriale ale Republicii Moldova 
alegerile pluripartidiste ca formă majoră a democraţiei pluraliste alegerile pluripartidiste ca formă majoră a democraţiei pluraliste 
au generat apariţia unor procese şi fenomene politice noi. P. Mi-au generat apariţia unor procese şi fenomene politice noi. P. Mi-
drigan califi că fenomenul alegerilor ca fi ind „purgatoriul” partide-drigan califi că fenomenul alegerilor ca fi ind „purgatoriul” partide-
lor, context în care se verifi că relevanţa lor socială. Autorul susţine lor, context în care se verifi că relevanţa lor socială. Autorul susţine 
că nu doar alegerile determină reuşita partidelor, există o presiune că nu doar alegerile determină reuşita partidelor, există o presiune 
constantă  din partea partidelor politice asupra sistemului electoral constantă  din partea partidelor politice asupra sistemului electoral 
[51, p. 134]. După decretarea independenţei, Republica Moldova a [51, p. 134]. După decretarea independenţei, Republica Moldova a 
pornit pe calea democraţiei, susţinînd pluralismul în toate sferele pornit pe calea democraţiei, susţinînd pluralismul în toate sferele 
vieţii sociale, una din cele mai populare forme de manifestare a vieţii sociale, una din cele mai populare forme de manifestare a 
democraţiei dovedindu-se a fi  alegerile organelor puterii. Alegerile democraţiei dovedindu-se a fi  alegerile organelor puterii. Alegerile 
reprezintă o condiţie inalienabilă a democraţiei, subliniază C. Solo-reprezintă o condiţie inalienabilă a democraţiei, subliniază C. Solo-
mon şi A. Piroşca prin analiza procedurii de organizare, desfăşurare mon şi A. Piroşca prin analiza procedurii de organizare, desfăşurare 
şi fi nalităţile alegerilor desfăşurate în România şi în Republica Mol-şi fi nalităţile alegerilor desfăşurate în România şi în Republica Mol-
dova în anii 1991-2010, insistînd absolut corect asupra obligativi-dova în anii 1991-2010, insistînd absolut corect asupra obligativi-
tăţii ca promisiunile electorale atît ale puterii, cît şi ale opoziţiei să tăţii ca promisiunile electorale atît ale puterii, cît şi ale opoziţiei să 
nu depăşească perimetrul realităţii şi al obiectivităţii. În condiţiile nu depăşească perimetrul realităţii şi al obiectivităţii. În condiţiile 
cînd reuşesc să obţină numărul sufi cient de voturi, să se instituie o cînd reuşesc să obţină numărul sufi cient de voturi, să se instituie o 
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modalitate concretă de responsabilizare în vederea realizării promi-modalitate concretă de responsabilizare în vederea realizării promi-
siunilor [52, p.106]. Vom sublinia că solicitările de acest conţinut siunilor [52, p.106]. Vom sublinia că solicitările de acest conţinut 
practic sînt omniprezente, dar cu regularitate nu sînt onorate, inclu-practic sînt omniprezente, dar cu regularitate nu sînt onorate, inclu-
siv de solicitanţi. siv de solicitanţi. 

Autorii monografi ei „Republica Moldova: alegerile, puterea, so-Autorii monografi ei „Republica Moldova: alegerile, puterea, so-
cietatea civilă”, V. Anikin şi C. Solomon, afi rmă că dezideratul su-cietatea civilă”, V. Anikin şi C. Solomon, afi rmă că dezideratul su-
biecţilor politici pentru includerea în structurile de putere a condus biecţilor politici pentru includerea în structurile de putere a condus 
la apariţia diverselor comportamente, atît în cadrul formaţiunilor la apariţia diverselor comportamente, atît în cadrul formaţiunilor 
social-politice, cît şi al diferitelor segmente de electorat [53, p.5]. social-politice, cît şi al diferitelor segmente de electorat [53, p.5]. 
Notăm că dualitatea de vectori ai politicii externe poate fi  explicată Notăm că dualitatea de vectori ai politicii externe poate fi  explicată 
prin libertatea de exprimare şi acţiune a formaţiunilor social-poli-prin libertatea de exprimare şi acţiune a formaţiunilor social-poli-
tice, ordine fi rească pentru orice stat democratic, dar şi prin criza tice, ordine fi rească pentru orice stat democratic, dar şi prin criza 
de identifi care a marii majorităţi a electoratului cu o opţiune de in-de identifi care a marii majorităţi a electoratului cu o opţiune de in-
tegrare şi cooperare, ordine confi rmată şi de rezultatul scrutinului tegrare şi cooperare, ordine confi rmată şi de rezultatul scrutinului 
parlamentar din 30 noiembrie 2014.parlamentar din 30 noiembrie 2014.

Am subliniat deseori că nedefi nirea interesului naţional este in-Am subliniat deseori că nedefi nirea interesului naţional este in-
acceptabilă, reprezintă un pericol deloc neglijabil pentru existenţa acceptabilă, reprezintă un pericol deloc neglijabil pentru existenţa 
statului şi a poporului, dat fi ind că nu sînt determinate obiectivele şi statului şi a poporului, dat fi ind că nu sînt determinate obiectivele şi 
priorităţile strategice de dezvoltare, iar ameninţările şi riscurile nu priorităţile strategice de dezvoltare, iar ameninţările şi riscurile nu 
ezită să se pronunţe tot mai pregnant: succesul politicii externe este ezită să se pronunţe tot mai pregnant: succesul politicii externe este 
determinat de claritatea formulării intereselor naţionale, înţelegerea determinat de claritatea formulării intereselor naţionale, înţelegerea 
căilor şi mijloacelor de realizare a lor [54, p.208]. În acelaşi context căilor şi mijloacelor de realizare a lor [54, p.208]. În acelaşi context 
de idei, P. Varzari tratează componenta politicii externe exprimată de idei, P. Varzari tratează componenta politicii externe exprimată 
prin fenomenul integrării europene ca pe o idee naţională: supunînd prin fenomenul integrării europene ca pe o idee naţională: supunînd 
examinării sondajele de opinie, el depistează lipsa unei înţelegeri examinării sondajele de opinie, el depistează lipsa unei înţelegeri 
profunde din partea unui larg segment al societăţii privind proce-profunde din partea unui larg segment al societăţii privind proce-
sul de integrare europeană, statutul şi scopurile urmărite. Cetăţenii sul de integrare europeană, statutul şi scopurile urmărite. Cetăţenii 
deseori nu înţeleg care sînt subiectele discutate şi negociate între deseori nu înţeleg care sînt subiectele discutate şi negociate între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fi ind total „deconectaţi” Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fi ind total „deconectaţi” 
de la procesele integraţioniste afl ate în desfăşurare [55, p.220].de la procesele integraţioniste afl ate în desfăşurare [55, p.220].

Analiza rolului şi locului Republicii Moldova pe arena mondia-Analiza rolului şi locului Republicii Moldova pe arena mondia-
lă, certifi cate prin acţiuni de cooperare şi integrare în plan regional lă, certifi cate prin acţiuni de cooperare şi integrare în plan regional 
şi european, reprezintă alt domeniu de cercetare a temei. Ţinem să şi european, reprezintă alt domeniu de cercetare a temei. Ţinem să 
precizăm că abordarea politicii externe din perspectiva cercetărilor precizăm că abordarea politicii externe din perspectiva cercetărilor 
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ştiinţifi ce autohtone cunoaşte o dinamică continuă. Astfel, autorii ştiinţifi ce autohtone cunoaşte o dinamică continuă. Astfel, autorii 
monografi ei „Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est” monografi ei „Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est” 
menţionează că prin instituţiile de resort Republica Moldova acor-menţionează că prin instituţiile de resort Republica Moldova acor-
dă o atenţie sporită dezvoltării şi diversificării relaţiilor multidi-dă o atenţie sporită dezvoltării şi diversificării relaţiilor multidi-
mensionale cu statele Europei şi Americii de Nord, pentru men-mensionale cu statele Europei şi Americii de Nord, pentru men-
ţinerea păcii, asigurarea securităţii şi creşterea economică [56, ţinerea păcii, asigurarea securităţii şi creşterea economică [56, 
p.144]. Relaţiile cu Uniunea Europeană sînt determinate atît de p.144]. Relaţiile cu Uniunea Europeană sînt determinate atît de 
stagnări, cît şi de procese dinamice care conturează unele suc-stagnări, cît şi de procese dinamice care conturează unele suc-
cese în domeniul integrării europene: deşi semnarea şi aplicarea cese în domeniul integrării europene: deşi semnarea şi aplicarea 
Acordului de Parteneriat şi Cooperare, iar mai tîrziu, a Planului de Acordului de Parteneriat şi Cooperare, iar mai tîrziu, a Planului de 
Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova, nu a prevăzut nici o fina-Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova, nu a prevăzut nici o fina-
litate politică, aceste documente de politici şi de acţiuni au contri-litate politică, aceste documente de politici şi de acţiuni au contri-
buit la apropierea de Uniunea Europeană prin efortul guvernărilor buit la apropierea de Uniunea Europeană prin efortul guvernărilor 
din acele perioade, chiar dacă, potrivit unor estimări, mai degrabă din acele perioade, chiar dacă, potrivit unor estimări, mai degrabă 
au mimat procesul în cauză, relaţiile dintre părţi în anii 2008-2009 au mimat procesul în cauză, relaţiile dintre părţi în anii 2008-2009 
fiind, într-adevăr, destul de incerte. fiind, într-adevăr, destul de incerte. 

Un studiu de proporţii mici, dar similar într-o anumită măsu-Un studiu de proporţii mici, dar similar într-o anumită măsu-
ră cu tema noastră de cercetare, a fost realizat de D. Ilaşciuc în ră cu tema noastră de cercetare, a fost realizat de D. Ilaşciuc în 
„Colaborarea cu organizaţiile internaţionale în viziunea formaţiu-„Colaborarea cu organizaţiile internaţionale în viziunea formaţiu-
nilor social-politice din Republica Moldova”. Autorul înaintează în nilor social-politice din Republica Moldova”. Autorul înaintează în 
analiză cu asumpţia conform căreia, obţinînd suveranitatea de stat analiză cu asumpţia conform căreia, obţinînd suveranitatea de stat 
într-un context politic foarte complicat, Republica Moldova acordă într-un context politic foarte complicat, Republica Moldova acordă 
o atenţie deosebită colaborării cu organizaţiile internaţionale. Fi-o atenţie deosebită colaborării cu organizaţiile internaţionale. Fi-
ind o parte integrantă a dezideratelor şi opţiunilor electorale ale ind o parte integrantă a dezideratelor şi opţiunilor electorale ale 
partidelor politice, acest demers creează posibilităţi reale pentru partidelor politice, acest demers creează posibilităţi reale pentru 
o colaborare eficientă cu ţările lumii prin intermediul diploma-o colaborare eficientă cu ţările lumii prin intermediul diploma-
ţiei multilaterale şi extinde mecanismele bilaterale şi regionale ţiei multilaterale şi extinde mecanismele bilaterale şi regionale 
de promovare a intereselor naţionale fundamentale ale statului, de promovare a intereselor naţionale fundamentale ale statului, 
prin accesul la valorile şi experienţa mondială, informaţie, datele prin accesul la valorile şi experienţa mondială, informaţie, datele 
statistice, serviciile experţilor, la surse de asistenţă tehnică şi fi-statistice, serviciile experţilor, la surse de asistenţă tehnică şi fi-
nanciară. Feedback-ul cooperării poate fi reliefat prin contribuţia nanciară. Feedback-ul cooperării poate fi reliefat prin contribuţia 
organizaţiilor la creşterea rolului şi influenţei Republicii Moldova organizaţiilor la creşterea rolului şi influenţei Republicii Moldova 
pe arena mondială, prezenţa în organizaţii internaţionale oferind pe arena mondială, prezenţa în organizaţii internaţionale oferind 
posibilitatea participării la elaborarea normelor dreptului interna-posibilitatea participării la elaborarea normelor dreptului interna-
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ţional şi asigurarea garanţiilor de securitate naţională [57, p.191]. ţional şi asigurarea garanţiilor de securitate naţională [57, p.191]. 
Toate acestea ne mărturisesc despre faptul că atitudinea formaţi-Toate acestea ne mărturisesc despre faptul că atitudinea formaţi-
unilor social-politice din Republica Moldova în raport cu organi-unilor social-politice din Republica Moldova în raport cu organi-
zaţiile internaţionale depinde de scopurile politice, economice şi zaţiile internaţionale depinde de scopurile politice, economice şi 
sociale urmărite, afirmă cercetătorul, asumpţie care cu greu poate sociale urmărite, afirmă cercetătorul, asumpţie care cu greu poate 
fi contestată, dar nici nu este incontestabilă.fi contestată, dar nici nu este incontestabilă.

Focusarea politicii externe exercitată cu diferită intensitate de Focusarea politicii externe exercitată cu diferită intensitate de 
partidele politice pe segmentul integrării europene este bine prezen-partidele politice pe segmentul integrării europene este bine prezen-
tată de Gr. Vasilescu prin articolul numit „Sarcini şi mecanisme in-tată de Gr. Vasilescu prin articolul numit „Sarcini şi mecanisme in-
terne de integrare europeană a Republicii Moldova”, în care notează terne de integrare europeană a Republicii Moldova”, în care notează 
că pentru integrarea europeană de succes devine esenţial formularea că pentru integrarea europeană de succes devine esenţial formularea 
şi promovarea în practică a acţiunilor şi mecanismelor care să dez-şi promovarea în practică a acţiunilor şi mecanismelor care să dez-
volte politica internă a statului. Argumentul poate fi  fundamentat volte politica internă a statului. Argumentul poate fi  fundamentat 
prin determinarea priorităţilor esenţiale, precum: reformarea agri-prin determinarea priorităţilor esenţiale, precum: reformarea agri-
culturii conform cerinţelor şi standardelor europene, soluţionarea culturii conform cerinţelor şi standardelor europene, soluţionarea 
confl ictului transnistrean în spiritul tradiţiilor democratice europe-confl ictului transnistrean în spiritul tradiţiilor democratice europe-
ne, păstrarea stabilităţii şi securităţii naţionale şi, nu în ultimul rînd, ne, păstrarea stabilităţii şi securităţii naţionale şi, nu în ultimul rînd, 
dezvoltarea businessului mic şi mijlociu ca o modalitate de creştere dezvoltarea businessului mic şi mijlociu ca o modalitate de creştere 
economică şi soluţionare a problemelor sociale [58, p.48]. În plan economică şi soluţionare a problemelor sociale [58, p.48]. În plan 
teoretic, prin canalele media de informare a societăţii, mecanismele teoretic, prin canalele media de informare a societăţii, mecanismele 
şi acţiunile de realizare a integrării europene sînt bine cunoscute, şi acţiunile de realizare a integrării europene sînt bine cunoscute, 
însă problemele apar în procesul implementării aspiraţiilor naţio-însă problemele apar în procesul implementării aspiraţiilor naţio-
nale de integrare europeană exprimate în politici, deseori mai puţin nale de integrare europeană exprimate în politici, deseori mai puţin 
concludente şi concertate, cînd diferenţa de cultură politică şi de concludente şi concertate, cînd diferenţa de cultură politică şi de 
dezvoltare economică, absenţa consensului politic şi social la nivel dezvoltare economică, absenţa consensului politic şi social la nivel 
naţional stagnează procesul propriu-zis al apropierii şi integrării în naţional stagnează procesul propriu-zis al apropierii şi integrării în 
structurile comunitare şi sistemul axiologic european.structurile comunitare şi sistemul axiologic european.

În capitolul „Politica externă” din „Republica Moldova. Ediţie În capitolul „Politica externă” din „Republica Moldova. Ediţie 
enciclopedică” am realizat o sinteză a relaţiilor externe exercitate enciclopedică” am realizat o sinteză a relaţiilor externe exercitate 
de Republica Moldova în plan regional şi mondial [59, p.709]: peri-de Republica Moldova în plan regional şi mondial [59, p.709]: peri-
oada 1991-1994 se identifi că cu insufi cienţa dialogului politic din-oada 1991-1994 se identifi că cu insufi cienţa dialogului politic din-
tre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, dată fi ind lipsa unui tre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, dată fi ind lipsa unui 
document politico-juridic bilateral, dar spre sfîrşitul anului 1993 document politico-juridic bilateral, dar spre sfîrşitul anului 1993 
conducerea Republicii Moldova a iniţiat eforturi de stabilire a rela-conducerea Republicii Moldova a iniţiat eforturi de stabilire a rela-
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ţiilor politico-juridice cu Uniunea Europeană în vederea promovării ţiilor politico-juridice cu Uniunea Europeană în vederea promovării 
proceselor de cooperare şi de susţinere a construcţiei instituţionale proceselor de cooperare şi de susţinere a construcţiei instituţionale 
democratice şi consolidării societăţii civile. Materializarea dialogului democratice şi consolidării societăţii civile. Materializarea dialogului 
s-a fi nalizat prin semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Par-s-a fi nalizat prin semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Par-
teneriat şi Cooperare, fi ind primul instrument de cooperare cu Uniu-teneriat şi Cooperare, fi ind primul instrument de cooperare cu Uniu-
nea Europeană, un document, subliniem, care s-a lăsat mult aşteptat. nea Europeană, un document, subliniem, care s-a lăsat mult aşteptat. 

Evoluţia dialogului politic a primit noi dimensiuni prin lansarea Evoluţia dialogului politic a primit noi dimensiuni prin lansarea 
iniţiativei Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, autorităţi-iniţiativei Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, autorităţi-
le Republicii Moldova urmărind identifi carea unor mecanisme pen-le Republicii Moldova urmărind identifi carea unor mecanisme pen-
tru aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană. Deşi perioada tru aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană. Deşi perioada 
2001-2009 a fost plasată sub semnul guvernării comuniste, totuşi 2001-2009 a fost plasată sub semnul guvernării comuniste, totuşi 
integrarea europeană a fost declarată obiectiv strategic prioritar, integrarea europeană a fost declarată obiectiv strategic prioritar, 
devenind punctul de reper în sincronizarea programelor de guver-devenind punctul de reper în sincronizarea programelor de guver-
nare şi stabilirea parteneriatelor dintre forţele politice. Realizarea nare şi stabilirea parteneriatelor dintre forţele politice. Realizarea 
obiectivelor Politicii Europene de Vecinătate, lansată la 11 martie obiectivelor Politicii Europene de Vecinătate, lansată la 11 martie 
2003, a reclamat semnarea şi implementarea planurilor bilaterale de 2003, a reclamat semnarea şi implementarea planurilor bilaterale de 
acţiuni, prevăzute cu agendă largă de activităţi separate pe domenii acţiuni, prevăzute cu agendă largă de activităţi separate pe domenii 
principale. În cazul Republicii Moldova, Planul de Acţiuni semnat principale. În cazul Republicii Moldova, Planul de Acţiuni semnat 
la 22 februarie 2005 a actualizat dialogul politic, APC rămînînd do-la 22 februarie 2005 a actualizat dialogul politic, APC rămînînd do-
cumentul politico-juridic de bază, care a plasat Republica Moldova cumentul politico-juridic de bază, care a plasat Republica Moldova 
într-o perspectivă geopolitică concepută de vecinătate şi proximita-într-o perspectivă geopolitică concepută de vecinătate şi proximita-
te europeană, fără a conţine o fi nalitate politică clară. te europeană, fără a conţine o fi nalitate politică clară. 

Domeniul politicii externe este reliefat în compartimentul „Poli-Domeniul politicii externe este reliefat în compartimentul „Poli-
tica Externă” din studiul enciclopedic „Republica Moldova pe calea tica Externă” din studiul enciclopedic „Republica Moldova pe calea 
modernizării”, în care am determinat specifi cul prin analiza condiţi-modernizării”, în care am determinat specifi cul prin analiza condiţi-
ilor autohtone de iniţiere a activităţilor de politică externă, interesu-ilor autohtone de iniţiere a activităţilor de politică externă, interesu-
lui naţional ca factor determinant al priorităţilor de politică externă, lui naţional ca factor determinant al priorităţilor de politică externă, 
cadrului normativ-instituţional şi impactului cooperării bilaterale şi cadrului normativ-instituţional şi impactului cooperării bilaterale şi 
multilaterale asupra consolidării şi evoluţiei acestui obiectiv pro-multilaterale asupra consolidării şi evoluţiei acestui obiectiv pro-
gramatic [60, p.228].gramatic [60, p.228].

Vom sublinia punctual că sînt supuse cercetării relaţiile dintre Vom sublinia punctual că sînt supuse cercetării relaţiile dintre 
Republica Moldova şi instituţii de cooperare multilaterală, cum ar Republica Moldova şi instituţii de cooperare multilaterală, cum ar 
fi : Organizaţia Naţiunilor Unite, exprimîndu-se angajamentul de fi : Organizaţia Naţiunilor Unite, exprimîndu-se angajamentul de 
a respecta prevederile Cartei ONU, ataşamentul faţă de idealuri-a respecta prevederile Cartei ONU, ataşamentul faţă de idealuri-
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le acestei structuri de vocaţie universală şi dezideratul de antrena-le acestei structuri de vocaţie universală şi dezideratul de antrena-
re în activităţile ce vizează cooperarea desfăşurată sub egida şi cu re în activităţile ce vizează cooperarea desfăşurată sub egida şi cu 
suportul ei; Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, suportul ei; Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 
urmărindu-se identifi carea sprijinului necesar pentru edifi carea sta-urmărindu-se identifi carea sprijinului necesar pentru edifi carea sta-
tului de drept şi crearea societăţii libere şi democratice; Organiza-tului de drept şi crearea societăţii libere şi democratice; Organiza-
ţia Tratatului Atlanticului de Nord, prin participarea la Programul ţia Tratatului Atlanticului de Nord, prin participarea la Programul 
Parteneriatul pentru Pace autorităţile naţionale au manifestat interes Parteneriatul pentru Pace autorităţile naţionale au manifestat interes 
pentru asigurarea controlului democratic asupra forţelor armate şi pentru asigurarea controlului democratic asupra forţelor armate şi 
disponibilităţii de a lua parte activă la exercitarea operaţiunilor de disponibilităţii de a lua parte activă la exercitarea operaţiunilor de 
menţinere a păcii, desfăşurate sub egida instituţiilor internaţionale menţinere a păcii, desfăşurate sub egida instituţiilor internaţionale 
de profi l; Consiliul Europei, fi ind ratifi cate mai multe convenţii în de profi l; Consiliul Europei, fi ind ratifi cate mai multe convenţii în 
domeniul asigurării drepturilor omului. Un subcapitol aparte este domeniul asigurării drepturilor omului. Un subcapitol aparte este 
consacrat reliefării activităţii Republicii Moldova în cadrul structu-consacrat reliefării activităţii Republicii Moldova în cadrul structu-
rilor subregionale de cooperare. Precizăm doar că toate aceste seg-rilor subregionale de cooperare. Precizăm doar că toate aceste seg-
mente de cooperare se regăsesc expres şi în cadrul programelor şi mente de cooperare se regăsesc expres şi în cadrul programelor şi 
platformelor electorale ale partidelor politice, incluzînd aspecte ce platformelor electorale ale partidelor politice, incluzînd aspecte ce 
vizează dezvoltarea, implementarea şi impulsionarea relaţiilor de vizează dezvoltarea, implementarea şi impulsionarea relaţiilor de 
cooperare şi parteneriat extern pe fi lieră sud-est şi est european.cooperare şi parteneriat extern pe fi lieră sud-est şi est european.

Cu privire la funcţionalitatea Consiliului Europei, F. Liberti Cu privire la funcţionalitatea Consiliului Europei, F. Liberti 
evidenţiază în studiul „Le Conseil de l’Europe, outil négligé” că evidenţiază în studiul „Le Conseil de l’Europe, outil négligé” că 
originea dezamăgirilor recente ale cetăţenilor comunitari în proiec-originea dezamăgirilor recente ale cetăţenilor comunitari în proiec-
tul integraţionist al Uniunii Europene poate fi  explicată şi prin im-tul integraţionist al Uniunii Europene poate fi  explicată şi prin im-
portanţa caracterului economic atribuit mecanismului de integrare portanţa caracterului economic atribuit mecanismului de integrare 
a noilor state membre, întregul proces fi ind catalogat ca o strategie a noilor state membre, întregul proces fi ind catalogat ca o strategie 
de reducere a defi citelor economice naţionale. Capacitatea de orga-de reducere a defi citelor economice naţionale. Capacitatea de orga-
nizare, mobilizare şi reprezentare a intereselor cetăţenilor europeni nizare, mobilizare şi reprezentare a intereselor cetăţenilor europeni 
prin structurile Consiliul Europei, transformă instituţia într-un mo-prin structurile Consiliul Europei, transformă instituţia într-un mo-
del de integrare mult mai efi cientă, reieşind din noile conjuncturi del de integrare mult mai efi cientă, reieşind din noile conjuncturi 
geopolitice şi geoeconomice [61, p.5]. geopolitice şi geoeconomice [61, p.5]. 

Elucidînd dimensiunile parteneriatului dintre Republica Moldo-Elucidînd dimensiunile parteneriatului dintre Republica Moldo-
va şi Organizaţia Tratatului Nord Atlantic, vom remarca, din setul va şi Organizaţia Tratatului Nord Atlantic, vom remarca, din setul 
de publicaţii, care nu se dovedeşte a fi  destul de consistent, un ar-de publicaţii, care nu se dovedeşte a fi  destul de consistent, un ar-
ticol elaborat de V. Berbeca, prin care sînt prezentate argumente în ticol elaborat de V. Berbeca, prin care sînt prezentate argumente în 
favoarea aderării Republicii Moldova la NATO, proces considerat a favoarea aderării Republicii Moldova la NATO, proces considerat a 
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fi  o strategie funcţionabilă pentru garantarea suveranităţii şi dezvol-fi  o strategie funcţionabilă pentru garantarea suveranităţii şi dezvol-
tării economice a statului [62, p.60]. În acelaşi context, R. Gorincioi tării economice a statului [62, p.60]. În acelaşi context, R. Gorincioi 
supune analizei procesul elaborării concepţiei securităţii naţionale supune analizei procesul elaborării concepţiei securităţii naţionale 
prin prisma cooperării cu Organizaţia Nord-Atlantică, fi ind formu-prin prisma cooperării cu Organizaţia Nord-Atlantică, fi ind formu-
lată interconexiunea dintre politica securităţii naţionale şi interesul lată interconexiunea dintre politica securităţii naţionale şi interesul 
naţional bazată pe tradiţii comune şi pe valori sociale fundamentale naţional bazată pe tradiţii comune şi pe valori sociale fundamentale 
[63, p.14]. I. Coropcean cercetează cooperarea Republicii Moldova [63, p.14]. I. Coropcean cercetează cooperarea Republicii Moldova 
cu Alianţa pe dimensiunea militară, remarcînd importanţa Parte-cu Alianţa pe dimensiunea militară, remarcînd importanţa Parte-
neriatului pentru Pace şi a Planului Individual de Acţiuni al Par-neriatului pentru Pace şi a Planului Individual de Acţiuni al Par-
teneriatului Republica Moldova – NATO [64, p.26], iar S. Mîtcu teneriatului Republica Moldova – NATO [64, p.26], iar S. Mîtcu 
abordează activităţile nemilitare, ştiinţifi ce şi de protecţia mediului, abordează activităţile nemilitare, ştiinţifi ce şi de protecţia mediului, 
exercitate de Tratatul Atlanticului de Nord în contextul transformă-exercitate de Tratatul Atlanticului de Nord în contextul transformă-
rii relaţiilor internaţionale postrăzboi rece, exprimate prin politici rii relaţiilor internaţionale postrăzboi rece, exprimate prin politici 
de mediu şi dezvoltare ştiinţifi că, urmărind determinarea importan-de mediu şi dezvoltare ştiinţifi că, urmărind determinarea importan-
ţei parteneriatului pentru Republica Moldova în condiţiile statutului ţei parteneriatului pentru Republica Moldova în condiţiile statutului 
autoproclamat de neutralitate permanentă [65, p.4]. V. Armaşu şi-a autoproclamat de neutralitate permanentă [65, p.4]. V. Armaşu şi-a 
focusat atenţia pe reliefarea rolului şi locului Alianţei Nord-Atlan-focusat atenţia pe reliefarea rolului şi locului Alianţei Nord-Atlan-
tice în contextul implementării politicii antiteroriste a Republicii tice în contextul implementării politicii antiteroriste a Republicii 
Moldova, subliniind că autorităţile au elaborat şi au implementat la Moldova, subliniind că autorităţile au elaborat şi au implementat la 
nivel naţional o politică activă privind lupta împotriva terorismului nivel naţional o politică activă privind lupta împotriva terorismului 
sub toate dimensiunile sale [66, p.30]. Reiterăm oportunitatea re-sub toate dimensiunile sale [66, p.30]. Reiterăm oportunitatea re-
setării relaţiilor de parteneriat dintre Republica Moldova şi Alianţa setării relaţiilor de parteneriat dintre Republica Moldova şi Alianţa 
Nord-Atlantică, dat fi ind că acestea practic au fost plasate pe planul Nord-Atlantică, dat fi ind că acestea practic au fost plasate pe planul 
secund în cadrul preocupărilor de politică externă şi de asigurare a secund în cadrul preocupărilor de politică externă şi de asigurare a 
securităţii naţionale, dar şi la nivel subregional. securităţii naţionale, dar şi la nivel subregional. 

Vom remarca un articol elaborat de O. Serebrian privind perspec-Vom remarca un articol elaborat de O. Serebrian privind perspec-
tive geostrategice elucidate prin prisma problemei frontierelor în po-tive geostrategice elucidate prin prisma problemei frontierelor în po-
lemologia Republicii Moldova, principalele sfi dări pentru siguranţa lemologia Republicii Moldova, principalele sfi dări pentru siguranţa 
naţională, a impactului confl ictului transnistrean şi celui sud-basara-naţională, a impactului confl ictului transnistrean şi celui sud-basara-
bean în caracteristica geopolitică a statului. Autorul susţine că „Re-bean în caracteristica geopolitică a statului. Autorul susţine că „Re-
publica Moldova riscă să rămînă o „pată albă” pe harta continentu-publica Moldova riscă să rămînă o „pată albă” pe harta continentu-
lui, o zonă-tampon între spaţiul vest-european afl at în plin proces de lui, o zonă-tampon între spaţiul vest-european afl at în plin proces de 
integrare politică şi economică şi cel eurasiatic, dominat de condiţia integrare politică şi economică şi cel eurasiatic, dominat de condiţia 
geopolitică la care a fost supus din ’89 încoace” [67, p.53]. Suntem geopolitică la care a fost supus din ’89 încoace” [67, p.53]. Suntem 
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de acord cu ideea expusă de O. Serebrian, considerînd că semnarea şi de acord cu ideea expusă de O. Serebrian, considerînd că semnarea şi 
implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană ampli-implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană ampli-
fi că ideea vocaţiei europene, destinului european al poporului Repu-fi că ideea vocaţiei europene, destinului european al poporului Repu-
blicii Moldova, acest document deschide noi perspective de integrare blicii Moldova, acest document deschide noi perspective de integrare 
economică şi culturală în spaţiul comunitar, permiţînd valorifi carea economică şi culturală în spaţiul comunitar, permiţînd valorifi carea 
resurselor instituţionale, tehnice şi de personal în vederea efi cientiză-resurselor instituţionale, tehnice şi de personal în vederea efi cientiză-
rii spectrului de relaţii bilaterale şi multilaterale cu statele membre.rii spectrului de relaţii bilaterale şi multilaterale cu statele membre.

În acelaşi context de idei, S. Cebotari şi V. Saca în articolul În acelaşi context de idei, S. Cebotari şi V. Saca în articolul 
„Confi gurarea politicii externe a Republicii Moldova în spaţiul in-„Confi gurarea politicii externe a Republicii Moldova în spaţiul in-
tegraţionist european” supun investigaţiilor acţiunile concrete care tegraţionist european” supun investigaţiilor acţiunile concrete care 
se dovedesc a fi  în măsură să contribuie la apropierea Republicii se dovedesc a fi  în măsură să contribuie la apropierea Republicii 
Moldova de Uniunea Europeană, prin confi gurarea politicii externe Moldova de Uniunea Europeană, prin confi gurarea politicii externe 
la rigorile spaţiului comun al integrării [68, p.53]. În completarea la rigorile spaţiului comun al integrării [68, p.53]. În completarea 
acestui subiect, V. Conacu în articolul „Problemele actuale ale po-acestui subiect, V. Conacu în articolul „Problemele actuale ale po-
liticii Republicii Moldova privind procesul de integrare europeană” liticii Republicii Moldova privind procesul de integrare europeană” 
formulează ipoteza potrivit căreia Republica Moldova trebuie să-şi formulează ipoteza potrivit căreia Republica Moldova trebuie să-şi 
urmeze calea europeană nu numai din perspectiva geografi că, dar urmeze calea europeană nu numai din perspectiva geografi că, dar 
şi din perspectiva politică [69,p. 109], iar C. Solomon, abordînd şi din perspectiva politică [69,p. 109], iar C. Solomon, abordînd 
cadrul legislativ-normativ de realizare a politicii externe, menţio-cadrul legislativ-normativ de realizare a politicii externe, menţio-
nează că documentele care reglementează relaţiile externe facili-nează că documentele care reglementează relaţiile externe facili-
tează activitatea cadrelor diplomatice şi apropie statul de structu-tează activitatea cadrelor diplomatice şi apropie statul de structu-
rile europene şi mondiale în vederea integrării şi globalizării luirile europene şi mondiale în vederea integrării şi globalizării lui
[70, p.95]. V. Andrieş în articolul „Dimensiunile politice ale procesu-[70, p.95]. V. Andrieş în articolul „Dimensiunile politice ale procesu-
lui de integrare europeană (cazul Republica Moldova)” urmăreşte lui de integrare europeană (cazul Republica Moldova)” urmăreşte 
să identifi ce natura relaţiilor mutuale prin analiza a două compo-să identifi ce natura relaţiilor mutuale prin analiza a două compo-
nente: Uniunea Europeană în raport cu Republica Moldova şi con-nente: Uniunea Europeană în raport cu Republica Moldova şi con-
ducerea Republicii Moldova în raport cu procesele integraţioniste ducerea Republicii Moldova în raport cu procesele integraţioniste 
europene. Sinteza cercetărilor este reliefată prin trecerea în revistă europene. Sinteza cercetărilor este reliefată prin trecerea în revistă 
a eforturilor depuse de autorităţile naţionale şi principalele carenţe a eforturilor depuse de autorităţile naţionale şi principalele carenţe 
ale procesului de integrare europeană. [71, p.7].ale procesului de integrare europeană. [71, p.7].

Cu certitudine, transformările din cadrul sistemului internaţi-Cu certitudine, transformările din cadrul sistemului internaţi-
onal, cauzate, inclusiv, de procesele integraţioniste desfăşurate în onal, cauzate, inclusiv, de procesele integraţioniste desfăşurate în 
arealul european şi în spaţiul geopolitic eurasiatic, au impact ne-arealul european şi în spaţiul geopolitic eurasiatic, au impact ne-
mijlocit asupra politicii externe şi a unor componente ale intere-mijlocit asupra politicii externe şi a unor componente ale intere-
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sului naţional al Republicii Moldova. Pornind de la acest reper,sului naţional al Republicii Moldova. Pornind de la acest reper,
S. Cebotari realizează o investigaţie amplă, defi nită „Politica exter-S. Cebotari realizează o investigaţie amplă, defi nită „Politica exter-
nă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste”, nă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste”, 
subliniind că nici un proces integraţionist nu poate fi  exercitat fără subliniind că nici un proces integraţionist nu poate fi  exercitat fără 
implicarea statelor, care, respectiv, dispun de un anumit interes pe implicarea statelor, care, respectiv, dispun de un anumit interes pe 
care îl realizează prin intermediul politicii externe, iar Republica care îl realizează prin intermediul politicii externe, iar Republica 
Moldova, ca şi alte state noi apărute pe arena politică internaţio-Moldova, ca şi alte state noi apărute pe arena politică internaţio-
nală, urmăreşte să-şi găsească locul în contextul acestor procese, nală, urmăreşte să-şi găsească locul în contextul acestor procese, 
determinîndu-şi vectorii interesului naţional şi priorităţile politicii determinîndu-şi vectorii interesului naţional şi priorităţile politicii 
externe [72, p.9]. Alt obiectiv vizează stabilirea avantajelor, dez-externe [72, p.9]. Alt obiectiv vizează stabilirea avantajelor, dez-
avantajelor, oportunităţilor şi problemelor apartenenţei Republicii avantajelor, oportunităţilor şi problemelor apartenenţei Republicii 
Moldova la CSI comparativ cu locul şi rolul politicii integraţioniste Moldova la CSI comparativ cu locul şi rolul politicii integraţioniste 
în structurile europene. în structurile europene. 

Avînd ca obiect de cercetare politica externă din perspectiva va-Avînd ca obiect de cercetare politica externă din perspectiva va-
lorilor general-umane, V. Rotaru în teza de doctor „Politica externă lorilor general-umane, V. Rotaru în teza de doctor „Politica externă 
a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi 
deziderate” examinează din punct de vedere teoretico-analitic şi al deziderate” examinează din punct de vedere teoretico-analitic şi al 
raportului dintre general şi particular domeniul politicii externe a Re-raportului dintre general şi particular domeniul politicii externe a Re-
publicii Moldova, proiectînd valenţele ei prin prisma dimensiunilor publicii Moldova, proiectînd valenţele ei prin prisma dimensiunilor 
morale. În vederea realizării obiectivului propus, autorul analizează morale. În vederea realizării obiectivului propus, autorul analizează 
evoluţia politicii externe şi moralei în context internaţional, specifi că evoluţia politicii externe şi moralei în context internaţional, specifi că 
modalităţile şi consecinţele interconexiunii dintre politica externă şi modalităţile şi consecinţele interconexiunii dintre politica externă şi 
morală, interpretînd cultura păcii ca pe o perspectivă de implemen-morală, interpretînd cultura păcii ca pe o perspectivă de implemen-
tare a moralei în politica externă a statului [73, p.5]. Considerăm că tare a moralei în politica externă a statului [73, p.5]. Considerăm că 
aplicabilitatea cercetării constă, mai degrabă, în formularea sistemu-aplicabilitatea cercetării constă, mai degrabă, în formularea sistemu-
lui de valori al politicii externe în contextul globalizării, în timp ce lui de valori al politicii externe în contextul globalizării, în timp ce 
şansele de transpunere în practică se dovedesc a fi  mai mici. şansele de transpunere în practică se dovedesc a fi  mai mici. 

O abordare absolut diferită a politicii externe este realizată de O abordare absolut diferită a politicii externe este realizată de 
V. Borş, care în teza de doctor „Diplomaţia Republicii Moldova în V. Borş, care în teza de doctor „Diplomaţia Republicii Moldova în 
perioada anilor 1944-2001” [74, p.7] a cercetat conexiunea dintre perioada anilor 1944-2001” [74, p.7] a cercetat conexiunea dintre 
politica externă şi diplomaţie în sistemele federaliste şi integraţi-politica externă şi diplomaţie în sistemele federaliste şi integraţi-
oniste, evidenţiind fazele incipiente ale diplomaţiei naţionale, pro-oniste, evidenţiind fazele incipiente ale diplomaţiei naţionale, pro-
cesul de constituire şi de dezvoltare a serviciului şi a reprezentanţe-cesul de constituire şi de dezvoltare a serviciului şi a reprezentanţe-
lor diplomatice, angajarea relaţiilor de cooperare dintre Republica lor diplomatice, angajarea relaţiilor de cooperare dintre Republica 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   43Victor Juc_Maria Diacon.indd   43 22.04.2016   10:58:4922.04.2016   10:58:49



4444

Moldova şi Federaţia Rusă, Republica Moldova şi România, culmi-Moldova şi Federaţia Rusă, Republica Moldova şi România, culmi-
nînd cu analiza procesului de cooperare prin organizaţiile internaţi-nînd cu analiza procesului de cooperare prin organizaţiile internaţi-
onale guvernamentale.onale guvernamentale.

Studii de politică externă sînt realizare şi în cadrul unor struc-Studii de politică externă sînt realizare şi în cadrul unor struc-
turi nonguvernamentale. În Buletinul de politică externă elaborat de turi nonguvernamentale. În Buletinul de politică externă elaborat de 
experţii Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”,experţii Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”,
rolul şi locul statului în planul cooperării externe bilaterale şi mul-rolul şi locul statului în planul cooperării externe bilaterale şi mul-
tilaterale este tratat în următoarele aspecte: „Relaţiile moldo-ame-tilaterale este tratat în următoarele aspecte: „Relaţiile moldo-ame-
ricane în contextul procesului de integrare europeană a Chişină-ricane în contextul procesului de integrare europeană a Chişină-
ului: oportunităţi ratate şi posibilităţi pentru viitor”, perfectat deului: oportunităţi ratate şi posibilităţi pentru viitor”, perfectat de
C. Canţîr; „Politica externă a Republicii Moldova în anul 2013: C. Canţîr; „Politica externă a Republicii Moldova în anul 2013: 
începutul ireversibilităţii integrării europene?”, autor I. Tăbîrţă;începutul ireversibilităţii integrării europene?”, autor I. Tăbîrţă;
„De la Vilnius la Riga: Republica Moldova şi dinamica Parteneri-„De la Vilnius la Riga: Republica Moldova şi dinamica Parteneri-
atului Estic”, elaborat de E. Ţugui; „Chinurile politicii externe ale atului Estic”, elaborat de E. Ţugui; „Chinurile politicii externe ale 
Republicii Moldova”, perfectat de C. Ciurea; „Integrarea europeană Republicii Moldova”, perfectat de C. Ciurea; „Integrarea europeană 
a Moldovei mai este un consens naţional?” autor L. Litra; „Reali-a Moldovei mai este un consens naţional?” autor L. Litra; „Reali-
zări şi oportunităţi de cooperare între Organizaţia Naţiunilor Unite zări şi oportunităţi de cooperare între Organizaţia Naţiunilor Unite 
şi Republica Moldova”, elaborat de V. Berbeca [75]. Am reliefat şi Republica Moldova”, elaborat de V. Berbeca [75]. Am reliefat 
doar unele abordări consacrate politicii externe din Buletin, numi-doar unele abordări consacrate politicii externe din Buletin, numi-
torul comun fi ind analiza avantajelor, dezavantajelor, oportunităţilor, torul comun fi ind analiza avantajelor, dezavantajelor, oportunităţilor, 
problemelor şi evoluţia parcursului european al Republicii Moldova. problemelor şi evoluţia parcursului european al Republicii Moldova. 

În cadrul ediţiei de analiză şi consultanţă politică „Politicon” În cadrul ediţiei de analiză şi consultanţă politică „Politicon” 
se regăseşte şi un capitol dedicat relaţiilor Republicii Moldova cu se regăseşte şi un capitol dedicat relaţiilor Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană. Astfel, obiectivele şi fi nalităţile politicii externe Uniunea Europeană. Astfel, obiectivele şi fi nalităţile politicii externe 
pot fi  prezentate prin următoarele titluri: „Declaraţia de la Chişinău pot fi  prezentate prin următoarele titluri: „Declaraţia de la Chişinău 
a celui de-al III-lea Summit PPE al liderilor Parteneriatului Estic”, a celui de-al III-lea Summit PPE al liderilor Parteneriatului Estic”, 
„Uniunea Europeană sau Uniunea Eurasiatică?”, elaborate de S. „Uniunea Europeană sau Uniunea Eurasiatică?”, elaborate de S. 
Chirică; „Republica Moldova „condamnată” să lupte singură pentru Chirică; „Republica Moldova „condamnată” să lupte singură pentru 
viitorul ei european”, autor I. Ciobanu; „Republica Moldova. Unire viitorul ei european”, autor I. Ciobanu; „Republica Moldova. Unire 
prin integrarea europeană”, autor S. Bocancea [76]. Elaborările ştiin-prin integrarea europeană”, autor S. Bocancea [76]. Elaborările ştiin-
ţifi co-practice urmăresc informarea opiniei publice pe problematica ţifi co-practice urmăresc informarea opiniei publice pe problematica 
integraţionistă, subliniind că politica externă trebuie orientată spre integraţionistă, subliniind că politica externă trebuie orientată spre 
dezvoltarea oportunităţilor de integrare europeană şi se impune de dezvoltarea oportunităţilor de integrare europeană şi se impune de 
întreprins acţiuni concrete pentru realizarea parcursului european.întreprins acţiuni concrete pentru realizarea parcursului european.
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Institutul de Politici Publice prezintă studii în domeniului po-Institutul de Politici Publice prezintă studii în domeniului po-
liticii eliticii externe, sintetizate prin: „Relaţiile politice dintre Republica xterne, sintetizate prin: „Relaţiile politice dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană”; „Traseul european al Republicii Moldova şi Uniunea Europeană”; „Traseul european al Republicii 
Moldova: lecţii de trecut şi priorităţi de viitor”; „Strategia europeană Moldova: lecţii de trecut şi priorităţi de viitor”; „Strategia europeană 
a Republicii Moldova”; „Cazul Republicii Moldova: ce ar putea face a Republicii Moldova”; „Cazul Republicii Moldova: ce ar putea face 
Uniunea Europeană şi SUA?”; „Experienţa Poloniei şi unele oportu-Uniunea Europeană şi SUA?”; „Experienţa Poloniei şi unele oportu-
nităţi pentru Moldova” [77]. Aceste studii refl ectă unele preocupări nităţi pentru Moldova” [77]. Aceste studii refl ectă unele preocupări 
de politică externă, textele fi ind elaborate din perspectiva integrării de politică externă, textele fi ind elaborate din perspectiva integrării 
europene a Republicii Moldova, sînt canalizate pe reliefarea tentati-europene a Republicii Moldova, sînt canalizate pe reliefarea tentati-
velor de armonizare legislativă şi racordare la standardele europene.velor de armonizare legislativă şi racordare la standardele europene.

În aceeaşi ordine de idei, subliniem că Asociaţia pentru Po-În aceeaşi ordine de idei, subliniem că Asociaţia pentru Po-
litică Externă din Moldova este una dintre principalele structuri litică Externă din Moldova este una dintre principalele structuri 
neguvernamentale în domeniul politicii externe, propunîndu-şi neguvernamentale în domeniul politicii externe, propunîndu-şi 
să susţină procesul de europenizare şi soluţionare a problematicii să susţină procesul de europenizare şi soluţionare a problematicii 
transnistrene. Obiectivele sînt valorificate prin proiecte care au transnistrene. Obiectivele sînt valorificate prin proiecte care au 
drept scop îmbunătăţirea calităţii dezbaterilor în domeniul politi-drept scop îmbunătăţirea calităţii dezbaterilor în domeniul politi-
cii externe, stabilirea platformelor de analiză, furnizarea studiilor cii externe, stabilirea platformelor de analiză, furnizarea studiilor 
independente de înaltă calitate pe subiecte ce se referă la politică independente de înaltă calitate pe subiecte ce se referă la politică 
externă şi procese internaţionale care afectează interesele Repu-externă şi procese internaţionale care afectează interesele Repu-
blicii Moldova, fiind destinate factorilor de decizie, agenţilor di-blicii Moldova, fiind destinate factorilor de decizie, agenţilor di-
plomatici şi publicului larg interesat [78]. plomatici şi publicului larg interesat [78]. 

Altă organizaţie neguvernamentală reprezentativă care desfă-Altă organizaţie neguvernamentală reprezentativă care desfă-
şoară pe larg un şir de programe  în materie de monitorizare a şoară pe larg un şir de programe  în materie de monitorizare a 
guvernării, alegerilor şi partidelor politice este Asociaţia ADEPT, guvernării, alegerilor şi partidelor politice este Asociaţia ADEPT, 
a cărei obiective în domeniile date urmăresc realizarea eficientă a cărei obiective în domeniile date urmăresc realizarea eficientă 
a strategiilor guvernamentale orientate spre dezvoltarea social-a strategiilor guvernamentale orientate spre dezvoltarea social-
economică şi democratizarea societăţii, consolidarea instituţiilor economică şi democratizarea societăţii, consolidarea instituţiilor 
democratice şi încurajarea participării cetăţenilor în procesul de-democratice şi încurajarea participării cetăţenilor în procesul de-
cizional. Acţiunile desfăşurate sînt prezentate opiniei publice prin cizional. Acţiunile desfăşurate sînt prezentate opiniei publice prin 
publicaţii tematice: „Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Re-publicaţii tematice: „Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Re-
publicii Moldova”, autori fiind M. Cernencu şi I. Boţan, „Partide, publicii Moldova”, autori fiind M. Cernencu şi I. Boţan, „Partide, 
alegeri, compromisuri”, „Moldova şi Uniunea Europeană în con-alegeri, compromisuri”, „Moldova şi Uniunea Europeană în con-
textul Politicii Europene de Vecinătate”, „În ce măsură Politica textul Politicii Europene de Vecinătate”, „În ce măsură Politica 
Europeană de Vecinătate este o ofertă substanţială pentru Republica Europeană de Vecinătate este o ofertă substanţială pentru Republica 
Moldova?”, elaborate de S. Buşcăneanu [79].Moldova?”, elaborate de S. Buşcăneanu [79].
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Aşadar, cercetarea activităţii partidelor politice prin prisma Aşadar, cercetarea activităţii partidelor politice prin prisma 
analizei prevederilor programatice de politică externă reprezintă analizei prevederilor programatice de politică externă reprezintă 
un segment relativ nou, abordat mai puţin sau doar tangenţial cu un segment relativ nou, abordat mai puţin sau doar tangenţial cu 
alte subiecte. Prin studiile realizate, cercetătorii ştiinţifici şi ana-alte subiecte. Prin studiile realizate, cercetătorii ştiinţifici şi ana-
liştii au manifestat interes deosebit faţă de activitatea partidelor liştii au manifestat interes deosebit faţă de activitatea partidelor 
politice pe dimensiunea politicii externe, punînd în lumină şi im-politice pe dimensiunea politicii externe, punînd în lumină şi im-
primînd valoare adăugată importanţei şi participării lor în proce-primînd valoare adăugată importanţei şi participării lor în proce-
sele de cooperare bilaterală şi multilaterală. Subiectul ce vizează sele de cooperare bilaterală şi multilaterală. Subiectul ce vizează 
componentele de politică externă în activitatea partidelor politice componentele de politică externă în activitatea partidelor politice 
din Republica Moldova este mai puţin valorificat în literatura de din Republica Moldova este mai puţin valorificat în literatura de 
specialitate, dat fiind că dimensiunea este mai puţin vizibilă pe specialitate, dat fiind că dimensiunea este mai puţin vizibilă pe 
motivul că au fost realizate mai puţine activităţi de acest gen, im-motivul că au fost realizate mai puţine activităţi de acest gen, im-
pulsionarea lor producîndu-se, cu precădere, în ultimii ani, cînd pe pulsionarea lor producîndu-se, cu precădere, în ultimii ani, cînd pe 
agenda zilei a revenit problema opţiunii geopolitice şi vectorului agenda zilei a revenit problema opţiunii geopolitice şi vectorului 
de dezvoltare a Republicii Moldova, abordate în contextul tenta-de dezvoltare a Republicii Moldova, abordate în contextul tenta-
tivelor formării coaliţiilor guvernametale şi activizării opoziţiei, tivelor formării coaliţiilor guvernametale şi activizării opoziţiei, 
atît parlamentare, cît şi extraparlamentare.atît parlamentare, cît şi extraparlamentare.

1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a prevederior şi 1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a prevederior şi 
activităţilor de politică externă exercitate de partide politiceactivităţilor de politică externă exercitate de partide politice
Fiind o ştiinţă care focalizează obiectul său de studiu pe proce-Fiind o ştiinţă care focalizează obiectul său de studiu pe proce-

sele de exercitare a politicii, politologia probează capacitatea de a sele de exercitare a politicii, politologia probează capacitatea de a 
identifi ca şi analiza sensul identifi ca şi analiza sensul şşi motivaţia, tipurile şi fi nalităţile acti-i motivaţia, tipurile şi fi nalităţile acti-
vităţii social-umane. Politica are implicaţii pentru fi ecare cetăţean, vităţii social-umane. Politica are implicaţii pentru fi ecare cetăţean, 
participant activ sau pasiv la procesul politic propriu-zis, dar pre-participant activ sau pasiv la procesul politic propriu-zis, dar pre-
supune supune şşi reglementarea raporturilor internaţionale prin edifi carea i reglementarea raporturilor internaţionale prin edifi carea 
relaţiei statelor cu alţi actori, atrelaţiei statelor cu alţi actori, atîît statali, ct statali, cîît şi nestatali.t şi nestatali.

Reperele conceptuale şi metodologice ale investigaţiei preve-Reperele conceptuale şi metodologice ale investigaţiei preve-
derilor de politică externă ce se conţin în documentele programa-derilor de politică externă ce se conţin în documentele programa-
tice ale partidelor politice vor fi reliefate prin apelarea la lucrările tice ale partidelor politice vor fi reliefate prin apelarea la lucrările 
unor doctrinari, acestea servind în calitate de suport pentru funda-unor doctrinari, acestea servind în calitate de suport pentru funda-
mentarea cercetărilor noastre, care sînt elaborate în conformitate mentarea cercetărilor noastre, care sînt elaborate în conformitate 
cu obiectivele trasate.cu obiectivele trasate.
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În acest sens de idei, D. Easton considera politica un mod de alo-În acest sens de idei, D. Easton considera politica un mod de alo-
care autoritară a valorilor în societate şi expresia diviziunii activi-care autoritară a valorilor în societate şi expresia diviziunii activi-
tăţilor între cei care decid şi cei care execută [1, p.18]. Pentru mulţi tăţilor între cei care decid şi cei care execută [1, p.18]. Pentru mulţi 
autori, susţine I. Mitran, politica nu este altceva decît o competiţie autori, susţine I. Mitran, politica nu este altceva decît o competiţie 
permanentă pentru putere. În limbajul specifi c politologiei, se ope-permanentă pentru putere. În limbajul specifi c politologiei, se ope-
rează distinct între politic şi politică, apreciindu-se că politicul este rează distinct între politic şi politică, apreciindu-se că politicul este 
o componentă perenă, o trăsătură a vieţii sociale, o caracteristică a o componentă perenă, o trăsătură a vieţii sociale, o caracteristică a 
esenţei umane, iar politica reprezintă o formă dinamică de exprima-esenţei umane, iar politica reprezintă o formă dinamică de exprima-
re directă a opţiunilor în funcţie de anumite condiţii de loc, de timp re directă a opţiunilor în funcţie de anumite condiţii de loc, de timp 
şi de interesele sociale, prin acte ofi ciale la nivel de stat [2, p.11].şi de interesele sociale, prin acte ofi ciale la nivel de stat [2, p.11].

Politica reprezintă ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat, o Politica reprezintă ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat, o 
sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările şi sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările şi 
manifestările care apar între partidele politice. Fiind una dintre cele manifestările care apar între partidele politice. Fiind una dintre cele 
mai sugestive şi interesante personalităţi colective, întrunind cate-mai sugestive şi interesante personalităţi colective, întrunind cate-
gorii şi grupuri sociale, culminînd cu popoare şi naţiuni, politica se gorii şi grupuri sociale, culminînd cu popoare şi naţiuni, politica se 
ancorează pe promovarea intereselor ce se catalizează în jurul pro-ancorează pe promovarea intereselor ce se catalizează în jurul pro-
cesului de cucerire, exercitare şi promovare a puterii atît în interior, cesului de cucerire, exercitare şi promovare a puterii atît în interior, 
cît şi în exterior. Notăm că politica este defi nită de P. Russu ca formă cît şi în exterior. Notăm că politica este defi nită de P. Russu ca formă 
de manifestare a relaţiilor sociale proprii comunităţilor globale, de de manifestare a relaţiilor sociale proprii comunităţilor globale, de 
instruire şi menţinere a ordinii care moderează confl ictele sociale şi instruire şi menţinere a ordinii care moderează confl ictele sociale şi 
garantează, în acelaşi timp, securitatea internă şi securitatea externă garantează, în acelaşi timp, securitatea internă şi securitatea externă 
a respectivelor comunităţi [3,p.164]. Pentru realizarea contextului a respectivelor comunităţi [3,p.164]. Pentru realizarea contextului 
social favorabil, determinat de dezvoltare economică şi perspective social favorabil, determinat de dezvoltare economică şi perspective 
de cooperare externă, autorităţile statului plasează spectrul opţiu-de cooperare externă, autorităţile statului plasează spectrul opţiu-
nilor şi activităţilor programatice de guvernare în două categorii: nilor şi activităţilor programatice de guvernare în două categorii: 
politică internă şi politică externă. În acest sens de idei, politica ex-politică internă şi politică externă. În acest sens de idei, politica ex-
ternă este determinată în mod direct de politica internă, subliniază ternă este determinată în mod direct de politica internă, subliniază 
S. Cebotari, V. Saca şi I. Coropcean, iar obiectivele politicii externe S. Cebotari, V. Saca şi I. Coropcean, iar obiectivele politicii externe 
constau în asigurarea celor mai favorabile condiţii internaţionale constau în asigurarea celor mai favorabile condiţii internaţionale 
pentru realizarea intereselor statului [4, p.25]. V. Borş menţionează pentru realizarea intereselor statului [4, p.25]. V. Borş menţionează 
în acelaşi context de idei că în prezent se constată o infl uenţă cres-în acelaşi context de idei că în prezent se constată o infl uenţă cres-
cîndă a factorilor internaţionali prin intermediul politicii externe cîndă a factorilor internaţionali prin intermediul politicii externe 
asupra politicii interne, prima devenind un mijloc solid de democra-asupra politicii interne, prima devenind un mijloc solid de democra-
tizare a societăţii [5, p.57]. Suntem de părere că din acest punct de tizare a societăţii [5, p.57]. Suntem de părere că din acest punct de 
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vedere, edifi cator este că politica internă şi politica externă a unui vedere, edifi cator este că politica internă şi politica externă a unui 
stat se afl ă în strînsă conexiune şi interdependenţă: politica internă stat se afl ă în strînsă conexiune şi interdependenţă: politica internă 
poate fi  mai bine percepută dacă este raportată la politica externă. În poate fi  mai bine percepută dacă este raportată la politica externă. În 
acelaşi timp, caracterul şi direcţiile politicii externe sînt determinate acelaşi timp, caracterul şi direcţiile politicii externe sînt determinate 
direct de priorităţile politicii interne. Primii teoreticieni ai „socie-direct de priorităţile politicii interne. Primii teoreticieni ai „socie-
tăţii internaţionale”, precum H. Grotius sau Im. Kant, au încercat tăţii internaţionale”, precum H. Grotius sau Im. Kant, au încercat 
să examineze statul în contextul „societăţii statelor”, propunîndu-şi să examineze statul în contextul „societăţii statelor”, propunîndu-şi 
ca obiectiv stabilirea condiţiilor şi cerinţelor necesare coexistenţei ca obiectiv stabilirea condiţiilor şi cerinţelor necesare coexistenţei 
şi colaborării interstatale, concentrîndu-şi atenţia asupra relaţiilor şi colaborării interstatale, concentrîndu-şi atenţia asupra relaţiilor 
reglementate de drept. Conform opiniei lui A. Burian, ei au impri-reglementate de drept. Conform opiniei lui A. Burian, ei au impri-
mat un imbold elaborării dreptului internaţional şi teoriei relaţiilor mat un imbold elaborării dreptului internaţional şi teoriei relaţiilor 
internaţionale [6, p.38], suveranitatea rareori a fost pusă la îndoială, internaţionale [6, p.38], suveranitatea rareori a fost pusă la îndoială, 
dat fi ind că statul îşi determină în mod individual propriul destin, dat fi ind că statul îşi determină în mod individual propriul destin, 
acceptînd compromisul şi limitările impuse de obligaţiile contractu-acceptînd compromisul şi limitările impuse de obligaţiile contractu-
ale în raport cu alte entităţi statale, fără a le submina autoritatea, dar ale în raport cu alte entităţi statale, fără a le submina autoritatea, dar 
totodată respectîndu-le conţinutul interesului naţional.totodată respectîndu-le conţinutul interesului naţional.

În ordinea refl ectată de idei, politica externă a statului reprezintă În ordinea refl ectată de idei, politica externă a statului reprezintă 
ansamblul obiectivelor ce urmează a fi  realizate în baza procedeelor ansamblul obiectivelor ce urmează a fi  realizate în baza procedeelor 
şi mijloacelor pe care factorii de decizie le determină şi le aplică şi mijloacelor pe care factorii de decizie le determină şi le aplică 
în relaţiile cu alţi actori statali. În accepţia noastră, complexitatea în relaţiile cu alţi actori statali. În accepţia noastră, complexitatea 
acestei noţiuni provine din insufi cienţa unei înţelegeri clare a ceea acestei noţiuni provine din insufi cienţa unei înţelegeri clare a ceea 
ce este politica externă, a limitelor sale, a similitudinilor şi diferen-ce este politica externă, a limitelor sale, a similitudinilor şi diferen-
ţelor dintre politica externă şi relaţiile externe, relaţiile interstatale, ţelor dintre politica externă şi relaţiile externe, relaţiile interstatale, 
diplomaţie, politica de stat, politica transnaţională, politica inter-diplomaţie, politica de stat, politica transnaţională, politica inter-
naţională, politica mondială. În cadrul raportului politică externă-naţională, politica mondială. În cadrul raportului politică externă-
relaţii internaţionale prima este catalogată ca o artă a întreţinerii relaţii internaţionale prima este catalogată ca o artă a întreţinerii 
relaţiilor internaţionale, ca totalitatea politicilor şi strategiilor care relaţiilor internaţionale, ca totalitatea politicilor şi strategiilor care 
urmăresc direct realizarea propriilor interese pe plan extern sau urmăresc direct realizarea propriilor interese pe plan extern sau 
ca parte integrantă a relaţiilor internaţionale [7, p.151]. După cum ca parte integrantă a relaţiilor internaţionale [7, p.151]. După cum 
menţionează A. Arseni, V. Ivanov şi I. Suholitco, există deosebiri nu menţionează A. Arseni, V. Ivanov şi I. Suholitco, există deosebiri nu 
numai între politica externă şi politica mondială, dar şi între relaţiile numai între politica externă şi politica mondială, dar şi între relaţiile 
internaţionale şi politica mondială. Politica externă a oricărui stat internaţionale şi politica mondială. Politica externă a oricărui stat 
presupune o activitate diplomatică specifi că de implementare, de presupune o activitate diplomatică specifi că de implementare, de 
către Ministerul de Externe (sau alte instituţii similare), a principi-către Ministerul de Externe (sau alte instituţii similare), a principi-
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ilor de bază ale politicii internaţionale elaborate de structurile de-ilor de bază ale politicii internaţionale elaborate de structurile de-
mocratice interne, obiectivele trasate fi ind canalizate pe asigurarea mocratice interne, obiectivele trasate fi ind canalizate pe asigurarea 
realizării şi promovării intereselor naţionale [8, p. 166]. realizării şi promovării intereselor naţionale [8, p. 166]. 

Pentru a reliefa mai amplu aspectele determinante ale politicii Pentru a reliefa mai amplu aspectele determinante ale politicii 
externe, vom supune analizei conceptul atît din perspectiva autorilor externe, vom supune analizei conceptul atît din perspectiva autorilor 
străini (H. Morgenthau, M. Finnemore, K. Holsti), cît şi în accepţia străini (H. Morgenthau, M. Finnemore, K. Holsti), cît şi în accepţia 
cercetătorilor din Republica Moldova (V. Saca, S. Cebotari, A. Buri-cercetătorilor din Republica Moldova (V. Saca, S. Cebotari, A. Buri-
an). În acest context de idei vom preciza că una din cele mai cunos-an). În acest context de idei vom preciza că una din cele mai cunos-
cute teorii ale politicii externe a fost elaborată de H. Morgenthau, cute teorii ale politicii externe a fost elaborată de H. Morgenthau, 
defi nind-o, mai întîi de toate, ca o politică a puterii, în cadrul căreia defi nind-o, mai întîi de toate, ca o politică a puterii, în cadrul căreia 
interesele naţionale sînt mai presus de orice norme şi principii inter-interesele naţionale sînt mai presus de orice norme şi principii inter-
naţionale, puterea (militară, economică, fi nanciară) fi ind principalul naţionale, puterea (militară, economică, fi nanciară) fi ind principalul 
mijloc de atingere a obiectivelor propuse. Conform asumpţiei doc-mijloc de atingere a obiectivelor propuse. Conform asumpţiei doc-
trinarului, „scopurile politicii externe trebuie să fi e determinate în trinarului, „scopurile politicii externe trebuie să fi e determinate în 
spiritul interesului naţional şi să fi e sprijinite prin forţă” [9, p.166]. spiritul interesului naţional şi să fi e sprijinite prin forţă” [9, p.166]. 
Insistînd pe  această idee, H. Morgenthau fundamentează tradiţia re-Insistînd pe  această idee, H. Morgenthau fundamentează tradiţia re-
alistă de explorare a conceptului, a cărei esenţă se reduce la urmă-alistă de explorare a conceptului, a cărei esenţă se reduce la urmă-
toarele: interesele naţionale de politică externă se împart ierarhic în toarele: interesele naţionale de politică externă se împart ierarhic în 
două niveluri: principal şi secundar. Conform acestei tradiţii, primul două niveluri: principal şi secundar. Conform acestei tradiţii, primul 
este determinat de situaţia geopolitică a statului şi se referă la asigura-este determinat de situaţia geopolitică a statului şi se referă la asigura-
rea independenţei lui politice şi economice, a securităţii şi integrităţii rea independenţei lui politice şi economice, a securităţii şi integrităţii 
ca unitate social-economică şi politică, naţional-istorică şi culturală, ca unitate social-economică şi politică, naţional-istorică şi culturală, 
interesele fi ind susţinute prin mijloace diplomatice, politico-milita-interesele fi ind susţinute prin mijloace diplomatice, politico-milita-
re, economice şi ideologice. Nivelul al doilea încorporează interese re, economice şi ideologice. Nivelul al doilea încorporează interese 
ce ţin de menţinerea stabilităţii sistemului internaţional şi securităţii ce ţin de menţinerea stabilităţii sistemului internaţional şi securităţii 
internaţionale aplicînd managementul confl ictelor şi participarea la internaţionale aplicînd managementul confl ictelor şi participarea la 
procesele multilaterale de cooperare economică şi ecologică, cultu-procesele multilaterale de cooperare economică şi ecologică, cultu-
rală şi ştiinţifi că. Interesele secundare se afl ă în raport de dependenţă rală şi ştiinţifi că. Interesele secundare se afl ă în raport de dependenţă 
faţă de cele principale, dar, în acelaşi timp, se bucură de autonomie în faţă de cele principale, dar, în acelaşi timp, se bucură de autonomie în 
creştere, condiţionînd activităţi de politică externă, ameresului naţio-creştere, condiţionînd activităţi de politică externă, ameresului naţio-
nal, abordat ca factor determinant al priorităţilor strategice de politică nal, abordat ca factor determinant al priorităţilor strategice de politică 
externă a Republicii Moldova [10, p.207].externă a Republicii Moldova [10, p.207].

Refl ecţiile lui J. Frankel se înscriu în aceeaşi ordine de idei, sub-Refl ecţiile lui J. Frankel se înscriu în aceeaşi ordine de idei, sub-
liniindu-se expres că interesele naţionale şi obiectivele naţionale liniindu-se expres că interesele naţionale şi obiectivele naţionale 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   49Victor Juc_Maria Diacon.indd   49 22.04.2016   10:58:4922.04.2016   10:58:49



5050

determină direcţiile şi particularităţile politicii externe a statelor. determină direcţiile şi particularităţile politicii externe a statelor. 
F. Northidge este de părere că politica externă întretaie evaluarea F. Northidge este de părere că politica externă întretaie evaluarea 
raţională a intereselor naţionale cu cea a doctrinelor ideologice, pe raţională a intereselor naţionale cu cea a doctrinelor ideologice, pe 
cînd conform supoziţiei lui M. Finnemore, politica externă a state-cînd conform supoziţiei lui M. Finnemore, politica externă a state-
lor nu este determinată în exclusivitate de interese obiective, deri-lor nu este determinată în exclusivitate de interese obiective, deri-
vate din capacităţile economice, politice sau militare raportate la vate din capacităţile economice, politice sau militare raportate la 
potenţialul altor actori, ci este determinată, în aceeaşi măsură, de potenţialul altor actori, ci este determinată, în aceeaşi măsură, de 
normele şi valorile care structurează relaţiile internaţionale. normele şi valorile care structurează relaţiile internaţionale. 

Considerăm că asumpţia lui K. Holsti privind politica externă Considerăm că asumpţia lui K. Holsti privind politica externă 
este mult mai pragmatică decît cele expuse mai sus, cercetătorul de-este mult mai pragmatică decît cele expuse mai sus, cercetătorul de-
păşeşte limitele analizei teoretice şi se referă la scopurile şi obiec-păşeşte limitele analizei teoretice şi se referă la scopurile şi obiec-
tivele statelor, în general şi strategiile de implementare pentru a le tivele statelor, în general şi strategiile de implementare pentru a le 
atinge şi a le proteja, în particular [11, p.82]. Conform estimării lui atinge şi a le proteja, în particular [11, p.82]. Conform estimării lui 
K. Holsti, în componenţa politicii externe se includ orientări, anga-K. Holsti, în componenţa politicii externe se includ orientări, anga-
jamente şi acţiuni care exprimă rolul naţional al unui stat.jamente şi acţiuni care exprimă rolul naţional al unui stat.

În accepţia lui J. Rosenau, politica externă reprezintă direcţia de În accepţia lui J. Rosenau, politica externă reprezintă direcţia de 
acţiune pe care responsabilii ofi ciali ai unei societăţi naţionale o ur-acţiune pe care responsabilii ofi ciali ai unei societăţi naţionale o ur-
mează în vederea prezentării sau modifi cării unei situaţii din cadrul mează în vederea prezentării sau modifi cării unei situaţii din cadrul 
sistemului internaţional pentru a fi  direct compatibilă cu obiectivele sistemului internaţional pentru a fi  direct compatibilă cu obiectivele 
sale. J. Stein o numeşte totalitate de comportamente care se referă sale. J. Stein o numeşte totalitate de comportamente care se referă 
la preocupările unui stat, pe cînd D. Ethier exprimă opinia că  poli-la preocupările unui stat, pe cînd D. Ethier exprimă opinia că  poli-
tica externă conţine un ansamblu de principii, orientări, programe şi tica externă conţine un ansamblu de principii, orientări, programe şi 
instituţii ce caracterizează relaţiile unui stat cu alte entităţi statale .instituţii ce caracterizează relaţiile unui stat cu alte entităţi statale .

În acelaşi context de idei, G. Evans şi J. Newnham prezintă con-În acelaşi context de idei, G. Evans şi J. Newnham prezintă con-
ceptul de ceptul de foreign policyforeign policy ca pe o „scenă” în care acţionează, reacţi- ca pe o „scenă” în care acţionează, reacţi-
onează şi interacţionează actorii statali [12, p.190], politica externă onează şi interacţionează actorii statali [12, p.190], politica externă 
este vizată ca o activitate de frontieră, termenul „de frontieră” de-este vizată ca o activitate de frontieră, termenul „de frontieră” de-
notă că cei care elaborează politica acoperă două arii de acţiune: notă că cei care elaborează politica acoperă două arii de acţiune: 
internă şi externă sau globală. Factorii de decizie politică şi sistemul internă şi externă sau globală. Factorii de decizie politică şi sistemul 
politic se afl ă în puncte de intersecţie şi urmăresc să medieze între politic se afl ă în puncte de intersecţie şi urmăresc să medieze între 
diverse domenii. Mediul intern sau aria de acţiune internă formează diverse domenii. Mediul intern sau aria de acţiune internă formează 
contextul de bază în care se elaborează politica, în timp ce facto-contextul de bază în care se elaborează politica, în timp ce facto-
rii care fundamentează funcţionalitatea acestui mediu pot fi  redaţi rii care fundamentează funcţionalitatea acestui mediu pot fi  redaţi 
prin baza de resurse a statului, situaţia  geografi că, raportare la alte prin baza de resurse a statului, situaţia  geografi că, raportare la alte 
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entităţi statale, nivelul de dezvoltare economică, structura demo-entităţi statale, nivelul de dezvoltare economică, structura demo-
grafi că, ideologia şi valorile fundamentale. Mediul internaţional sau grafi că, ideologia şi valorile fundamentale. Mediul internaţional sau 
arealul de acţiune externă, la rîndul său, este suportul pe care se arealul de acţiune externă, la rîndul său, este suportul pe care se 
implementează politica. Procesul propriu-zis necesită participarea implementează politica. Procesul propriu-zis necesită participarea 
expresă a altor factori (actori politici, instituţii) care, prin reacţiile expresă a altor factori (actori politici, instituţii) care, prin reacţiile 
lor, vor prezenta feedback-ul în mediul unde se elaborează politica, lor, vor prezenta feedback-ul în mediul unde se elaborează politica, 
completînd, astfel, imaginea politicii viitoare. Această încercare de completînd, astfel, imaginea politicii viitoare. Această încercare de 
a construi o realitate pe care să se bazeze elaborarea politicii se nu-a construi o realitate pe care să se bazeze elaborarea politicii se nu-
meşte defi nirea situaţiei, o premisă necesară a înţelegerii mediului şi meşte defi nirea situaţiei, o premisă necesară a înţelegerii mediului şi 
a luării deciziilor politice la nivel de stat şi în mediul internaţional.a luării deciziilor politice la nivel de stat şi în mediul internaţional.

Politica externă a unui stat are drept suport potenţialul econo-Politica externă a unui stat are drept suport potenţialul econo-
mic, demografi c, tehnico-ştiinţifi c, militar şi cultural. Argumentul mic, demografi c, tehnico-ştiinţifi c, militar şi cultural. Argumentul 
se regăseşte în studiul lui Ph. Defarges „Organizaţiile internaţionale se regăseşte în studiul lui Ph. Defarges „Organizaţiile internaţionale 
contemporane”, care susţine, prin constatare, că în evoluţia istoriei, contemporane”, care susţine, prin constatare, că în evoluţia istoriei, 
amplasarea geopolitică a statului a dominat în alegerea partenerilor amplasarea geopolitică a statului a dominat în alegerea partenerilor 
şi a motivat partidele politice în trasarea prevederilor de politică şi a motivat partidele politice în trasarea prevederilor de politică 
externă să identifi ce soluţii pentru a dezvolta relaţii cu adversariiexternă să identifi ce soluţii pentru a dezvolta relaţii cu adversarii
[13, p.57]. Condiţiile spaţiului geografi c sînt considerate cauza de [13, p.57]. Condiţiile spaţiului geografi c sînt considerate cauza de 
bază, a cărei prezenţă implică promovarea unei anumite politici, iar bază, a cărei prezenţă implică promovarea unei anumite politici, iar 
relaţia spaţiu geografi c – politică externă, sub incidenţa principiului relaţia spaţiu geografi c – politică externă, sub incidenţa principiului 
cauzalităţii, oferă posibilitatea formulării legilor şi principiilor uni-cauzalităţii, oferă posibilitatea formulării legilor şi principiilor uni-
versale, care contribuie la fundamentarea teoretică a geopoliticii şi versale, care contribuie la fundamentarea teoretică a geopoliticii şi 
structurarea piramidală a viziunilor de politică externă înserate în structurarea piramidală a viziunilor de politică externă înserate în 
platformele electorale ale partidelor politice – parteneri strategici în platformele electorale ale partidelor politice – parteneri strategici în 
edifi carea politicii efi ciente la nivel global, continental, regional, na-edifi carea politicii efi ciente la nivel global, continental, regional, na-
ţional şi local, a specifi cat cu lux de amănunte cercetătorul francez. ţional şi local, a specifi cat cu lux de amănunte cercetătorul francez. 

Un interes deosebit pentru factorii care fundamentează stabili-Un interes deosebit pentru factorii care fundamentează stabili-
rea, promovarea şi exercitarea politicii externe este manifestat derea, promovarea şi exercitarea politicii externe este manifestat de
A. Burian, care menţionează că fi ecare stat suveran, în calitatea sa A. Burian, care menţionează că fi ecare stat suveran, în calitatea sa 
de subiect al relaţiilor internaţionale, exercită propria politică exter-de subiect al relaţiilor internaţionale, exercită propria politică exter-
nă, determinată de o multitudine de aspecte, printre care incluzînd nă, determinată de o multitudine de aspecte, printre care incluzînd 
nivelurile de dezvoltare socioeconomică şi sociopolitică, aşezarea ge-nivelurile de dezvoltare socioeconomică şi sociopolitică, aşezarea ge-
ografi că, tradiţiile istorice-naţionale, obiectivele şi necesităţile asigu-ografi că, tradiţiile istorice-naţionale, obiectivele şi necesităţile asigu-
rării suveranităţii şi securităţii. Privite prin prisma politicii externe, rării suveranităţii şi securităţii. Privite prin prisma politicii externe, 
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componentele date sînt focalizate în concepţia interesului naţional, componentele date sînt focalizate în concepţia interesului naţional, 
care determină rolul şi locul statului în lume [14, p.42]. Vom nota că care determină rolul şi locul statului în lume [14, p.42]. Vom nota că 
acelaşi autor, care, de altfel, se remarcă printr-un şir de studii în ma-acelaşi autor, care, de altfel, se remarcă printr-un şir de studii în ma-
teria teoriei şi practicii relaţiilor internaţionale, încearcă o abordare teria teoriei şi practicii relaţiilor internaţionale, încearcă o abordare 
dintr-o perspectivă cotidiană a relaţiilor internaţionale şi a politicii dintr-o perspectivă cotidiană a relaţiilor internaţionale şi a politicii 
externe, menţionînd că la prima vedere domeniul relaţiilor interna-externe, menţionînd că la prima vedere domeniul relaţiilor interna-
ţionale reprezintă o lume îndepărtată şi abstractă, apanajul unui cerc ţionale reprezintă o lume îndepărtată şi abstractă, apanajul unui cerc 
restrîns de oameni: şefi  de state, diplomaţi şi militari. Situaţia se pre-restrîns de oameni: şefi  de state, diplomaţi şi militari. Situaţia se pre-
zintă altfel, deoarece internaţionalizarea proceselor politice din seco-zintă altfel, deoarece internaţionalizarea proceselor politice din seco-
lul XX a atins dimensiuni foarte mari: îmbunătăţirea şi modernizarea lul XX a atins dimensiuni foarte mari: îmbunătăţirea şi modernizarea 
transportului şi telecomunicaţiilor au fortifi cat în mare măsură po-transportului şi telecomunicaţiilor au fortifi cat în mare măsură po-
sibilitatea cooperării internaţionale, dezvoltarea comerţului, schim-sibilitatea cooperării internaţionale, dezvoltarea comerţului, schim-
bul de idei şi informaţii, iar progresul tehnico-ştiinţifi c a infl uenţat bul de idei şi informaţii, iar progresul tehnico-ştiinţifi c a infl uenţat 
considerabil consolidarea relaţiilor interumane. Deşi liderii politici considerabil consolidarea relaţiilor interumane. Deşi liderii politici 
deţin un rol important în domeniul relaţiilor internaţionale, întreaga deţin un rol important în domeniul relaţiilor internaţionale, întreaga 
societate într-un fel sau altul participă la procesul politic din ţările de societate într-un fel sau altul participă la procesul politic din ţările de 
reşedinţă, aleg deputaţii şi şefi i de stat, cu alte cuvinte, coparticipă la reşedinţă, aleg deputaţii şi şefi i de stat, cu alte cuvinte, coparticipă la 
formarea puterii şi orientarea politicii externe. La referendum cetăţe-formarea puterii şi orientarea politicii externe. La referendum cetăţe-
nii sînt invitaţi să se pronunţe pentru participarea sau neparticiparea nii sînt invitaţi să se pronunţe pentru participarea sau neparticiparea 
în cadrul organizaţiilor internaţionale, infl uenţînd nu numai viitorul în cadrul organizaţiilor internaţionale, infl uenţînd nu numai viitorul 
propriei ţări, dar, într-o anumită măsură, şi al grupărilor integraţionis-propriei ţări, dar, într-o anumită măsură, şi al grupărilor integraţionis-
te, viitorul altor state. Aceste elemente, precizează cercetătorul, for-te, viitorul altor state. Aceste elemente, precizează cercetătorul, for-
mează aspectul cotidian al relaţiilor internaţionale, care, la rîndul lor, mează aspectul cotidian al relaţiilor internaţionale, care, la rîndul lor, 
sînt emanate de programele partidelor politice şi de platformele lor sînt emanate de programele partidelor politice şi de platformele lor 
electorale, indiferent de poziţia pe care o ocupă pe eşichierul politic. electorale, indiferent de poziţia pe care o ocupă pe eşichierul politic. 
Argumentînd capacitatea de infl uenţă a procesului politic de cetăţeni, Argumentînd capacitatea de infl uenţă a procesului politic de cetăţeni, 
constatăm că prin ieşirea Republicii Moldova din colapsul sistemului constatăm că prin ieşirea Republicii Moldova din colapsul sistemului 
sovietic s-au creat posibilităţile însuşirii unei culturi politice proprii, sovietic s-au creat posibilităţile însuşirii unei culturi politice proprii, 
distincte, fapt care permite existenţa viziunilor multiple asupra di-distincte, fapt care permite existenţa viziunilor multiple asupra di-
recţiei vectorului de politică externă. În acest sens, politica externă recţiei vectorului de politică externă. În acest sens, politica externă 
se exprimă prin activitatea statului de a reglementa pe arena mondială se exprimă prin activitatea statului de a reglementa pe arena mondială 
relaţiile cu alţi actori: state, partide politice şi organizaţii sociale din relaţiile cu alţi actori: state, partide politice şi organizaţii sociale din 
exterior, organizaţii mondiale şi regionale, sprijinindu-se pe potenţialul exterior, organizaţii mondiale şi regionale, sprijinindu-se pe potenţialul 
economic, militar, tehnico-ştiinţifi c, cultural şi demografi c [15, p.261].economic, militar, tehnico-ştiinţifi c, cultural şi demografi c [15, p.261].
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Studiul politicii externe, abordată în sensul de continuare a po-Studiul politicii externe, abordată în sensul de continuare a po-
liticii interne şi de componentă a relaţiilor internaţionale, constituie liticii interne şi de componentă a relaţiilor internaţionale, constituie 
una dintre problemele esenţiale ale ştiinţelor politice şi relaţiilor una dintre problemele esenţiale ale ştiinţelor politice şi relaţiilor 
internaţionale [16, p.346], menţionează Gh. Căldare şi R. Gorincioi. internaţionale [16, p.346], menţionează Gh. Căldare şi R. Gorincioi. 
Dată fi ind creşterea rolului şi locului politicii externe ca obiect de Dată fi ind creşterea rolului şi locului politicii externe ca obiect de 
cercetare, actualmente, aceasta a devenit mai moderată, deoarece cercetare, actualmente, aceasta a devenit mai moderată, deoarece 
relaţiile dintre state se bazează nu numai pe dimensiunile militare relaţiile dintre state se bazează nu numai pe dimensiunile militare 
şi diplomatice, dar şi pe aspectele ce ţin de ajutor reciproc şi dia-şi diplomatice, dar şi pe aspectele ce ţin de ajutor reciproc şi dia-
log politic. În acest sens, obiectivele politicii externe sînt canalizate log politic. În acest sens, obiectivele politicii externe sînt canalizate 
pe  fi nalităţi împărtăşite în scopul realizării intereselor vitale ale pe  fi nalităţi împărtăşite în scopul realizării intereselor vitale ale 
statelor, inclusiv în asigurarea securităţii şi menţinerea bunăstării statelor, inclusiv în asigurarea securităţii şi menţinerea bunăstării 
sociale. A. Burian şi V. Talpă înţeleg prin politica externă „cursul sociale. A. Burian şi V. Talpă înţeleg prin politica externă „cursul 
general al statului în afacerile internaţionale”, „activitatea desfăşu-general al statului în afacerile internaţionale”, „activitatea desfăşu-
rată pe arena internaţională” [17, p.4], prin îmbinarea acestor fac-rată pe arena internaţională” [17, p.4], prin îmbinarea acestor fac-
tori se asigură posibilitatea dezvoltării direcţiilor noi de politică ex-tori se asigură posibilitatea dezvoltării direcţiilor noi de politică ex-
ternă, precum şi se stabileşte ierarhia priorităţilor în monitorizarea ternă, precum şi se stabileşte ierarhia priorităţilor în monitorizarea 
şi realizarea scopurilor ei. Autorii au susţinut că politica externă re-şi realizarea scopurilor ei. Autorii au susţinut că politica externă re-
prezintă activitatea statului pe arena mondială, fi ind îndreptată spre prezintă activitatea statului pe arena mondială, fi ind îndreptată spre 
reglementarea relaţiilor cu alţi actori: statele se exprimă în relaţiile reglementarea relaţiilor cu alţi actori: statele se exprimă în relaţiile 
internaţionale prin politica lor externă, care poate primi două forme internaţionale prin politica lor externă, care poate primi două forme 
de bază – diplomaţia şi strategia, preluînd ideile lui R. Aron.de bază – diplomaţia şi strategia, preluînd ideile lui R. Aron.

O evaluare preliminară a elaborărilor de mai sus denotă că po-O evaluare preliminară a elaborărilor de mai sus denotă că po-
litica externă este abordată din perspectivă ontologică şi structu-litica externă este abordată din perspectivă ontologică şi structu-
ral-funcţională, pe cînd V. Saca şi S. Cebotari imprimă conceptului ral-funcţională, pe cînd V. Saca şi S. Cebotari imprimă conceptului 
de politică externă valenţă spaţial-temporală, susţinînd că politica de politică externă valenţă spaţial-temporală, susţinînd că politica 
externă trebuie să fi e înţeleasă ca o categorie concret istorică, o ca-externă trebuie să fi e înţeleasă ca o categorie concret istorică, o ca-
tegorie care nu există în afara spaţiului şi timpului. În acest sens de tegorie care nu există în afara spaţiului şi timpului. În acest sens de 
idei, esenţa factorului spaţial constă în faptul că lumea externă este idei, esenţa factorului spaţial constă în faptul că lumea externă este 
lumea materială, care ocupă un anumit spaţiu, ale cărui caracteris-lumea materială, care ocupă un anumit spaţiu, ale cărui caracteris-
tici trasează limitele comportamentului politic al statului. Factorul tici trasează limitele comportamentului politic al statului. Factorul 
temporal este determinat de supoziţia că politica externă reprezintă temporal este determinat de supoziţia că politica externă reprezintă 
activitatea statului într-un anumit interval de timp [18, p.62]. Luînd activitatea statului într-un anumit interval de timp [18, p.62]. Luînd 
ca bază aceste aserţiuni, precizăm că politica externă este defi nită ca bază aceste aserţiuni, precizăm că politica externă este defi nită 
de parametrii spaţiali şi temporali în care sînt exercitate activităţilede parametrii spaţiali şi temporali în care sînt exercitate activităţile
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programatice. Însă rapiditatea evoluţiei sociale şi a relaţiilor întreprogramatice. Însă rapiditatea evoluţiei sociale şi a relaţiilor între
comunităţi, tratate ca subiecte de drept internaţional, depăşeşte comunităţi, tratate ca subiecte de drept internaţional, depăşeşte 
anumite limite prestabilite şi poate genera relaţii şi reacţii fără a anumite limite prestabilite şi poate genera relaţii şi reacţii fără a 
ţine cont de parametrii temporali sau spaţiali ai unei cauze. Acto-ţine cont de parametrii temporali sau spaţiali ai unei cauze. Acto-
rii responsabili de formarea contextului politicii externe trebuie să rii responsabili de formarea contextului politicii externe trebuie să 
dispună de capacitatea cunoaşterii şi înţelegerii confi guraţiilor în dispună de capacitatea cunoaşterii şi înţelegerii confi guraţiilor în 
schimbare ale ordinii internaţionale care se succed cu o rapiditate schimbare ale ordinii internaţionale care se succed cu o rapiditate 
fără precedent. Vom remarca adeziunea celor doi cercetători la fun-fără precedent. Vom remarca adeziunea celor doi cercetători la fun-
damentele realismului politic, această teorie fi ind, de altfel împărtă-damentele realismului politic, această teorie fi ind, de altfel împărtă-
şită pe larg în mediul universitar-academic din Republica Moldova, şită pe larg în mediul universitar-academic din Republica Moldova, 
în special ce ţine de conexiunea dintre politica externă şi interesul în special ce ţine de conexiunea dintre politica externă şi interesul 
naţional. V. Saca şi S. Cebotari subliniază că „scopurile politicii naţional. V. Saca şi S. Cebotari subliniază că „scopurile politicii 
externe trebuie să fi e determinate în contextul interesului naţional”. externe trebuie să fi e determinate în contextul interesului naţional”. 

În această ordine de idei susţinem că transformările sistemice În această ordine de idei susţinem că transformările sistemice 
ale politicii externe din statele postcomuniste s-au desfăşurat în ale politicii externe din statele postcomuniste s-au desfăşurat în 
condiţii anevoioase de devenire şi afi rmare a interesului naţional, condiţii anevoioase de devenire şi afi rmare a interesului naţional, 
care, fi ind un concept de reper, se regăseşte într-o stare de acumula-care, fi ind un concept de reper, se regăseşte într-o stare de acumula-
re a elementelor constituente de determinare şi formare a structurii re a elementelor constituente de determinare şi formare a structurii 
sale. Ţesutul structural al conceptului respectivsale. Ţesutul structural al conceptului respectiv  nu este identic în nu este identic în 
toate statele ex-socialiste, au specifi cat S. Cebotari, V. Saca şi I. Co-toate statele ex-socialiste, au specifi cat S. Cebotari, V. Saca şi I. Co-
ropcean [19, p.24]. „Dacă în ţările în care deja s-au realizat obiecti-ropcean [19, p.24]. „Dacă în ţările în care deja s-au realizat obiecti-
vele tranziţiei spre democraţie (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia, vele tranziţiei spre democraţie (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia, 
Ţările Baltice) se atestă o stabilitate relativă a structurii interesului Ţările Baltice) se atestă o stabilitate relativă a structurii interesului 
naţional, atunci în statele în care se perpetuează tranziţia, inclusiv naţional, atunci în statele în care se perpetuează tranziţia, inclusiv 
Republica Moldova, structura conceptului nu conţine încărcătură Republica Moldova, structura conceptului nu conţine încărcătură 
valorică sufi cientă la nici unul dintre cele şapte cîmpuri: conceptual, valorică sufi cientă la nici unul dintre cele şapte cîmpuri: conceptual, 
poziţional, perceptiv, teleologic, tehnologic, normativ şi relaţional”. poziţional, perceptiv, teleologic, tehnologic, normativ şi relaţional”. 
Sub paravanul acestei multitudini de elemente constitutive ale inte-Sub paravanul acestei multitudini de elemente constitutive ale inte-
resului naţional şi în contextul geopolitic de o încărcătură deosebi-resului naţional şi în contextul geopolitic de o încărcătură deosebi-
tă, valorifi carea (interesului naţional al Republicii Moldova) prin tă, valorifi carea (interesului naţional al Republicii Moldova) prin 
prevederile programatice de politică externă devine iminentă.prevederile programatice de politică externă devine iminentă.

Luînd ca suport de referinţă asumpţiile elaborărilor ştiinţifi ce Luînd ca suport de referinţă asumpţiile elaborărilor ştiinţifi ce 
elucidate, am identifi cat unele trăsături caracteristice defi nitorii ce elucidate, am identifi cat unele trăsături caracteristice defi nitorii ce 
vizează coordonatele politicii externe, după cum urmează:vizează coordonatele politicii externe, după cum urmează:
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  exercitarea interconexiunii dintre politica externă şi obiec-exercitarea interconexiunii dintre politica externă şi obiec-
tivele politicii interne se produce prin impact reciproc şi formarea tivele politicii interne se produce prin impact reciproc şi formarea 
raporturilor necesare pentru activitatea statului pe arena mondială;raporturilor necesare pentru activitatea statului pe arena mondială;
  obiectivele de politică externă sînt implementate de către obiectivele de politică externă sînt implementate de către 

autorităţi prin intermediul instituţiilor  de resort, luînd ca bază spec-autorităţi prin intermediul instituţiilor  de resort, luînd ca bază spec-
trul de valori, norme, tradiţii, ideologii, convingeri privind organi-trul de valori, norme, tradiţii, ideologii, convingeri privind organi-
zarea structurală a sistemului, care îi determină funcţionalitatea în zarea structurală a sistemului, care îi determină funcţionalitatea în 
raport cu alţi actori statali şi nestatali;raport cu alţi actori statali şi nestatali;
  exercitarea politicii externe se desfăşoară în conformitate cu exercitarea politicii externe se desfăşoară în conformitate cu 

strategiile şi tacticile, activităţile şi obiectivele ce fundamentează strategiile şi tacticile, activităţile şi obiectivele ce fundamentează 
relaţiile internaţionale şi conţinutul de politică externă;relaţiile internaţionale şi conţinutul de politică externă;
  procesul stabilirii şi realizării obiectivelor programatice procesul stabilirii şi realizării obiectivelor programatice 

de politică externă derivă din conţinutul prevederilor platformelor de politică externă derivă din conţinutul prevederilor platformelor 
electorale şi programelor partidelor politice;electorale şi programelor partidelor politice;
  politica externă se exprimă prin politica puterii fundamenta-politica externă se exprimă prin politica puterii fundamenta-

tă pe obiectivele interesului naţional, determinînd formele şi moda-tă pe obiectivele interesului naţional, determinînd formele şi moda-
lităţile de realizare din perspectiva relaţiilor internaţionale.lităţile de realizare din perspectiva relaţiilor internaţionale.

Pentru că sistemul politic, după cum am afi rmat mai sus, re-Pentru că sistemul politic, după cum am afi rmat mai sus, re-
prezintă o matrice în cadrul căreia se formează aşteptările sociale prezintă o matrice în cadrul căreia se formează aşteptările sociale 
şi implicit, deciziile politice, ne propunem să identifi căm rolul şi şi implicit, deciziile politice, ne propunem să identifi căm rolul şi 
locul partidelor ca şi agenţi ai prevederilor programatice de politică locul partidelor ca şi agenţi ai prevederilor programatice de politică 
externă. Deşi există o multitudine de defi niţii şi studii complexe pri-externă. Deşi există o multitudine de defi niţii şi studii complexe pri-
vind conţinutul şi structura sistemului politic elaborate de doctrinari vind conţinutul şi structura sistemului politic elaborate de doctrinari 
atît străini (I. Blondel, G. Almond, T. Drăganu, C. Ionescu), cît şi atît străini (I. Blondel, G. Almond, T. Drăganu, C. Ionescu), cît şi 
din Republica Moldova (V. Saca, I. Guceac), ne vom referi la o de-din Republica Moldova (V. Saca, I. Guceac), ne vom referi la o de-
fi niţie, mai degrabă de vădit caracter didactic, însă a cărei elemente fi niţie, mai degrabă de vădit caracter didactic, însă a cărei elemente 
înglobează în totalitate conceptele defi nitorii ale partidului politic. înglobează în totalitate conceptele defi nitorii ale partidului politic. 
C. Vîlsan defi neşte sistemul politic ca pe un subsistem al sistemului C. Vîlsan defi neşte sistemul politic ca pe un subsistem al sistemului 
social global, care cuprinde relaţiile politice, instituţiile politice şi social global, care cuprinde relaţiile politice, instituţiile politice şi 
concepţiile politice, asigură organizarea şi conducerea societăţii, îi concepţiile politice, asigură organizarea şi conducerea societăţii, îi 
determină funcţionalitatea prin elementele şi principiile formatoare. determină funcţionalitatea prin elementele şi principiile formatoare. 
Printre componentele sistemului politic trebuie de menţionat relaţiile Printre componentele sistemului politic trebuie de menţionat relaţiile 
politice, acestea reprezintă conexiunile stabilite între diferite catego-politice, acestea reprezintă conexiunile stabilite între diferite catego-
rii şi grupuri sociale în calitate de agenţi, care coordonează şi asigură rii şi grupuri sociale în calitate de agenţi, care coordonează şi asigură 
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acţiunile ce ţin de satisfacerea intereselor în raport cu puterea politi-acţiunile ce ţin de satisfacerea intereselor în raport cu puterea politi-
că. Din perspectiva dată, relaţiile politice nu reprezintă altceva decît că. Din perspectiva dată, relaţiile politice nu reprezintă altceva decît 
raporturile stabilite între grupuri de indivizi, între partide şi organi-raporturile stabilite între grupuri de indivizi, între partide şi organi-
zaţii politice, între acestea şi puterea politică, formînd legături între zaţii politice, între acestea şi puterea politică, formînd legături între 
naţiuni şi naţionalităţi, respectiv, relaţiile interetnice. Aceste legături, naţiuni şi naţionalităţi, respectiv, relaţiile interetnice. Aceste legături, 
producîndu-se pe plan intern, se regăsesc sub denumirea de relaţii producîndu-se pe plan intern, se regăsesc sub denumirea de relaţii 
naţionale, spre deosebire de relaţiile interstatale, care nu sînt altceva naţionale, spre deosebire de relaţiile interstatale, care nu sînt altceva 
decît relaţii politice internaţionale abordate la nivel global [20, p.44].decît relaţii politice internaţionale abordate la nivel global [20, p.44].

Altă componentă defi nitorie a sistemului politic, determinantă Altă componentă defi nitorie a sistemului politic, determinantă 
a gradului de organizare politică a societăţii la un moment dat, se a gradului de organizare politică a societăţii la un moment dat, se 
referă la instituţii politice – statul, partidele politice sau grupurile de referă la instituţii politice – statul, partidele politice sau grupurile de 
presiune. Este de precizat că nu orice organizaţie sau instituţie din presiune. Este de precizat că nu orice organizaţie sau instituţie din 
societate se dovedeşte a fi  şi una politică, acest statut fi ind atribuit societate se dovedeşte a fi  şi una politică, acest statut fi ind atribuit 
numai celor care se implică în problema exercitării şi controlului numai celor care se implică în problema exercitării şi controlului 
asupra puterii politice. Asemenea instituţii politice se constituie în asupra puterii politice. Asemenea instituţii politice se constituie în 
cadrul sistemului naţional (partide naţionale), pe scară regională cadrul sistemului naţional (partide naţionale), pe scară regională 
(partide europene) şi pe scară internaţională (internaţionale politi-(partide europene) şi pe scară internaţională (internaţionale politi-
ce), afl îndu-se în raport de alianţă, cooperare, opoziţie sau confl ict. ce), afl îndu-se în raport de alianţă, cooperare, opoziţie sau confl ict. 
Concepţiile politice se exprimă prin refl ectarea în viaţa spirituală Concepţiile politice se exprimă prin refl ectarea în viaţa spirituală 
a modului de organizare şi conducere a societăţii. Elementul sub-a modului de organizare şi conducere a societăţii. Elementul sub-
stanţial al concepţiilor politice îl constituie doctrinele politice, iar stanţial al concepţiilor politice îl constituie doctrinele politice, iar 
acestea se transpun într-un mecanism de organizare şi conducere a acestea se transpun într-un mecanism de organizare şi conducere a 
societăţii pe baza unui anumit principiu sau unghi de vedere demo-societăţii pe baza unui anumit principiu sau unghi de vedere demo-
cratic, dictatorial, conservator, liberal, socialist, social-democrat, cratic, dictatorial, conservator, liberal, socialist, social-democrat, 
tehnocrat. Valoarea concepţiilor politice se oglindeşte în programe-tehnocrat. Valoarea concepţiilor politice se oglindeşte în programe-
le şi platformele partinice, în natura organizării şi conducerii socie-le şi platformele partinice, în natura organizării şi conducerii socie-
tăţii [21, p.50], susţine C. Vîlsan.tăţii [21, p.50], susţine C. Vîlsan.

M. Marcenko porneşte de la asumpţia că trăsătura specifi că a M. Marcenko porneşte de la asumpţia că trăsătura specifi că a 
elementelor sistemului politic (statul, partidele politice, organiza-elementelor sistemului politic (statul, partidele politice, organiza-
ţiile obşteşti) rezidă în „legătura directă cu politica” [22, p.490].În ţiile obşteşti) rezidă în „legătura directă cu politica” [22, p.490].În 
acelaşi timp, o concluzie privind sistemul politic poate fi  dedusă din acelaşi timp, o concluzie privind sistemul politic poate fi  dedusă din 
abordarea doctrinară românească în care, potrivit lui S. Tămaş, „sis-abordarea doctrinară românească în care, potrivit lui S. Tămaş, „sis-
temul politic include instituţiile şi procesele ce permit cetăţenilor temul politic include instituţiile şi procesele ce permit cetăţenilor 
dintr-un stat să aplice şi să modifi ce politicile publice” [23, p.226].dintr-un stat să aplice şi să modifi ce politicile publice” [23, p.226].
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În acest context subliniem că cele trei componente ale sistemu-În acest context subliniem că cele trei componente ale sistemu-
lui politic analizate mai sus se afl ă  în strînsă conexiune, asigurînd, lui politic analizate mai sus se afl ă  în strînsă conexiune, asigurînd, 
în parte şi în ansamblu, funcţionalitatea partidului politic în cali-în parte şi în ansamblu, funcţionalitatea partidului politic în cali-
tate  de reglator şi organizator al vieţii sociale. Partidele politice, tate  de reglator şi organizator al vieţii sociale. Partidele politice, 
prin programele şi platformele electorale, poartă cu sine opţiunile prin programele şi platformele electorale, poartă cu sine opţiunile 
şi vectorii politicii externe a statului, I. Munteanu afi rmă, în sensul şi vectorii politicii externe a statului, I. Munteanu afi rmă, în sensul 
reliefat de idei, că este greu, dacă nu chiar imposibil, de subestimat reliefat de idei, că este greu, dacă nu chiar imposibil, de subestimat 
rolul şi valoarea partidelor în calitatea lor de element fundamental rolul şi valoarea partidelor în calitatea lor de element fundamental 
al guvernării democratice, prin prisma promovării politicii externe. al guvernării democratice, prin prisma promovării politicii externe. 
Înţelesul modern al democraţiei reprezentative, codifi cat şi defi nit Înţelesul modern al democraţiei reprezentative, codifi cat şi defi nit 
prin numeroase standarde internaţionale, a atribuit un rol esenţial prin numeroase standarde internaţionale, a atribuit un rol esenţial 
partidelor politice, care au menirea „de a reprezenta, exprima, trans-partidelor politice, care au menirea „de a reprezenta, exprima, trans-
mite şi de a angrena ideile cetăţenilor, interesele şi opiniile lor cu mite şi de a angrena ideile cetăţenilor, interesele şi opiniile lor cu 
privire la interesul comun” [24, p.4].privire la interesul comun” [24, p.4].

G. Voicu aplicînd în calitate de suport conceptual-ideatic defi ni-G. Voicu aplicînd în calitate de suport conceptual-ideatic defi ni-
ţia elaborată de B. Constant, a susţinut că dimensiunea ideologică ţia elaborată de B. Constant, a susţinut că dimensiunea ideologică 
reprezintă primul caracter specifi c al partidelor politice, trăsătură reprezintă primul caracter specifi c al partidelor politice, trăsătură 
dovedită a fi , indiscutabil, viabilă, deoarece şi la etapa actuală pare dovedită a fi , indiscutabil, viabilă, deoarece şi la etapa actuală pare 
puţin posibil a vorbi de un partid  fără a-l corela, într-o măsură mai puţin posibil a vorbi de un partid  fără a-l corela, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, cu un anumit proiect de factură doctrinală. În mare sau mai mică, cu un anumit proiect de factură doctrinală. În 
acelaşi timp, actualmente devine tot mai evidentă schimbarea stilu-acelaşi timp, actualmente devine tot mai evidentă schimbarea stilu-
lui de activitate, trecîndu-se de la stilul ideologic la cel pragmatic, lui de activitate, trecîndu-se de la stilul ideologic la cel pragmatic, 
accentuat tehnic, cu fundament doctrinar mult mai puţin observabil. accentuat tehnic, cu fundament doctrinar mult mai puţin observabil. 
Defi niţia lui B. Constant, a specifi cat G. Voicu, a fost precedată de Defi niţia lui B. Constant, a specifi cat G. Voicu, a fost precedată de 
observaţiile lui D. Hume asupra partidelor în „Essay on Parties”, observaţiile lui D. Hume asupra partidelor în „Essay on Parties”, 
observaţii care s-au dovedit a fi  mai adecvate evoluţiei fenomenu-observaţii care s-au dovedit a fi  mai adecvate evoluţiei fenomenu-
lui. D. Hume a remarcat un aspect substanţial: programul politic lui. D. Hume a remarcat un aspect substanţial: programul politic 
joacă în faza iniţială a unui partid rolul determinant pentru coagula-joacă în faza iniţială a unui partid rolul determinant pentru coagula-
rea indivizilor, însă trece cu timpul pe o poziţie secundă, locul prim rea indivizilor, însă trece cu timpul pe o poziţie secundă, locul prim 
fi ind ocupat de dimensiunea organizatorică şi imperativele de grup fi ind ocupat de dimensiunea organizatorică şi imperativele de grup 
[25, p.56]. M. Duverger a elaborat  criteriul organizaţional ca fi ind [25, p.56]. M. Duverger a elaborat  criteriul organizaţional ca fi ind 
esenţial pentru defi nirea partidelor politice, reieşind din capacitatea esenţial pentru defi nirea partidelor politice, reieşind din capacitatea 
de a coagula cetăţeni. „Partidele actuale, susţine sociologul francez, de a coagula cetăţeni. „Partidele actuale, susţine sociologul francez, 
se defi nesc nu atît prin programul lor sau prin clasa aderenţilor, cît se defi nesc nu atît prin programul lor sau prin clasa aderenţilor, cît 
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prin tipologia organizaţiei lor: un partid politic este o comunitate cu prin tipologia organizaţiei lor: un partid politic este o comunitate cu 
o structură particulară. Partidele politice moderne se caracterizează, o structură particulară. Partidele politice moderne se caracterizează, 
înainte de toate, prin anatomia lor: protozoarelor din epocile anteri-înainte de toate, prin anatomia lor: protozoarelor din epocile anteri-
oare le-a succedat partidul cu organism complex şi diferenţiat al se-oare le-a succedat partidul cu organism complex şi diferenţiat al se-
colului XX” [26, p.19]. Contrar celor reliefate, M. Voiculescu men-colului XX” [26, p.19]. Contrar celor reliefate, M. Voiculescu men-
ţionează că partidele se dovedesc a fi  prin defi niţie forţe sau grupuri ţionează că partidele se dovedesc a fi  prin defi niţie forţe sau grupuri 
organizate în scopul  promovării intereselor comune categoriilor de organizate în scopul  promovării intereselor comune categoriilor de 
cetăţeni prin mecanismele autorităţilor publice [27, p.109], calitatea cetăţeni prin mecanismele autorităţilor publice [27, p.109], calitatea 
datorîndu-se funcţiilor ce le revin în domeniul politic, precizăm noi.datorîndu-se funcţiilor ce le revin în domeniul politic, precizăm noi.

În acelaşi timp, suntem de părere că se dovedeşte a fi  un exerci-În acelaşi timp, suntem de părere că se dovedeşte a fi  un exerci-
ţiu intelectual cu un grad înalt de difi cultate a identifi ca şi defi ni tră-ţiu intelectual cu un grad înalt de difi cultate a identifi ca şi defi ni tră-
săturile determinante ale partidelor politice în contextul abordărilor săturile determinante ale partidelor politice în contextul abordărilor 
şi criteriilor diferite de partajare. În itinerarul spre defi nirea rolului şi criteriilor diferite de partajare. În itinerarul spre defi nirea rolului 
şi locului partidelor în procesul de promovare şi realizare a politicii şi locului partidelor în procesul de promovare şi realizare a politicii 
externe, trebuie de acordat atenţie sporită funcţiilor propriu-zise ale externe, trebuie de acordat atenţie sporită funcţiilor propriu-zise ale 
partidelor. În acest context de idei, N. Enciu, citîndu-l pe S. Tămaş, partidelor. În acest context de idei, N. Enciu, citîndu-l pe S. Tămaş, 
notează că într-o accepţie mult mai largă, în majoritatea sistemelor notează că într-o accepţie mult mai largă, în majoritatea sistemelor 
politice de esenţă democratică, partidele politice îndeplinesc şase politice de esenţă democratică, partidele politice îndeplinesc şase 
funcţii: elaborează doctrine şi programe politice pe care le propun funcţii: elaborează doctrine şi programe politice pe care le propun 
populaţiei în vederea aplicării lor, în cazul obţinerii suportului elec-populaţiei în vederea aplicării lor, în cazul obţinerii suportului elec-
toral; mobilizează cetăţenii în competiţia politică, acţionînd ca un toral; mobilizează cetăţenii în competiţia politică, acţionînd ca un 
factor de socializare politică şi orientare a opţiunilor şi voturilor factor de socializare politică şi orientare a opţiunilor şi voturilor 
populaţiei; recrutează membrii elitei politice pe plan local, dar şi populaţiei; recrutează membrii elitei politice pe plan local, dar şi 
naţional; îşi asumă responsabilitatea guvernării societăţii în cazul naţional; îşi asumă responsabilitatea guvernării societăţii în cazul 
obţinerii victoriei în alegeri; articulează interesele populaţiei, dîn-obţinerii victoriei în alegeri; articulează interesele populaţiei, dîn-
du-le expresie adecvată prin convertirea în politici publice; în cazul du-le expresie adecvată prin convertirea în politici publice; în cazul 
guvernării, partidele au rolul de a soluţiona confl ictele sociale şi po-guvernării, partidele au rolul de a soluţiona confl ictele sociale şi po-
litice, a asigura echilibrul societăţii prin realizarea unui minimum de litice, a asigura echilibrul societăţii prin realizarea unui minimum de 
consens necesar în plan social, naţional şi internaţional [28, p.223].consens necesar în plan social, naţional şi internaţional [28, p.223].

După cum afi rmă C. Nica într-un studiu consacrat partogenezei, După cum afi rmă C. Nica într-un studiu consacrat partogenezei, 
partidul politic nu se dovedeşte a fi  altceva decît rezultatul „gene-partidul politic nu se dovedeşte a fi  altceva decît rezultatul „gene-
tic” al civilizaţiei moderne, al sistemului democratic reprezentativ, tic” al civilizaţiei moderne, al sistemului democratic reprezentativ, 
al constituţionalismului şi instituirii puterii politice laice, al cărei al constituţionalismului şi instituirii puterii politice laice, al cărei 
titular este poporul care îşi exprimă voinţa prin alegeri periodice, titular este poporul care îşi exprimă voinţa prin alegeri periodice, 
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fi ind transmisă pe cale paşnică altui partid, care obţine sprijinul ne-fi ind transmisă pe cale paşnică altui partid, care obţine sprijinul ne-
cesar din partea corpului electoral [29, p.29]. Prin urmare, partidele cesar din partea corpului electoral [29, p.29]. Prin urmare, partidele 
politice nu sînt anomalii ale sistemului politic, dar formează ele-politice nu sînt anomalii ale sistemului politic, dar formează ele-
mente indispensabile pentru buna sa funcţionare, în măsura în care mente indispensabile pentru buna sa funcţionare, în măsura în care 
respectă principiile directoare ale democraţiei, drepturile şi libertă-respectă principiile directoare ale democraţiei, drepturile şi libertă-
ţile cetăţeneşti, instituţiile sistemului politic. ţile cetăţeneşti, instituţiile sistemului politic. 

Suntem de părere că majoritatea defi niţiilor expuse sintetizează Suntem de părere că majoritatea defi niţiilor expuse sintetizează 
conceptul de partid politic, dar fac referinţă la defi niţia standard conceptul de partid politic, dar fac referinţă la defi niţia standard 
formulată de către J. La Palombara şi M. Weimer. Potrivit autorilor, formulată de către J. La Palombara şi M. Weimer. Potrivit autorilor, 
există patru criterii principale de identifi care şi analiză a partidului există patru criterii principale de identifi care şi analiză a partidului 
politic: continuitate în organizare, fără a fi  dependent de poziţia lide-politic: continuitate în organizare, fără a fi  dependent de poziţia lide-
rilor politici; organizaţia de partid nu se manifestă permanent, chiar şi rilor politici; organizaţia de partid nu se manifestă permanent, chiar şi 
la nivel local, prin sisteme de comunicaţii şi relaţii regulate între or-la nivel local, prin sisteme de comunicaţii şi relaţii regulate între or-
ganizaţiile locale şi organizaţia centrală; determinarea liderilor locali ganizaţiile locale şi organizaţia centrală; determinarea liderilor locali 
şi naţionali de a obţine şi păstra, singuri sau în coaliţie cu alte forţe şi naţionali de a obţine şi păstra, singuri sau în coaliţie cu alte forţe 
politice, puterea de decizie şi capacitatea de a infl uenţa exercitarea ei; politice, puterea de decizie şi capacitatea de a infl uenţa exercitarea ei; 
preocuparea permanentă a organizaţiei de a-şi căuta şi a-şi asigura, preocuparea permanentă a organizaţiei de a-şi căuta şi a-şi asigura, 
în orice mod, sprijinul popular. Partidul politic modern, ca „univers în orice mod, sprijinul popular. Partidul politic modern, ca „univers 
uman organizat”, care infl uenţează decisiv spectrul de idei şi acţiuni uman organizat”, care infl uenţează decisiv spectrul de idei şi acţiuni 
politice ale cetăţenilor la nivel naţional sau mondial, reprezintă un politice ale cetăţenilor la nivel naţional sau mondial, reprezintă un 
mecanism dinamic, concluzionează C. I. Popa, trăsăturile defi nitorii mecanism dinamic, concluzionează C. I. Popa, trăsăturile defi nitorii 
fi ind supuse schimbării şi adaptării permanente la mediul politic şi cel fi ind supuse schimbării şi adaptării permanente la mediul politic şi cel 
cultural. Tipologia partidelor şi a sistemelor de partide rămîne, însă cultural. Tipologia partidelor şi a sistemelor de partide rămîne, însă 
este inseparabilă de alte concepte-cheie ale ştiinţelor politice: statul, este inseparabilă de alte concepte-cheie ale ştiinţelor politice: statul, 
puterea, democraţia, legitimitatea [30, p.111].puterea, democraţia, legitimitatea [30, p.111].

În încercarea de a formula o defi niţie personalizată a partidului În încercarea de a formula o defi niţie personalizată a partidului 
politic menţionăm că aceasta păstrează toate elementele determi-politic menţionăm că aceasta păstrează toate elementele determi-
nante ale defi niţiilor clasice şi moderne cuprinse între conceptele de nante ale defi niţiilor clasice şi moderne cuprinse între conceptele de 
asociaţie sau grupare benevolă de persoane, cetăţeni care gravitează asociaţie sau grupare benevolă de persoane, cetăţeni care gravitează 
în jurul unui set de obiective, prevederi, scopuri ce urmează a fi  în jurul unui set de obiective, prevederi, scopuri ce urmează a fi  
realizate politic numai prin accederea în organismele puterii de stat. realizate politic numai prin accederea în organismele puterii de stat. 
Elementele cu caracter de noutate sînt imprimate prin două com-Elementele cu caracter de noutate sînt imprimate prin două com-
ponente care, în ultimul timp, capătă un contur tot mai pronunţat. ponente care, în ultimul timp, capătă un contur tot mai pronunţat. 
În primul caz, partidul politic devine inseparabil de liderul formal În primul caz, partidul politic devine inseparabil de liderul formal 
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sau informal, dat fi ind că însăşi alegătorul se identifi că cu liderul sau informal, dat fi ind că însăşi alegătorul se identifi că cu liderul 
partinic propriu zis. În al doilea caz, partidele politice sînt cotate în partinic propriu zis. În al doilea caz, partidele politice sînt cotate în 
dependenţă de conţinutul programatic de politică externă promovat. dependenţă de conţinutul programatic de politică externă promovat. 
Astfel, deşi fi nalitatea integrării europene nu este defi nită temporal, Astfel, deşi fi nalitatea integrării europene nu este defi nită temporal, 
totuşi partidele care promovează acest obiectiv îşi menţin constanta totuşi partidele care promovează acest obiectiv îşi menţin constanta 
în sondajele de opinie şi în rezultatele electorale.în sondajele de opinie şi în rezultatele electorale.

Cît despre semnifi caţia programelor şi platformelor electorale, Cît despre semnifi caţia programelor şi platformelor electorale, 
A. Arseni şi I. Rusandu susţin că în urma asocierii libere a cetăţeni-A. Arseni şi I. Rusandu susţin că în urma asocierii libere a cetăţeni-
lor în baza statutelor şi a programelor iau naştere partidele politice, lor în baza statutelor şi a programelor iau naştere partidele politice, 
constituind prima instituţie cu caracter politic şi unul din elemen-constituind prima instituţie cu caracter politic şi unul din elemen-
tele constitutive ale sistemului politic [31, p.52]. În această ordi-tele constitutive ale sistemului politic [31, p.52]. În această ordi-
ne de idei, textul constituţional, art.41. alin.(1), detaliază aspectul ne de idei, textul constituţional, art.41. alin.(1), detaliază aspectul 
prin care partidele din Republica Moldova „contribuie la defi nirea prin care partidele din Republica Moldova „contribuie la defi nirea 
şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, 
participă la alegeri” [32]. Din prevederea legislativă conchidem participă la alegeri” [32]. Din prevederea legislativă conchidem 
că partidele sînt investite cu două funcţii: ideologică şi participa-că partidele sînt investite cu două funcţii: ideologică şi participa-
tivă: funcţia ideologică constă în defi nitivarea şi exprimarea liberă tivă: funcţia ideologică constă în defi nitivarea şi exprimarea liberă 
a voinţei politice a cetăţenilor, aceasta se manifestă cu intensitate a voinţei politice a cetăţenilor, aceasta se manifestă cu intensitate 
în campaniile electorale, în cadrul cărora se materializează şi cea în campaniile electorale, în cadrul cărora se materializează şi cea 
de-a doua (funcţie) – participativă. În ordinea abordării legislative, de-a doua (funcţie) – participativă. În ordinea abordării legislative, 
potrivit art.41 alin.(2) din Codul Electoral, dreptul de a desemna potrivit art.41 alin.(2) din Codul Electoral, dreptul de a desemna 
candidaţi la alegeri este acordat partidelor, blocurilor electorale şi candidaţi la alegeri este acordat partidelor, blocurilor electorale şi 
altor organizaţii social-politice [33].altor organizaţii social-politice [33].

Prin urmare, prevederile de politică externă, prin conţinutul şi Prin urmare, prevederile de politică externă, prin conţinutul şi 
obiectivele trasate, contribuie la asigurarea exercitării funcţiilor obiectivele trasate, contribuie la asigurarea exercitării funcţiilor 
partidelor politice, una dintre care constă în cucerirea puterii de stat. partidelor politice, una dintre care constă în cucerirea puterii de stat. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, conform opiniei lui D. Chagno-Pentru atingerea acestui obiectiv, conform opiniei lui D. Chagno-
ulland, se impune respectarea a trei acţiuni principale: elaborarea ulland, se impune respectarea a trei acţiuni principale: elaborarea 
unui program, mobilizarea opiniei publice şi selectarea elitelor po-unui program, mobilizarea opiniei publice şi selectarea elitelor po-
litice. În funcţie de doctrină, de ideologie sau de valorile politice litice. În funcţie de doctrină, de ideologie sau de valorile politice 
de referinţă, fi ecare formaţiune elaborează un ansamblu de măsuri de referinţă, fi ecare formaţiune elaborează un ansamblu de măsuri 
pe care le propune să le implementeze prin actul de guvernare, de pe care le propune să le implementeze prin actul de guvernare, de 
exercitare a puterii de stat. În acelaşi timp, programul trebuie să fi e exercitare a puterii de stat. În acelaşi timp, programul trebuie să fi e 
revizuit periodic pentru a ţine cont de evoluţia opiniei publice şi de revizuit periodic pentru a ţine cont de evoluţia opiniei publice şi de 
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modifi carea conjuncturilor politice, economice şi sociale. În jurul modifi carea conjuncturilor politice, economice şi sociale. În jurul 
programului, partidul trebuie, în acelaşi timp, să asigure mobiliza-programului, partidul trebuie, în acelaşi timp, să asigure mobiliza-
rea cetăţenilor şi să obţină adeziunea unui număr mare de alegători rea cetăţenilor şi să obţină adeziunea unui număr mare de alegători 
la proiectul politic elaborat, prezentat şi apărat [34, p.108]. Vom pre-la proiectul politic elaborat, prezentat şi apărat [34, p.108]. Vom pre-
ciza că unele partide se ancorează mai mult pe interese economice, ciza că unele partide se ancorează mai mult pe interese economice, 
altele – pe idei de factură politică, religioasă, fi losofi că sau de altă nu-altele – pe idei de factură politică, religioasă, fi losofi că sau de altă nu-
anţă, însă în realitate, dezideratul de a deţine şi de a exercita puterea anţă, însă în realitate, dezideratul de a deţine şi de a exercita puterea 
de stat este întotdeauna combinat cu un interes, iar interesul nu poate de stat este întotdeauna combinat cu un interes, iar interesul nu poate 
fi  satisfăcut în afara unui ansamblu de strategii şi tactici, formulate şi fi  satisfăcut în afara unui ansamblu de strategii şi tactici, formulate şi 
exprimate în idei care sînt cuprinse într-un anumit program. La rîndul exprimate în idei care sînt cuprinse într-un anumit program. La rîndul 
lor, programele reprezintă prin conţinut produsul unor situaţii istorice lor, programele reprezintă prin conţinut produsul unor situaţii istorice 
comune tuturor partidelor, fi ind elementul care le uneşte şi, în acelaşi comune tuturor partidelor, fi ind elementul care le uneşte şi, în acelaşi 
timp, sînt produsul intereselor economice şi al ideilor social-politice timp, sînt produsul intereselor economice şi al ideilor social-politice 
diferite, elemente care le pun într-o lumină confl ictuală.diferite, elemente care le pun într-o lumină confl ictuală.

Dimensiunea teleologică este esenţială pentru conceptul de Dimensiunea teleologică este esenţială pentru conceptul de 
partid politic, fi ind factorul care îi marchează diferenţa specifi că, partid politic, fi ind factorul care îi marchează diferenţa specifi că, 
îi imprimă contur şi substanţă. În plus, aceasta are atribuţia de a îi imprimă contur şi substanţă. În plus, aceasta are atribuţia de a 
sintetiza sau subordona atît dimensiunea ideologică, cît şi dimen-sintetiza sau subordona atît dimensiunea ideologică, cît şi dimen-
siunea organizaţională, în sensul că explică raţiunea existenţei lor. siunea organizaţională, în sensul că explică raţiunea existenţei lor. 
Acesta este motivul pentru care W. R. Schonfeld tratează partidele Acesta este motivul pentru care W. R. Schonfeld tratează partidele 
politice luînd ca suport studiile comportamentului electoral, ca „po-politice luînd ca suport studiile comportamentului electoral, ca „po-
larizatori de interese, transmiţători de ideologii şi doctrine politice, larizatori de interese, transmiţători de ideologii şi doctrine politice, 
modelatori de politici publice şi creatori de legături între cetăţeni şi modelatori de politici publice şi creatori de legături între cetăţeni şi 
guvern” [35, p.188]. Alţi politologi, precum F. Borella, văd în par-guvern” [35, p.188]. Alţi politologi, precum F. Borella, văd în par-
tide „maşini electorale”, menite să controleze şi să capteze energia tide „maşini electorale”, menite să controleze şi să capteze energia 
populară: din acest punct de vedere, partidele politice pot fi  privite populară: din acest punct de vedere, partidele politice pot fi  privite 
ca „revelatori şi acceleratori sociopolitici sau frîne la schimbare”. ca „revelatori şi acceleratori sociopolitici sau frîne la schimbare”. 
Cercetătorul precizează că „se cuvine de a nu ne crampona de rolul Cercetătorul precizează că „se cuvine de a nu ne crampona de rolul 
electoral, parlamentar şi guvernamental al partidelor, ci de a le echi-electoral, parlamentar şi guvernamental al partidelor, ci de a le echi-
vala cu forţe sociale, capabile să mobilizeze mase populare spre un vala cu forţe sociale, capabile să mobilizeze mase populare spre un 
ideal naţional” [36, p.10].ideal naţional” [36, p.10].

După cum am subliniat mai sus, programul partinic reprezin-După cum am subliniat mai sus, programul partinic reprezin-
tă o componentă a mecanismului de funcţionare şi de racordare a tă o componentă a mecanismului de funcţionare şi de racordare a 
acestor asociaţii benevole de cetăţeni, defi nite astfel de D. Gusti, acestor asociaţii benevole de cetăţeni, defi nite astfel de D. Gusti, 
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la cerinţele mobile ale societăţii. În acest context de idei, partidele la cerinţele mobile ale societăţii. În acest context de idei, partidele 
politice vin cu abordări substanţiale de politică externă, prevăzute politice vin cu abordări substanţiale de politică externă, prevăzute 
atît în program, cît şi în platformele electorale. Or, ele se succed şi atît în program, cît şi în platformele electorale. Or, ele se succed şi 
se completează reciproc, deoarece, dacă programul este adoptat în se completează reciproc, deoarece, dacă programul este adoptat în 
cadrul congresului, organ suprem de conducere şi decizie al parti-cadrul congresului, organ suprem de conducere şi decizie al parti-
dului, platformele electorale reprezintă ansamblul de idei care este dului, platformele electorale reprezintă ansamblul de idei care este 
pus la baza unei acţiuni politice în comun pentru a atrage electoratul pus la baza unei acţiuni politice în comun pentru a atrage electoratul 
şi a se asigura în competiţia pentru cucerirea puterii, precizăm noi.şi a se asigura în competiţia pentru cucerirea puterii, precizăm noi.

Menţionăm că programul constituie un element aplicat pentru Menţionăm că programul constituie un element aplicat pentru 
a structura şi mobiliza opinia publică, însă elaborarea sa necesi-a structura şi mobiliza opinia publică, însă elaborarea sa necesi-
tă dezbateri interne. M. D. Cotoară susţine că programul nu este tă dezbateri interne. M. D. Cotoară susţine că programul nu este 
altceva decît fructul unui compromis, al unor rezultate generate în altceva decît fructul unui compromis, al unor rezultate generate în 
urma unor discuţii interne, acesta trebuie să fi e relativ raţional şi să urma unor discuţii interne, acesta trebuie să fi e relativ raţional şi să 
şteargă contradicţiile potenţiale dintre interesele unora şi ale altora. şteargă contradicţiile potenţiale dintre interesele unora şi ale altora. 
Totodată, programul trebuie să fi e sufi cient de mobilizator pentru Totodată, programul trebuie să fi e sufi cient de mobilizator pentru 
militanţi, în funcţie de ideologia şi de principiile ale căror traduce-militanţi, în funcţie de ideologia şi de principiile ale căror traduce-
re voluntară concretă urmează să fi e asigurată, dar să fi e şi realist, re voluntară concretă urmează să fi e asigurată, dar să fi e şi realist, 
pentru conjunctura politică dată, în contextul unei economii care pentru conjunctura politică dată, în contextul unei economii care 
se mondializează. Aceste cerinţe pot să determine o distincţie între se mondializează. Aceste cerinţe pot să determine o distincţie între 
programul teoretic al partidului şi programul candidaţilor [37, p.64].programul teoretic al partidului şi programul candidaţilor [37, p.64].

O identitate doctrinară clară permite partidelor să-şi edifi ce un O identitate doctrinară clară permite partidelor să-şi edifi ce un 
mesaj politic desluşit, evident şi distinct, fapt care, în ultimă instan-mesaj politic desluşit, evident şi distinct, fapt care, în ultimă instan-
ţă, este chemat să asigure caracterul durabil al relaţiilor stabilite atît ţă, este chemat să asigure caracterul durabil al relaţiilor stabilite atît 
între partide, cît şi între partide şi electorat. Distribuirea şi poziţi-între partide, cît şi între partide şi electorat. Distribuirea şi poziţi-
onarea pe axa politică a formaţiunilor  din Republica Moldova s-a onarea pe axa politică a formaţiunilor  din Republica Moldova s-a 
efectuat în baza programelor de partid şi a comportamentului lor efectuat în baza programelor de partid şi a comportamentului lor 
politic. Urmărind să realizeze o cercetare ştiinţifi că cît mai relevan-politic. Urmărind să realizeze o cercetare ştiinţifi că cît mai relevan-
tă, după cum şi-a propus, I. Bucataru a aplicat arhitectura clasică tă, după cum şi-a propus, I. Bucataru a aplicat arhitectura clasică 
de poziţionare a partidelor politice, de tipul „stînga-dreapta”, atît în de poziţionare a partidelor politice, de tipul „stînga-dreapta”, atît în 
baza criteriilor clasice de delimitare, cît şi a celor cu specifi c autoh-baza criteriilor clasice de delimitare, cît şi a celor cu specifi c autoh-
ton [38, p.61]. Prin abordarea acestui studiu conchidem că istoria ton [38, p.61]. Prin abordarea acestui studiu conchidem că istoria 
politică a Republicii Moldova permite deducerea a patru poziţionări politică a Republicii Moldova permite deducerea a patru poziţionări 
doctrinare tradiţionale ale partidelor politice: stînga, centru-stînga, doctrinare tradiţionale ale partidelor politice: stînga, centru-stînga, 
centru-dreapta şi dreapta. centru-dreapta şi dreapta. 
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1. Stînga este reprezentată permanent de partide ce optează 1. Stînga este reprezentată permanent de partide ce optează 
pentru doctrine socialiste şi comuniste, cu un conţinut care inclu-pentru doctrine socialiste şi comuniste, cu un conţinut care inclu-
de politică socială activă, mesaj nostalgic vădit prosovietic, atenţie de politică socială activă, mesaj nostalgic vădit prosovietic, atenţie 
deosebită electoratului fi lorus, în contextul vectorului politicii ex-deosebită electoratului fi lorus, în contextul vectorului politicii ex-
terne identifi căm orientarea geopolitică şi culturală estică. Cele mai terne identifi căm orientarea geopolitică şi culturală estică. Cele mai 
reprezentative partide politice poziţionate pe acest segment ideolo-reprezentative partide politice poziţionate pe acest segment ideolo-
gic şi electoral se înscriu iniţial Mişcarea Internaţionalistă „Unitate-gic şi electoral se înscriu iniţial Mişcarea Internaţionalistă „Unitate-
Edinstvo”, PCRM [39, p.243], iar mai recent PSRM.Edinstvo”, PCRM [39, p.243], iar mai recent PSRM.

2. Poziţia de centru-stînga este ocupată de către partide a căror 2. Poziţia de centru-stînga este ocupată de către partide a căror 
prevederi programatice se axează pe următoarele coordonate: inde-prevederi programatice se axează pe următoarele coordonate: inde-
pendenţa de stat a Republicii Moldova, politică socială activă, for-pendenţa de stat a Republicii Moldova, politică socială activă, for-
marea naţiunii moldoveneşti şi neutralitatea militară permanentă. marea naţiunii moldoveneşti şi neutralitatea militară permanentă. 
Conţinutul politicii externe a balansat între orientarea geopolitică Conţinutul politicii externe a balansat între orientarea geopolitică 
spre Est şi Vest. Printre formaţiunile politice poziţionate pe acest spre Est şi Vest. Printre formaţiunile politice poziţionate pe acest 
segment se înscriu iniţial Partidul Democrat Agrar din Moldova, segment se înscriu iniţial Partidul Democrat Agrar din Moldova, 
apoi PDM.apoi PDM.

3. Segmentul de centru-dreapta este reprezentat de partide po-3. Segmentul de centru-dreapta este reprezentat de partide po-
litice care, pe parcursul a peste douăzeci de ani de independenţă, litice care, pe parcursul a peste douăzeci de ani de independenţă, 
au militat pentru democratizare, reformă, iniţiativă privată, politică au militat pentru democratizare, reformă, iniţiativă privată, politică 
externă  orientată spre integrarea europeană. Partidele cu cel mai externă  orientată spre integrarea europeană. Partidele cu cel mai 
mare grad de reprezentativitate se dovedesc a fi  Partidul Forţelor mare grad de reprezentativitate se dovedesc a fi  Partidul Forţelor 
Democrate, Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova, Alianţa Democrate, Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova, Alianţa 
„Moldova Noastră”, Partidul Liberal Democrat din Moldova.„Moldova Noastră”, Partidul Liberal Democrat din Moldova.

4. Dreapta politică se caracterizează printr-un mesaj care întru-4. Dreapta politică se caracterizează printr-un mesaj care întru-
neşte elemente de identitate naţională, democratizare a societăţii şi neşte elemente de identitate naţională, democratizare a societăţii şi 
conservatorism. Ca şi în cazul segmentului de centru-dreapta, obiec-conservatorism. Ca şi în cazul segmentului de centru-dreapta, obiec-
tivul major al politicii externe îl constituie integrarea europeană. tivul major al politicii externe îl constituie integrarea europeană. 
Partidele reprezentative poziţionate pe acest segment se regăsesc Partidele reprezentative poziţionate pe acest segment se regăsesc 
Partidul Popular Creştin Democrat şi Partidul Liberal [40, p.209].Partidul Popular Creştin Democrat şi Partidul Liberal [40, p.209].

Reevaluarea poziţionării partidelor politice permite identifi ca-Reevaluarea poziţionării partidelor politice permite identifi ca-
rea altor factori care modifi că şi infl uenţează substanţial apartenen-rea altor factori care modifi că şi infl uenţează substanţial apartenen-
ţa formaţiunii social-politice pe un anumit segment al eşichierului ţa formaţiunii social-politice pe un anumit segment al eşichierului 
politic. În această ordine de idei identifi căm în activitatea tactică politic. În această ordine de idei identifi căm în activitatea tactică 
a partidelor politice acţiuni ce vin în contradicţie cu fundamentul a partidelor politice acţiuni ce vin în contradicţie cu fundamentul 
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doctrinar şi ideologic. PCRM s-a remarcat prin favorizarea rein-doctrinar şi ideologic. PCRM s-a remarcat prin favorizarea rein-
vestirii fondurilor fi nanciare ale agenţilor economici, în vederea vestirii fondurilor fi nanciare ale agenţilor economici, în vederea 
dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi implicit, a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi implicit, a 
economiei naţionale, constituind o acţiune liberală fără precedent. economiei naţionale, constituind o acţiune liberală fără precedent. 
Liderii PSRM au oscilat în declaraţii şi acţiuni în raport cu orien-Liderii PSRM au oscilat în declaraţii şi acţiuni în raport cu orien-
tarea politicii externe a Republicii Moldova, fi ind dependenţi de tarea politicii externe a Republicii Moldova, fi ind dependenţi de 
conţinutul programului de guvernare pe care l-au susţinut în tim-conţinutul programului de guvernare pe care l-au susţinut în tim-
pul mandatelor deţinute prin apartenenţa la PCRM. În acest sens pul mandatelor deţinute prin apartenenţa la PCRM. În acest sens 
de acţiuni, I. Dodon şi Z. Greceanîi au promovat eurointegrarea de acţiuni, I. Dodon şi Z. Greceanîi au promovat eurointegrarea 
Republicii Moldova [41], acţiuni asociate cu cele ale partidelor de Republicii Moldova [41], acţiuni asociate cu cele ale partidelor de 
centru-dreapta şi dreapta. Un exemplu relevant de contradicţie între centru-dreapta şi dreapta. Un exemplu relevant de contradicţie între 
poziţionarea axială şi setul acţiunilor desfăşurate reiese din decla-poziţionarea axială şi setul acţiunilor desfăşurate reiese din decla-
raţiile foştilor colegi de partid ai lui M. Ghimpu, actualmente PLR, raţiile foştilor colegi de partid ai lui M. Ghimpu, actualmente PLR, 
pe care îl clasifi că ca cel mai dictator lider de partid [42], însă în pe care îl clasifi că ca cel mai dictator lider de partid [42], însă în 
ultimă instanţă acţiunile reformatoare ale grupului de iniţiativă în ultimă instanţă acţiunile reformatoare ale grupului de iniţiativă în 
vederea realizării rocadei politice între M. Ghimpu şi D. Chirtoacă vederea realizării rocadei politice între M. Ghimpu şi D. Chirtoacă 
s-a soldat cu propriul eşec. Opinia publică de asemenea poate servi s-a soldat cu propriul eşec. Opinia publică de asemenea poate servi 
drept un reper de analiză a gradului de apartenenţă a partidului po-drept un reper de analiză a gradului de apartenenţă a partidului po-
litic la stînga sau la dreapta axei politice. În această ordine de idei litic la stînga sau la dreapta axei politice. În această ordine de idei 
remarcăm faptul că în procesul realizării exerciţiului electoral din remarcăm faptul că în procesul realizării exerciţiului electoral din 
30 noiembrie 2014, societatea a exprimat opţiunea pentru integrarea 30 noiembrie 2014, societatea a exprimat opţiunea pentru integrarea 
europeană, însă analizînd rezultatele sondajelor publicate de Insti-europeană, însă analizînd rezultatele sondajelor publicate de Insti-
tutul de Politici Publice, observăm că cei mai populari lideri politici tutul de Politici Publice, observăm că cei mai populari lideri politici 
sînt I. Dodon, V. Voronin şi R. Usatîi, ei fi ind promotori strategici sînt I. Dodon, V. Voronin şi R. Usatîi, ei fi ind promotori strategici 
sau tactici ai integrării eurasiatice, iar responsabili de criza bancară sau tactici ai integrării eurasiatice, iar responsabili de criza bancară 
şi inefi cienţa justiţiei sînt identifi caţi V. Plahotniuc, V. Filat şi I. şi inefi cienţa justiţiei sînt identifi caţi V. Plahotniuc, V. Filat şi I. 
Leancă [43], catalogaţi ca lideri promotori ai integrării europene. Leancă [43], catalogaţi ca lideri promotori ai integrării europene. 
Datele Barometrului Opiniei Publice indică o creştere procentua-Datele Barometrului Opiniei Publice indică o creştere procentua-
lă semnifi cativă a opţiunii pentru integrare în Uniunea Vamală (50 lă semnifi cativă a opţiunii pentru integrare în Uniunea Vamală (50 
%), faţă de integrarea în Uniunea Europeană (32%), fi ind cea mai %), faţă de integrarea în Uniunea Europeană (32%), fi ind cea mai 
mică rată din 2003. I. Boţan explică fenomenul prin faptul că cei ce mică rată din 2003. I. Boţan explică fenomenul prin faptul că cei ce 
guvernează ţara şi se numesc partide pro-europene au făcut un de-guvernează ţara şi se numesc partide pro-europene au făcut un de-
serviciu Republicii Moldova şi au subminat vectorul european [44]. serviciu Republicii Moldova şi au subminat vectorul european [44]. 
Continuitatea accederii la guvernare a partidelor de dreapta şi de Continuitatea accederii la guvernare a partidelor de dreapta şi de 
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stînga, într-o formulă echilibrată, se explică prin raţionamentul că stînga, într-o formulă echilibrată, se explică prin raţionamentul că 
electoratul se identifi că partinic cu opţiunea proeuropeană datorită electoratul se identifi că partinic cu opţiunea proeuropeană datorită 
asocierii Uniunii Europene cu un model de dezvoltare socioecono-asocierii Uniunii Europene cu un model de dezvoltare socioecono-
mică şi politică sau cu opţiunea proestică, datorită speranţelor de a mică şi politică sau cu opţiunea proestică, datorită speranţelor de a 
putea realiza produsele agricole, unica sursă de venit pentru mulţi putea realiza produsele agricole, unica sursă de venit pentru mulţi 
producătorii autohtoni. producătorii autohtoni. 

Activitatea partidelor politice, prevederile programatice şi me-Activitatea partidelor politice, prevederile programatice şi me-
sajul promovat se datorează, în diferită măsură, clivajelor existente, sajul promovat se datorează, în diferită măsură, clivajelor existente, 
deoarece în societatea din Republica Moldova mai predomină unele deoarece în societatea din Republica Moldova mai predomină unele 
probleme care, din momentul constituirii statului suveran şi inde-probleme care, din momentul constituirii statului suveran şi inde-
pendent, au divizat-o profund şi s-au perpetuat, inclusiv pe fi liera pendent, au divizat-o profund şi s-au perpetuat, inclusiv pe fi liera 
orientării geopolitice (integrare eurasiatică-integrare europeană); orientării geopolitice (integrare eurasiatică-integrare europeană); 
priorităţilor sociale (ordine publică-drepturile omului), cultural-priorităţilor sociale (ordine publică-drepturile omului), cultural-
lingvisticălingvistică  (moldovenism-românism).(moldovenism-românism).

 C. Nica defi neşte patru caracteristici determinante ale partidelor  C. Nica defi neşte patru caracteristici determinante ale partidelor 
politice [45, p.19], pe care  le-am racordat la specifi cul şi tipologia politice [45, p.19], pe care  le-am racordat la specifi cul şi tipologia 
formaţiunilor social-politice din Republica Moldova şi am identifi -formaţiunilor social-politice din Republica Moldova şi am identifi -
cat următoarele atribute necesare:cat următoarele atribute necesare:
  partidele politice trebuie să dispună de o organizare durabilă   partidele politice trebuie să dispună de o organizare durabilă 

în timp, independentă de speranţa de viaţă politică a liderilor săi, iar în timp, independentă de speranţa de viaţă politică a liderilor săi, iar 
funcţionalitatea să fi e determinată de exigenţele dezvoltării socie-funcţionalitatea să fi e determinată de exigenţele dezvoltării socie-
tăţii şi realizării interesului naţional, atît în interior, cît şi pe arena tăţii şi realizării interesului naţional, atît în interior, cît şi pe arena 
mondială. Exemplul PPCD, dar nu numai, este edifi cator şi demon-mondială. Exemplul PPCD, dar nu numai, este edifi cator şi demon-
strează raportul de dependenţă a partidului faţă de lider: pierderea strează raportul de dependenţă a partidului faţă de lider: pierderea 
din popularitate a liderului a determinat scăderea ponderii partidu-din popularitate a liderului a determinat scăderea ponderii partidu-
lui în opţiunile electoratului şi practic a asigurat dispariţia doctrinei lui în opţiunile electoratului şi practic a asigurat dispariţia doctrinei 
creştin democrate din tabloul politic al Republicii Moldova;creştin democrate din tabloul politic al Republicii Moldova;
  partidul trebuie să dispună de organizare structurală completă,   partidul trebuie să dispună de organizare structurală completă, 

de la baza piramidei, constituită prin organizaţiile teritoriale, şi pînă de la baza piramidei, constituită prin organizaţiile teritoriale, şi pînă 
la vîrf, reprezentată de către lideri politici consacraţi. Organizarea la vîrf, reprezentată de către lideri politici consacraţi. Organizarea 
completă presupune construcţia structurilor durabile la orice nivel, completă presupune construcţia structurilor durabile la orice nivel, 
fără diferenţe. În acest sens de idei, folosind tipologia lui M. Du-fără diferenţe. În acest sens de idei, folosind tipologia lui M. Du-
verger, vom sublinia că partidele de masă se caracterizează printr-o verger, vom sublinia că partidele de masă se caracterizează printr-o 
organizare destul de puternică, electoratul este predispus mai mult organizare destul de puternică, electoratul este predispus mai mult 
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spre cooperare cu această entitate reprezentativă. Partidele politice spre cooperare cu această entitate reprezentativă. Partidele politice 
de cadre se concentrează pe vîrful piramidei, deciziile şi activităţile de cadre se concentrează pe vîrful piramidei, deciziile şi activităţile 
programatice se desfăşoară preponderent doar cu participarea elitei programatice se desfăşoară preponderent doar cu participarea elitei 
de partid, avînd o bază mai puţin fortifi cată. Astfel, PCRM, fi ind un de partid, avînd o bază mai puţin fortifi cată. Astfel, PCRM, fi ind un 
partid politic de masă, deşi scade dramatic în sondajele de opinie partid politic de masă, deşi scade dramatic în sondajele de opinie 
şi în scorul electoral, continuă să dispună de un suport substanţial şi în scorul electoral, continuă să dispună de un suport substanţial 
micşorat în ultimul timp, pe cînd PL, partid politic de cadre, deşi se micşorat în ultimul timp, pe cînd PL, partid politic de cadre, deşi se 
pronunţă pentru o politică externă determinată de cerinţele actuale pronunţă pentru o politică externă determinată de cerinţele actuale 
ale unui segment consistent al societăţii, practic nu variază destul ale unui segment consistent al societăţii, practic nu variază destul 
de mult în rezultatele obţinute la alegerile parlamentare din perioa-de mult în rezultatele obţinute la alegerile parlamentare din perioa-
da 2009-2014. Capacitatea de organizare a partidului a determinat da 2009-2014. Capacitatea de organizare a partidului a determinat 
expres capacitatea implementării prevederilor programatice şi alcă-expres capacitatea implementării prevederilor programatice şi alcă-
tuieşte forţa motrice de dezvoltare complexă a societăţii;tuieşte forţa motrice de dezvoltare complexă a societăţii;
  partidele îşi asumă cucerirea şi exercitarea puterii de stat, re-  partidele îşi asumă cucerirea şi exercitarea puterii de stat, re-

ieşind din prevederile statutare şi programatice. Partidele politice ieşind din prevederile statutare şi programatice. Partidele politice 
din Republica Moldova pot infl uenţa cursul politic al statului atît din Republica Moldova pot infl uenţa cursul politic al statului atît 
prin metode acceptabile (dialog constructiv între opoziţie şi guver-prin metode acceptabile (dialog constructiv între opoziţie şi guver-
nare, consultări), cît şi prin metode şi activităţi mai puţin acceptate nare, consultări), cît şi prin metode şi activităţi mai puţin acceptate 
(manifestaţii, pichetări, părăsirea sălii de şedinţă a Paramentului). (manifestaţii, pichetări, părăsirea sălii de şedinţă a Paramentului). 
Aceste acţiuni infl uenţează cursul politicii externe promovată spre Aceste acţiuni infl uenţează cursul politicii externe promovată spre 
integrarea în Uniunea Europeană, majorînd efectul crizei politice şi integrarea în Uniunea Europeană, majorînd efectul crizei politice şi 
generînd clivaje şi contexte noi de abordare;generînd clivaje şi contexte noi de abordare;
  partidele politice exprimă, în esenţă, căutarea permanentă a   partidele politice exprimă, în esenţă, căutarea permanentă a 

sprijinului popular, avînd vocaţia de a se preocupa de legitimitatea sprijinului popular, avînd vocaţia de a se preocupa de legitimitatea 
electorală şi, programatic, de situaţia celor care le îmbrăţişează cau-electorală şi, programatic, de situaţia celor care le îmbrăţişează cau-
za [46, p.27]. În Republica Moldova datele sondajelor denotă credi-za [46, p.27]. În Republica Moldova datele sondajelor denotă credi-
bilitate scăzută la adresa partidelor politice, dar totodată, realizarea bilitate scăzută la adresa partidelor politice, dar totodată, realizarea 
programului de guvernare se materializează, în primă instanţă, prin programului de guvernare se materializează, în primă instanţă, prin 
activitatea formaţiunilor social-politice care alcătuiesc executivul, activitatea formaţiunilor social-politice care alcătuiesc executivul, 
în contextul că cetăţenii le-au acordat votul de încredere, optînd, în contextul că cetăţenii le-au acordat votul de încredere, optînd, 
inclusiv, pentru prevederile înserate în platformele electorale.inclusiv, pentru prevederile înserate în platformele electorale.

Aserţiunile expuse demonstrează elocvent şi confi rmă prin vali-Aserţiunile expuse demonstrează elocvent şi confi rmă prin vali-
dare ştiinţifi că defi niţiile care prezintă partidul politic ca fi ind aso-dare ştiinţifi că defi niţiile care prezintă partidul politic ca fi ind aso-
ciaţia de oameni ce formează o organizaţie distinctă, determinată de ciaţia de oameni ce formează o organizaţie distinctă, determinată de 
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mobilizare socială şi exprimată printr-un grad sporit de iniţiativă. mobilizare socială şi exprimată printr-un grad sporit de iniţiativă. 
În cadrul acestor formaţiuni rolul determinant revine liderilor, care, În cadrul acestor formaţiuni rolul determinant revine liderilor, care, 
în majoritatea cazurilor, concentrează spectrul de prerogative în în majoritatea cazurilor, concentrează spectrul de prerogative în 
mîinile lor, chiar dacă statutar sînt prevăzute structuri şi conducere mîinile lor, chiar dacă statutar sînt prevăzute structuri şi conducere 
colectivă. Vom specifi ca în particular că, referindu-ne la obiectul colectivă. Vom specifi ca în particular că, referindu-ne la obiectul 
de studiu al lucrării, în esenţă conţinutul şi calitatea prevederilor de studiu al lucrării, în esenţă conţinutul şi calitatea prevederilor 
programatice de politică externă exprimă capacitatea partidului de programatice de politică externă exprimă capacitatea partidului de 
a răspunde solicitărilor sociale, economice, politice, geopolitice sau a răspunde solicitărilor sociale, economice, politice, geopolitice sau 
de altă nuanţă şi a contribui la valorifi carea interesului naţional. de altă nuanţă şi a contribui la valorifi carea interesului naţional. 
Considerăm necesar de a nota că dezvoltarea fenomenului partinic Considerăm necesar de a nota că dezvoltarea fenomenului partinic 
şi recunoaşterea propriu-zisă a partidului ca instituţie politică a con-şi recunoaşterea propriu-zisă a partidului ca instituţie politică a con-
diţionat deplasarea accentelor de la aspectul ideologic la alte nuan-diţionat deplasarea accentelor de la aspectul ideologic la alte nuan-
ţe, cu predilecţie la cele de factură pragmatică. Vom preciza că un ţe, cu predilecţie la cele de factură pragmatică. Vom preciza că un 
partid rezistă pe scena politică nu doar prin loialitatea şi entuzias-partid rezistă pe scena politică nu doar prin loialitatea şi entuzias-
mul membrilor, susţinerea electorală şi militantism, dar şi prin com-mul membrilor, susţinerea electorală şi militantism, dar şi prin com-
petenţa reprezentanţilor, prin capacitatea lor de a rezolva probleme petenţa reprezentanţilor, prin capacitatea lor de a rezolva probleme 
cu un grad relativ ridicat de complexitate şi difi cultate. Recrutarea cu un grad relativ ridicat de complexitate şi difi cultate. Recrutarea 
membrilor partinici se face în baza criteriului competenţei, sarcinile membrilor partinici se face în baza criteriului competenţei, sarcinile 
fi ind încredinţate specialiştilor, susţine P. Brechon [47, p.96].fi ind încredinţate specialiştilor, susţine P. Brechon [47, p.96].

Vom sublinia că din a doua jumătate a secolului XX s-a cristali-Vom sublinia că din a doua jumătate a secolului XX s-a cristali-
zat o nouă subdisciplină a ştiinţei politice, distinctă prin modalitatea zat o nouă subdisciplină a ştiinţei politice, distinctă prin modalitatea 
de cunoaştere empirică şi de evaluare politică, juridică, axiologi-de cunoaştere empirică şi de evaluare politică, juridică, axiologi-
că şi etică - stasiologia, care studiază morfologia, mecanismele de că şi etică - stasiologia, care studiază morfologia, mecanismele de 
funcţionare şi dinamica istorică a partidelor, considerate drept com-funcţionare şi dinamica istorică a partidelor, considerate drept com-
ponente fi reşti ale sferei politice democratice. A. Burian, citîndu-ponente fi reşti ale sferei politice democratice. A. Burian, citîndu-
l pe M. Duverger, menţionează că „dezvoltarea ştiinţei partidelor l pe M. Duverger, menţionează că „dezvoltarea ştiinţei partidelor 
politice va conduce, fără îndoială, la revizuirea multor scheme de politice va conduce, fără îndoială, la revizuirea multor scheme de 
acţiune” [48, p.29]. În aceeaşi ordine de supoziţii, conform lui C. acţiune” [48, p.29]. În aceeaşi ordine de supoziţii, conform lui C. 
I. Popa, studiul partidelor ca domeniu fundamental de analiză în I. Popa, studiul partidelor ca domeniu fundamental de analiză în 
ştiinţele politice este ancorat tipologic pe partidele şi sistemele de ştiinţele politice este ancorat tipologic pe partidele şi sistemele de 
partide pe care acestea le alcătuiesc, clasifi cînd formele de mani-partide pe care acestea le alcătuiesc, clasifi cînd formele de mani-
festare ca „fenomene esenţiale şi defi nitorii ale acţiunii politice în festare ca „fenomene esenţiale şi defi nitorii ale acţiunii politice în 
sistemul social modern, complex, dinamic, întemeiat pe interacţiuni sistemul social modern, complex, dinamic, întemeiat pe interacţiuni 
permanente între cetăţeni şi instituţii politice” [49, p.111].permanente între cetăţeni şi instituţii politice” [49, p.111].
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C. Nica precizează că dezvoltarea teoretico-metodologică a con-C. Nica precizează că dezvoltarea teoretico-metodologică a con-
ceptului de partid din secolul trecut s-a produs pe fundalul recon-ceptului de partid din secolul trecut s-a produs pe fundalul recon-
strucţiei democraţiilor în Europa de Vest, fi ind promiţătoare atît ca strucţiei democraţiilor în Europa de Vest, fi ind promiţătoare atît ca 
urmare a noilor abordări, cît şi a acumulărilor, fi e manifeste, fi e urmare a noilor abordări, cît şi a acumulărilor, fi e manifeste, fi e 
latente [50, p.25]. În defi nirea partidului politic, subliniază cerce-latente [50, p.25]. În defi nirea partidului politic, subliniază cerce-
tătorul, problemelor de organizare li s-au adăugat aspecte ce ţin de tătorul, problemelor de organizare li s-au adăugat aspecte ce ţin de 
profi lul cultural-ideologic, identitatea spirituală, relaţiile partidului profi lul cultural-ideologic, identitatea spirituală, relaţiile partidului 
cu alte componente ale sistemului politic, cu structurile sociouma-cu alte componente ale sistemului politic, cu structurile sociouma-
ne, fi ind exprimate prin solidaritate politică, mobilizare în funcţie ne, fi ind exprimate prin solidaritate politică, mobilizare în funcţie 
de condiţii, confl icte între priorităţi şi difi cultăţi, integrare la nivelul de condiţii, confl icte între priorităţi şi difi cultăţi, integrare la nivelul 
comunităţii statale şi, adăugăm noi, internaţionale, date fi ind globa-comunităţii statale şi, adăugăm noi, internaţionale, date fi ind globa-
lizarea şi regionalizarea lumii contemporane. lizarea şi regionalizarea lumii contemporane. 

Articolul „Metodologia cercetării sociologice a partidelor poli-Articolul „Metodologia cercetării sociologice a partidelor poli-
tice (din experienţa ştiinţei politice din Republica Moldova)”, ela-tice (din experienţa ştiinţei politice din Republica Moldova)”, ela-
borat de I. Bucataru, A.Volentir şi O. Protsyk, are drept obiect de borat de I. Bucataru, A.Volentir şi O. Protsyk, are drept obiect de 
cercetare partidele politice din Republica Moldova abordate atît în cercetare partidele politice din Republica Moldova abordate atît în 
particular, cît şi în calitate de componente ale sistemului de partide, particular, cît şi în calitate de componente ale sistemului de partide, 
analiza fi ind efectuată în perioada imediat următoare de după ale-analiza fi ind efectuată în perioada imediat următoare de după ale-
gerile din 2005. Rezultatele au permis identifi carea răspunsurilor la gerile din 2005. Rezultatele au permis identifi carea răspunsurilor la 
un şir de întrebări cu privire la organizarea internă a partidelor, po-un şir de întrebări cu privire la organizarea internă a partidelor, po-
ziţionarea ideologică, atitudinea faţă de problemele teritoriale, iar ziţionarea ideologică, atitudinea faţă de problemele teritoriale, iar 
metodologia de cercetare se bazează pe metodele utilizate de ştiinţa metodologia de cercetare se bazează pe metodele utilizate de ştiinţa 
politică din Occident, raportate şi racordate la realităţile social-po-politică din Occident, raportate şi racordate la realităţile social-po-
litice din Republica Moldova, fi ind făcute şi referinţe consistente la litice din Republica Moldova, fi ind făcute şi referinţe consistente la 
elaborările realizate de politologii autohtoni [51, p.62].elaborările realizate de politologii autohtoni [51, p.62].

Investigaţiile realizate în domeniul ştiinţelor politice contempo-Investigaţiile realizate în domeniul ştiinţelor politice contempo-
rane pe marginea fenomenului partidist s-au multiplicat substanţial, rane pe marginea fenomenului partidist s-au multiplicat substanţial, 
iar abordările întemeiate pe variate perspective metodologice, pre-iar abordările întemeiate pe variate perspective metodologice, pre-
cum metoda comparativă, structural-funcţională, sistemică, a stu-cum metoda comparativă, structural-funcţională, sistemică, a stu-
diilor de caz au modifi cat şi au nuanţat conceptul de partid politic. diilor de caz au modifi cat şi au nuanţat conceptul de partid politic. 
Subliniem că un rol important în structurarea demersurilor privind Subliniem că un rol important în structurarea demersurilor privind 
conceptualizarea partidului politic l-a aportat behaviorismul, an-conceptualizarea partidului politic l-a aportat behaviorismul, an-
chetele de opinie, sondajele fondate pe eşantioane reprezentative chetele de opinie, sondajele fondate pe eşantioane reprezentative 
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sau aleatorii, incluzînd lideri, membri activi şi membri pasivi de sau aleatorii, incluzînd lideri, membri activi şi membri pasivi de 
partid, simpatizanţi şi neapartenenţi partinici. Efervescenţa refl ec-partid, simpatizanţi şi neapartenenţi partinici. Efervescenţa refl ec-
ţiilor asupra partidelor a fost favorizată, în acelaşi timp, de dezvol-ţiilor asupra partidelor a fost favorizată, în acelaşi timp, de dezvol-
tarea cunoştinţelor despre universul politic, adică despre mediul de tarea cunoştinţelor despre universul politic, adică despre mediul de 
manifestare a partidului şi de omniprezenţa lor prin actele de guver-manifestare a partidului şi de omniprezenţa lor prin actele de guver-
nare şi de opoziţie.nare şi de opoziţie.

Am expus mai sus ideea conexiunii directe dintre partidele po-Am expus mai sus ideea conexiunii directe dintre partidele po-
litice şi reperele conceptuale de formare şi realizare a politicii ex-litice şi reperele conceptuale de formare şi realizare a politicii ex-
terne. Dezvoltînd acest subiect, susţinem că A. Burian abordează terne. Dezvoltînd acest subiect, susţinem că A. Burian abordează 
politica externă din perspectiva statului în parte, ca entitate, în sco-politica externă din perspectiva statului în parte, ca entitate, în sco-
pul de a clarifi ca esenţa lui şi a prognoza, în măsura posibilităţii, pul de a clarifi ca esenţa lui şi a prognoza, în măsura posibilităţii, 
evoluţia politicii [52, p.65], obiectiv pentru care autorul trece în evoluţia politicii [52, p.65], obiectiv pentru care autorul trece în 
revistă unele metode relevante de cercetare, evidenţiind aspectele revistă unele metode relevante de cercetare, evidenţiind aspectele 
şi conţinutul defi nitor al politicii externe. Astfel, metoda compara-şi conţinutul defi nitor al politicii externe. Astfel, metoda compara-
ţiei este aplicată pentru a identifi ca repere comune de investigaţie: ţiei este aplicată pentru a identifi ca repere comune de investigaţie: 
dacă pornim de la ipoteza că relaţiile internaţionale se produc îndacă pornim de la ipoteza că relaţiile internaţionale se produc în  
corespundere cu anumite legităţi, defi nirea unor analogii în istorie corespundere cu anumite legităţi, defi nirea unor analogii în istorie 
ne poate ajuta să le identifi căm, iar abordarea istorică a stat la baza ne poate ajuta să le identifi căm, iar abordarea istorică a stat la baza 
metodei de cercetare a situaţiilor concrete (case-study). Vom nota metodei de cercetare a situaţiilor concrete (case-study). Vom nota 
lapidar că citîndu-i pe R. Neustadt şi E. May, A. Burian acreditează lapidar că citîndu-i pe R. Neustadt şi E. May, A. Burian acreditează 
ideea că studiul istoriei este de mare importanţă practică şi pentru ideea că studiul istoriei este de mare importanţă practică şi pentru 
politicienii care participă la elaborarea şi realizarea politicii externe.politicienii care participă la elaborarea şi realizarea politicii externe.

Altă modalitate de cercetare ştiinţifi că este determinată de sec-Altă modalitate de cercetare ştiinţifi că este determinată de sec-
ţiunea orizontală – compararea politicii diferitor state. Notăm că ţiunea orizontală – compararea politicii diferitor state. Notăm că 
asemenea metodă permite încadrarea politicii externe a fi ecărui stat asemenea metodă permite încadrarea politicii externe a fi ecărui stat 
într-o perspectivă mai largă, incluzînd concepţiile politicii externe, într-o perspectivă mai largă, incluzînd concepţiile politicii externe, 
sistemele decizionale, strategiile, tehnicile şi mijloacele aplicate în sistemele decizionale, strategiile, tehnicile şi mijloacele aplicate în 
atingerea scopurilor politice urmărite.atingerea scopurilor politice urmărite.

J. Rosenau examinează politicaJ. Rosenau examinează politica  externă ca pe o conduită me-externă ca pe o conduită me-
nită să adapteze statul la mediul înconjurător, făcînd analogienită să adapteze statul la mediul înconjurător, făcînd analogie  cu cu 
organismul biologic. Cercetătorul defi neşte acest concept ca pe un organismul biologic. Cercetătorul defi neşte acest concept ca pe un 
ansamblu de acţiuni pe care Guvernul le întreprinde sau intenţio-ansamblu de acţiuni pe care Guvernul le întreprinde sau intenţio-
nează să le întreprindă pentru a menţine factorii favorabili ai me-nează să le întreprindă pentru a menţine factorii favorabili ai me-
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diuluidiului  internaţional sau a-i schimba pe cei nefavorabili [53, p.65]. internaţional sau a-i schimba pe cei nefavorabili [53, p.65]. 
În acest sens, abordările comparative şi adaptabile nu reprezintă În acest sens, abordările comparative şi adaptabile nu reprezintă 
variante care se exclud reciproc, ci o cale evolutivă de la analiza variante care se exclud reciproc, ci o cale evolutivă de la analiza 
empirică la cea ştiinţifică, precizează A. Burian. Subliniem, totuşi, empirică la cea ştiinţifică, precizează A. Burian. Subliniem, totuşi, 
că una dintre metodele de bază ale analizei politicii externe ţine de că una dintre metodele de bază ale analizei politicii externe ţine de 
examinarea ei multiaspectuală, iar unul dintre avantajele studiu-examinarea ei multiaspectuală, iar unul dintre avantajele studiu-
luilui  relaţiilor internaţionale de pe poziţia statului în parte, constă relaţiilor internaţionale de pe poziţia statului în parte, constă 
în aplicarea analizei procesului decizional, prin examinarea com-în aplicarea analizei procesului decizional, prin examinarea com-
portamentului politic al actorilor decidenţi, dat fiind că ponderea portamentului politic al actorilor decidenţi, dat fiind că ponderea 
factorului subiectiv rămîne determinantă şi edificatoare: în pofida factorului subiectiv rămîne determinantă şi edificatoare: în pofida 
transformărilor în cadrul structurii actorilor, statele continuă să transformărilor în cadrul structurii actorilor, statele continuă să 
deţină o poziţie primordială.deţină o poziţie primordială.

Studiul bidimensional al interconexiunii partide politice – poli-Studiul bidimensional al interconexiunii partide politice – poli-
tica externă a Republicii Moldova din perspectiva realităţilor şi con-tica externă a Republicii Moldova din perspectiva realităţilor şi con-
troverselor abordate prin intermediul prevederilor programatice a troverselor abordate prin intermediul prevederilor programatice a 
solicitat aplicarea mai multor metode şi principii de investigaţie şti-solicitat aplicarea mai multor metode şi principii de investigaţie şti-
inţifi că. Astfel, după cum metoda determină tactica (este de impor-inţifi că. Astfel, după cum metoda determină tactica (este de impor-
tanţă locală), metodologia impune strategia (este teoretic generală). tanţă locală), metodologia impune strategia (este teoretic generală). 
Din această perspectivă am supus investigaţiilor raportul dintre op-Din această perspectivă am supus investigaţiilor raportul dintre op-
ţiunile strategice şi opţiunile tactice de politică externă prevăzute în ţiunile strategice şi opţiunile tactice de politică externă prevăzute în 
programele şi platformele electorale ale partidelor, fi ind determina-programele şi platformele electorale ale partidelor, fi ind determina-
te raporturile între prevederile şi acţiunile de politică externă pentru te raporturile între prevederile şi acţiunile de politică externă pentru 
formaţiunile de orientare centru-dreapta/dreapta (PLDM, PL, PLR formaţiunile de orientare centru-dreapta/dreapta (PLDM, PL, PLR 
şi PNL) şi centru-stînga/stînga (PSRM, PSD, PCRM şi PDM), im-şi PNL) şi centru-stînga/stînga (PSRM, PSD, PCRM şi PDM), im-
plicînd şi cadrul instituţional de realizare a obiectivelor programati-plicînd şi cadrul instituţional de realizare a obiectivelor programati-
ce. Am considerat oportună efectuarea analizei aspectelor interne şi ce. Am considerat oportună efectuarea analizei aspectelor interne şi 
a celor externe care se condiţionează mutual în determinarea locului a celor externe care se condiţionează mutual în determinarea locului 
şi a rolului Republicii Moldova în procesele de formare şi de conso-şi a rolului Republicii Moldova în procesele de formare şi de conso-
lidare a confi guraţiei noii ordini mondiale şi structurări a sistemului lidare a confi guraţiei noii ordini mondiale şi structurări a sistemului 
internaţional postrăzboi rece prin promovarea intereselor de politi-internaţional postrăzboi rece prin promovarea intereselor de politi-
că externă, în particular şi a intereselor naţionale, în general.că externă, în particular şi a intereselor naţionale, în general.

Ponderea instituţională a partidelor în exercitarea puterii de stat Ponderea instituţională a partidelor în exercitarea puterii de stat 
din Republica Moldova se afl ă în creştere permanentă, dată fi ind din Republica Moldova se afl ă în creştere permanentă, dată fi ind 
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consolidarea mecanismelor democraţiei reprezentative şi apelarea consolidarea mecanismelor democraţiei reprezentative şi apelarea 
cu periodicitate la mecanismele democraţiei electorale. Partidele cu periodicitate la mecanismele democraţiei electorale. Partidele 
politice elaborează programatic şi urmăresc să implementeze obiec-politice elaborează programatic şi urmăresc să implementeze obiec-
tive nu numai de politică internă, dar şi pe dimensiunea de politică tive nu numai de politică internă, dar şi pe dimensiunea de politică 
externă, mai ales în contextul că opţiunea strategică geopolitică se externă, mai ales în contextul că opţiunea strategică geopolitică se 
afl ă din nou pe agenda zilei.afl ă din nou pe agenda zilei.

Aşadar, politica externă şi partidele politice abordate ca su-Aşadar, politica externă şi partidele politice abordate ca su-
biecte distincte şi-au găsit o elucidare amplă în literatura de spe-biecte distincte şi-au găsit o elucidare amplă în literatura de spe-
cialitate, inclusiv în Republica Moldova, însă obiectul de studiu al cialitate, inclusiv în Republica Moldova, însă obiectul de studiu al 
lucrării reclamă tratarea lor în interconexiune, situaţie care modi-lucrării reclamă tratarea lor în interconexiune, situaţie care modi-
fică datele problemei.fică datele problemei.

Subiectul „prevederi de politică externă în documentele pro-Subiectul „prevederi de politică externă în documentele pro-
gramatice de politică externă” abordat în totalitate sau în parte, pe gramatice de politică externă” abordat în totalitate sau în parte, pe 
unele coordonate se dovedeşte a fi  mai puţin reliefat în literatura unele coordonate se dovedeşte a fi  mai puţin reliefat în literatura 
politologică de specialitate, cu predilecţie din Republica Moldova. politologică de specialitate, cu predilecţie din Republica Moldova. 
Această stare de lucruri se explică, în special, prin precaritatea di-Această stare de lucruri se explică, în special, prin precaritatea di-
mensiunii externe a activităţii formaţiunilor social-politice, direc-mensiunii externe a activităţii formaţiunilor social-politice, direc-
ţie care a primit consistenţă numai în ultimii ani. Cercetările atestă ţie care a primit consistenţă numai în ultimii ani. Cercetările atestă 
primordialitatea apartenenţei doctrinar-ideologice în stabilirea şi primordialitatea apartenenţei doctrinar-ideologice în stabilirea şi 
dezvoltarea proceselor de cooperare partinică pe dimensiunea ex-dezvoltarea proceselor de cooperare partinică pe dimensiunea ex-
ternă, ataşamentul la un set de valori fi ind un catalizator important ternă, ataşamentul la un set de valori fi ind un catalizator important 
al unifi cării partinice, care presupune solidaritate şi acţiuni comune, al unifi cării partinice, care presupune solidaritate şi acţiuni comune, 
conjugate pentru atingerea obiectivelor trasate, racordării la stan-conjugate pentru atingerea obiectivelor trasate, racordării la stan-
dardele asumate şi elaborării bazei legislativ-normative în scopul dardele asumate şi elaborării bazei legislativ-normative în scopul 
asigurării efi cienţei procesului decizional, atît la nivel naţional, cît asigurării efi cienţei procesului decizional, atît la nivel naţional, cît 
şi european/internaţional.şi european/internaţional.

Investigaţiile ştiinţifi ce realizate demonstrează că cercetătorii Investigaţiile ştiinţifi ce realizate demonstrează că cercetătorii 
şi analiştii au acordat puţină atenţie aspectelor de politică externă şi analiştii au acordat puţină atenţie aspectelor de politică externă 
în documentele programatice şi în activităţile partidelor politice, în documentele programatice şi în activităţile partidelor politice, 
canalizîndu-şi eforturile pe dimensiunile ce ţin de politica internă. canalizîndu-şi eforturile pe dimensiunile ce ţin de politica internă. 
Totodată, au fost publicate lucrări ştiinţifi ce care pun în lumină mai Totodată, au fost publicate lucrări ştiinţifi ce care pun în lumină mai 
multe aspecte practice care vizează componente de politică externă, multe aspecte practice care vizează componente de politică externă, 
dar nu pot fi  trecute cu vederea nici elaborările de factură teoretică, dar nu pot fi  trecute cu vederea nici elaborările de factură teoretică, 
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fi ind reliefate interconexiunile dintre politica externă şi relaţiile in-fi ind reliefate interconexiunile dintre politica externă şi relaţiile in-
ternaţionale, dintre politica externă şi securitate, nemaivorbind de ternaţionale, dintre politica externă şi securitate, nemaivorbind de 
aportul politicii externe în realizarea interesului naţional. aportul politicii externe în realizarea interesului naţional. 

Cercetările ştiinţifi ce străine şi autohtone au identifi cat aportul Cercetările ştiinţifi ce străine şi autohtone au identifi cat aportul 
important al partidelor politice la realizarea procesului de funcţi-important al partidelor politice la realizarea procesului de funcţi-
onare a sistemului politic în condiţiile democratizării societăţii şi onare a sistemului politic în condiţiile democratizării societăţii şi 
promovării pluralismului politic. Investigaţiile ştiinţifi ce realizate promovării pluralismului politic. Investigaţiile ştiinţifi ce realizate 
valorifi că în mod substanţial rolul entităţilor partinice structurate valorifi că în mod substanţial rolul entităţilor partinice structurate 
în jurul unor fundamente doctrinare şi valorice, care prin recrutarea în jurul unor fundamente doctrinare şi valorice, care prin recrutarea 
membrilor şi simpatizanţilor au devenit un element indispensabil al membrilor şi simpatizanţilor au devenit un element indispensabil al 
guvernării democratice, redat prin prisma strategiilor şi mecanisme-guvernării democratice, redat prin prisma strategiilor şi mecanisme-
lor de promovare a politicii externe.lor de promovare a politicii externe.

Studierea prerogativelor instituţional-funcţionale prin organiza-Studierea prerogativelor instituţional-funcţionale prin organiza-
rea temporală şi structurală complexă în cadrul exerciţiului de cu-rea temporală şi structurală complexă în cadrul exerciţiului de cu-
cerire şi exercitare a puterii de stat pune în lumină factorii care ge-cerire şi exercitare a puterii de stat pune în lumină factorii care ge-
nerează condiţii pentru programarea şi implementarea prevederilor nerează condiţii pentru programarea şi implementarea prevederilor 
de politică externă, contribuind la consolidarea poziţiei Republicii de politică externă, contribuind la consolidarea poziţiei Republicii 
Moldova prin asumarea obiectivelor de cooperare la nivel global şi Moldova prin asumarea obiectivelor de cooperare la nivel global şi 
european, ultimul fi ind secţionat în segmente subregionale de sor-european, ultimul fi ind secţionat în segmente subregionale de sor-
ginte geopolitică, mai ales că arealul sud-est european este puţin ginte geopolitică, mai ales că arealul sud-est european este puţin 
valorifi cat din punct de vedere atît teoretic, cît şi practic.valorifi cat din punct de vedere atît teoretic, cît şi practic.
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2. PROBLEME DE POLITICĂ EXTERNĂ ELABORATE2. PROBLEME DE POLITICĂ EXTERNĂ ELABORATE
ȘI EXERCITATE DE PARTIDELE POLITICEȘI EXERCITATE DE PARTIDELE POLITICE

În acest capitol sînt analizate două blocuri de probleme: gradul În acest capitol sînt analizate două blocuri de probleme: gradul 
de infl uenţă a partidelor politice asupra cursului de politică externă de infl uenţă a partidelor politice asupra cursului de politică externă 
a şapte state europene şi nivelul de implementare a prevederilor a şapte state europene şi nivelul de implementare a prevederilor 
partinice în vederea diversifi cării relaţiilor externe ale Republicii partinice în vederea diversifi cării relaţiilor externe ale Republicii 
Moldova. Primul subcapitol este consacrat cercetării conexiunii şi Moldova. Primul subcapitol este consacrat cercetării conexiunii şi 
interdependenţei dintre sistemele de partide din cadrul unor state interdependenţei dintre sistemele de partide din cadrul unor state 
democratice europene şi instituţiile puterii, orientările doctrinar-democratice europene şi instituţiile puterii, orientările doctrinar-
ideologice şi opţiunile programatice aliate în realizarea prevederilor ideologice şi opţiunile programatice aliate în realizarea prevederilor 
de politică externă. Al doilea subcapitol analizează nivelul de ma-de politică externă. Al doilea subcapitol analizează nivelul de ma-
terializare a prevederilor programatice de politică externă elaborate terializare a prevederilor programatice de politică externă elaborate 
de partide prin punerea în lumină a poziţiei Republicii Moldova în de partide prin punerea în lumină a poziţiei Republicii Moldova în 
cadrul proceselor de cooperare multilaterală în condiţiile aprofun-cadrul proceselor de cooperare multilaterală în condiţiile aprofun-
dării parteneriatelor cu unele instituţii internaţionale.dării parteneriatelor cu unele instituţii internaţionale.

2.1. Sisteme de partide şi prevederi programatice 2.1. Sisteme de partide şi prevederi programatice 
de politică externă: experiende politică externă: experienţţa europeanăa europeană

Pentru a întreprinde o cercetare ştiinţifi că în complex a sisteme-Pentru a întreprinde o cercetare ştiinţifi că în complex a sisteme-
lor de partide, considerăm că este necesar de a iniţia investigaţiile lor de partide, considerăm că este necesar de a iniţia investigaţiile 
cu defi nirea operaţională a acestei categorii. Vom începe cu asump-cu defi nirea operaţională a acestei categorii. Vom începe cu asump-
ţia lui G. Pasţia lui G. Pasquino, care se distinge prin simplitate şi se rezumă la quino, care se distinge prin simplitate şi se rezumă la 
modalitatea de afi rmare şi consolidare a partidelor în cadrul unui modalitatea de afi rmare şi consolidare a partidelor în cadrul unui 
areal politic. Pentru ca un sistem de partide să funcţioneze, este areal politic. Pentru ca un sistem de partide să funcţioneze, este 
indispensabilă realizarea interacţiunii pe orizontală, concurenţia-indispensabilă realizarea interacţiunii pe orizontală, concurenţia-
lă între cel puţin două formaţiuni social-politice şi exercitarea in-lă între cel puţin două formaţiuni social-politice şi exercitarea in-
terdependenţei pe verticală între mai multe elemente constitutive, terdependenţei pe verticală între mai multe elemente constitutive, 
care înglobează alegătorii, partidele, parlamentele şi guvernele [1, care înglobează alegătorii, partidele, parlamentele şi guvernele [1, 
p.162]. În acest sens, funcţionalitatea sistemului politic se exprimă p.162]. În acest sens, funcţionalitatea sistemului politic se exprimă 
prin competiţia între formaţiunile social-politice, aceasta se produ-prin competiţia între formaţiunile social-politice, aceasta se produ-
ce, se defi neşte şi suportă consecinţe pe anumite dimensiuni: elec-ce, se defi neşte şi suportă consecinţe pe anumite dimensiuni: elec-
torală, guvernamentală şi parlamentară, determinînd natura şi cali-torală, guvernamentală şi parlamentară, determinînd natura şi cali-
tatea (sistemelor de partide). Din punct de vedere juridic, I. Muraru tatea (sistemelor de partide). Din punct de vedere juridic, I. Muraru 
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şi E. Tănăsescu cataloghează sistemul de partide ca pe un ansamblu şi E. Tănăsescu cataloghează sistemul de partide ca pe un ansamblu 
de raporturi din cadrul fi ecărui sistem constituţional [2, p.90], pe de raporturi din cadrul fi ecărui sistem constituţional [2, p.90], pe 
cînd din punct de vedere politologic, N. Enciu identifi că în siste-cînd din punct de vedere politologic, N. Enciu identifi că în siste-
mul de partide ansamblul tuturor partidelor semnifi cative dintr-un mul de partide ansamblul tuturor partidelor semnifi cative dintr-un 
stat şi consecinţele interacţiunii lor [3, p.244]. În acelaşi timp, de o stat şi consecinţele interacţiunii lor [3, p.244]. În acelaşi timp, de o 
relevanţă ştiinţifi co-practică deosebită se dovedeşte a fi  polemica relevanţă ştiinţifi co-practică deosebită se dovedeşte a fi  polemica 
pe marginea stasiologiei, avîndu-i ca protagonişti pe doctrinarii M. pe marginea stasiologiei, avîndu-i ca protagonişti pe doctrinarii M. 
Duverger şi G. Sartori. M. Duverger a analizat şi clasifi cat sistemele Duverger şi G. Sartori. M. Duverger a analizat şi clasifi cat sistemele 
de partide, individualizîndu-le în baza unui criteriu relativ simplu, de partide, individualizîndu-le în baza unui criteriu relativ simplu, 
cel numeric, fi ind fundamentate tipurile monopartidist, bipartidist cel numeric, fi ind fundamentate tipurile monopartidist, bipartidist 
şi pluripartidist [4, p. 134]. Operaţionalitatea şi valabilitatea crite-şi pluripartidist [4, p. 134]. Operaţionalitatea şi valabilitatea crite-
riului numeric este evidentă, însă, după cum a remarcat G. Sartori, riului numeric este evidentă, însă, după cum a remarcat G. Sartori, 
pentru a înţelege dinamica funcţionării sistemelor de partide: nu pentru a înţelege dinamica funcţionării sistemelor de partide: nu 
este deloc sufi cient numai să le enumerăm, mult mai important se este deloc sufi cient numai să le enumerăm, mult mai important se 
dovedeşte a fi  capacitatea de a le individualiza şi a le evidenţia pe dovedeşte a fi  capacitatea de a le individualiza şi a le evidenţia pe 
cele mai active. Dacă criteriul numeric ajută la defi nirea formatului, cele mai active. Dacă criteriul numeric ajută la defi nirea formatului, 
atunci criteriul de relevanţă evidenţiază procesul de explicare a me-atunci criteriul de relevanţă evidenţiază procesul de explicare a me-
canicii de funcţionare a sistemelor de partide [5, p.163]. Teoria lui canicii de funcţionare a sistemelor de partide [5, p.163]. Teoria lui 
G. Sartori, la rîndul ei, se exprimă prin două criterii de relevanţă: G. Sartori, la rîndul ei, se exprimă prin două criterii de relevanţă: 
primul este reprezentat de rolul partidelor în formarea coaliţiilor primul este reprezentat de rolul partidelor în formarea coaliţiilor 
de guvernare: chiar dacă unele partide nesemnifi cative din punct de guvernare: chiar dacă unele partide nesemnifi cative din punct 
de vedere al procentului electoral acumulat şi al numărului de lo-de vedere al procentului electoral acumulat şi al numărului de lo-
curi obţinute în Parlament, pot exercita o infl uenţă substanţială sau curi obţinute în Parlament, pot exercita o infl uenţă substanţială sau 
chiar indispensabilă în crearea coaliţiilor de guvernare; alte partide, chiar indispensabilă în crearea coaliţiilor de guvernare; alte partide, 
deşi au acumulat mai multe voturi şi implicit, mandate parlamenta-deşi au acumulat mai multe voturi şi implicit, mandate parlamenta-
re pentru a putea reprezenta interesele alegătorilor şi a condiţiona re pentru a putea reprezenta interesele alegătorilor şi a condiţiona 
funcţionarea alianţei guvernamentale, nu devin părţi ale coaliţiei, funcţionarea alianţei guvernamentale, nu devin părţi ale coaliţiei, 
acesta constituind cel de-al doilea criteriu de relevanţă. Aplicînd acesta constituind cel de-al doilea criteriu de relevanţă. Aplicînd 
aceste două criterii, putem defi ni formatul sistemului de partide, dar aceste două criterii, putem defi ni formatul sistemului de partide, dar 
care nu defi neşte plenar funcţionarea lor, în special a multipartidis-care nu defi neşte plenar funcţionarea lor, în special a multipartidis-
mului, ale cărui caracteristici necesită o abordare amplă şi detaliată.mului, ale cărui caracteristici necesită o abordare amplă şi detaliată.

Practica democraţiilor occidentale a demonstrat elocvent că din Practica democraţiilor occidentale a demonstrat elocvent că din 
punct de vedere ideologic există partide atît de îndepărtate, încît punct de vedere ideologic există partide atît de îndepărtate, încît 
nu pot fi  luate în considerare ca potenţiali aliaţi ai altor partide (de nu pot fi  luate în considerare ca potenţiali aliaţi ai altor partide (de 
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exemplu partidele fasciste sau extremist-naţionaliste). Deşi sînt ex-exemplu partidele fasciste sau extremist-naţionaliste). Deşi sînt ex-
cluse de la formarea coaliţiilor de guvernare, totuşi, aceste forma-cluse de la formarea coaliţiilor de guvernare, totuşi, aceste forma-
ţiuni extremiste sînt importante, deoarece conving şi atrag o parte ţiuni extremiste sînt importante, deoarece conving şi atrag o parte 
a electoratului, obţin mandate în Parlament şi infl uenţează funcţio-a electoratului, obţin mandate în Parlament şi infl uenţează funcţio-
narea Guvernului. Însumînd cele trei criterii (numeric, de relevanţă narea Guvernului. Însumînd cele trei criterii (numeric, de relevanţă 
şi de distanţă electorală), G. Sartori fundamentează o dublă clasifi -şi de distanţă electorală), G. Sartori fundamentează o dublă clasifi -
care a sistemelor de partide, numită de I. Bucataru calitativ-canti-care a sistemelor de partide, numită de I. Bucataru calitativ-canti-
tativistă, în funcţie de formatul şi logica funcţionării lor. G. Sartori tativistă, în funcţie de formatul şi logica funcţionării lor. G. Sartori 
divizează sistemele în neconcurenţiale (sistemul monopartidist şi divizează sistemele în neconcurenţiale (sistemul monopartidist şi 
cu partid hegemon) şi concurenţiale, incluzînd (sistemul cu partid cu partid hegemon) şi concurenţiale, incluzînd (sistemul cu partid 
dominant, bipartidismul, multipartidismul limitat, multipartidismul dominant, bipartidismul, multipartidismul limitat, multipartidismul 
extrem şi sistemul de partide atomizate) [6, p.119].extrem şi sistemul de partide atomizate) [6, p.119].

În contextul dat de repere, menţionăm că din momentul formării În contextul dat de repere, menţionăm că din momentul formării 
sistemului de partide numărul formaţiunilor social politice a cres-sistemului de partide numărul formaţiunilor social politice a cres-
cut vertiginos, soldîndu-se, în ultimă instanţă, cu un multipartidism cut vertiginos, soldîndu-se, în ultimă instanţă, cu un multipartidism 
atomizat. În contextul procesului de democratizare a sistemului po-atomizat. În contextul procesului de democratizare a sistemului po-
litic cetăţenii Republicii Moldova au primit dreptul de a se asocia litic cetăţenii Republicii Moldova au primit dreptul de a se asocia 
în partide politice, contribuind la defi nirea şi la exprimarea voinţei în partide politice, contribuind la defi nirea şi la exprimarea voinţei 
politice (a cetăţenilor), prin participarea la alegeri (art. 41 din Con-politice (a cetăţenilor), prin participarea la alegeri (art. 41 din Con-
stituţia Republicii Moldova).stituţia Republicii Moldova).

Din spectrul sistemelor de partide pe care le supune analizei G. Din spectrul sistemelor de partide pe care le supune analizei G. 
Sartori, cu predilecţie, ne vom focaliza atenţia asupra sistemelor bi-Sartori, cu predilecţie, ne vom focaliza atenţia asupra sistemelor bi-
partidist şi multipartidist, dat fi ind că aceste tipuri se regăsesc frec-partidist şi multipartidist, dat fi ind că aceste tipuri se regăsesc frec-
vent în democraţiile occidentale. Astfel, pentru a consolida acest vent în democraţiile occidentale. Astfel, pentru a consolida acest 
aspect, vom compara mecanica funcţionării sistemelor de partide aspect, vom compara mecanica funcţionării sistemelor de partide 
în Marea Britanie, Franţa, Germania, state considerate a fi  modele în Marea Britanie, Franţa, Germania, state considerate a fi  modele 
clasice de organizare şi funcţionare a sistemului politic, notează N. clasice de organizare şi funcţionare a sistemului politic, notează N. 
Bragari [7, p.42], exprimînd o supoziţie practic general acceptată, Bragari [7, p.42], exprimînd o supoziţie practic general acceptată, 
precum şi în România şi Ţările Baltice, state pe care le considerăm precum şi în România şi Ţările Baltice, state pe care le considerăm 
modele edifi catoare pentru Republica Moldova în procesul integră-modele edifi catoare pentru Republica Moldova în procesul integră-
rii europene. Aceste repere pun în evidenţă impactul, rolul şi locul rii europene. Aceste repere pun în evidenţă impactul, rolul şi locul 
prevederilor programatice, inclusiv de politică externă în planul co-prevederilor programatice, inclusiv de politică externă în planul co-
operării internaţionale. Făcînd uz de studiul comparativ, urmărim operării internaţionale. Făcînd uz de studiul comparativ, urmărim 
să demonstrăm funcţionalitatea sistemului politic în fi ecare dintre să demonstrăm funcţionalitatea sistemului politic în fi ecare dintre 
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aceste state şi impactul asupra activităţilor de politică externă, cu aceste state şi impactul asupra activităţilor de politică externă, cu 
precădere în arealul Uniunii Europene şi în relaţiile cu unele state precădere în arealul Uniunii Europene şi în relaţiile cu unele state 
terţe. Analiza va fi  fundamentată pe cercetarea impactului sisteme-terţe. Analiza va fi  fundamentată pe cercetarea impactului sisteme-
lor de partide asupra opţiunilor programatice de politică externă. lor de partide asupra opţiunilor programatice de politică externă. 

În această ordine de idei, cel mai relevant reper de analiză, din În această ordine de idei, cel mai relevant reper de analiză, din 
punct de vedere al temei de cercetare, îl reprezentăm prin rapor-punct de vedere al temei de cercetare, îl reprezentăm prin rapor-
tul format între sistemul de partide şi gradul de infl uenţă asupra tul format între sistemul de partide şi gradul de infl uenţă asupra 
funcţionalităţii instituţiilor democratice în contextul realizării pre-funcţionalităţii instituţiilor democratice în contextul realizării pre-
vederilor programatice de politică externă. Pentru a pune în lumină vederilor programatice de politică externă. Pentru a pune în lumină 
această interconexiune, vom trasa liniile directorii ale sistemului această interconexiune, vom trasa liniile directorii ale sistemului 
bipartidist, generat, în principal, din alternanţa mai mult sau mai bipartidist, generat, în principal, din alternanţa mai mult sau mai 
puţin regulată a două formaţiuni cu pondere majoritară. Acest tip de puţin regulată a două formaţiuni cu pondere majoritară. Acest tip de 
sistem, garantează stabilitatea guvernamentală, acordînd majorita-sistem, garantează stabilitatea guvernamentală, acordînd majorita-
tea vitală partidului afl at la guvernare prin capacitatea de a prezenta tea vitală partidului afl at la guvernare prin capacitatea de a prezenta 
clar poziţia dominantă a formaţiunii politice învingătoare în alegeri clar poziţia dominantă a formaţiunii politice învingătoare în alegeri 
şi de a intensifi ca delimitările funcţionale între guvernare şi opozi-şi de a intensifi ca delimitările funcţionale între guvernare şi opozi-
ţie. În acelaşi timp, consecinţele provenite din practica sistemului ţie. În acelaşi timp, consecinţele provenite din practica sistemului 
bipartidist evidenţiază clar dominarea culturii naţionale omogene, bipartidist evidenţiază clar dominarea culturii naţionale omogene, 
reticentă la tot ce înseamnă extremism. reticentă la tot ce înseamnă extremism. 

I. Muraru şi E. Tănăsescu acreditează ideea că bipartidismul se I. Muraru şi E. Tănăsescu acreditează ideea că bipartidismul se 
încadrează în dimensiunea democraţiei pluraliste şi liberale, oferind încadrează în dimensiunea democraţiei pluraliste şi liberale, oferind 
cetăţenilor posibilitatea de a acorda votul pentru setul de prevederi cetăţenilor posibilitatea de a acorda votul pentru setul de prevederi 
programatice defi nite într-o manieră clară şi autentică cu situaţia programatice defi nite într-o manieră clară şi autentică cu situaţia 
politică la un moment dat, pe cînd la nivelul puterii, sistemul cu politică la un moment dat, pe cînd la nivelul puterii, sistemul cu 
două partide dominante aportă majoritatea politică capabilă să în-două partide dominante aportă majoritatea politică capabilă să în-
suşească pîrghiile şi mecanismele de guvernare a societăţii, presu-suşească pîrghiile şi mecanismele de guvernare a societăţii, presu-
punînd acordul comun asupra problemelor fundamentale ale naţiu-punînd acordul comun asupra problemelor fundamentale ale naţiu-
nii şi capacitatea de a funcţiona efi cient, în siguranţa că un partid nu nii şi capacitatea de a funcţiona efi cient, în siguranţa că un partid nu 
va profi ta de perioada cît guvernează pentru a schimba regimul poli-va profi ta de perioada cît guvernează pentru a schimba regimul poli-
tic [8, p.30]. În acelaşi context de idei, M. Bădescu remarcă situaţia tic [8, p.30]. În acelaşi context de idei, M. Bădescu remarcă situaţia 
în care succesiunea celor două partide la guvernare are menirea de în care succesiunea celor două partide la guvernare are menirea de 
a realiza echilibrul vieţii politice [9, p.241].a realiza echilibrul vieţii politice [9, p.241].

Unii protagonişti creditează argumentul potrivit căruia sisteme-Unii protagonişti creditează argumentul potrivit căruia sisteme-
le bipartide oferă o formă superioară democraţiei electorale deoare-le bipartide oferă o formă superioară democraţiei electorale deoare-
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ce, cu excepţia cazurilor în care există doar două partide, nu poate ce, cu excepţia cazurilor în care există doar două partide, nu poate 
exista nici o garanţie că vreun partid va avea majoritatea în legis-exista nici o garanţie că vreun partid va avea majoritatea în legis-
lativ, fără de care guvernul este format pe bază de negociere între lativ, fără de care guvernul este format pe bază de negociere între 
elitele politice, ceea ce este mai puţin accesibil controlului popular. elitele politice, ceea ce este mai puţin accesibil controlului popular. 
O opinie asemănătoare este redată de Dicţionarul de Politică Oxford, O opinie asemănătoare este redată de Dicţionarul de Politică Oxford, 
în care se menţionează că cea mai mare parte a elaborării politicilor în care se menţionează că cea mai mare parte a elaborării politicilor 
are loc în interiorul partidelor [10, p.56] şi, prin urmare, în afara con-are loc în interiorul partidelor [10, p.56] şi, prin urmare, în afara con-
trolului popular. Cu referire la numărul de partide politice în siste-trolului popular. Cu referire la numărul de partide politice în siste-
mul bipartidist, M. Hastings menţionează că pot fi  identifi cate situaţii mul bipartidist, M. Hastings menţionează că pot fi  identifi cate situaţii 
în care bipartidismul poate lua forma unui sistem cu două partide şi în care bipartidismul poate lua forma unui sistem cu două partide şi 
„jumătate” prin apariţia unei a treia formaţiuni social-politice, care „jumătate” prin apariţia unei a treia formaţiuni social-politice, care 
constituie un element în formarea majorităţii [11, p.51]. În contradic-constituie un element în formarea majorităţii [11, p.51]. În contradic-
ţie cu această poziţie, A. L. Lowell afi rmă că legislativul trebuie să ţie cu această poziţie, A. L. Lowell afi rmă că legislativul trebuie să 
aibă „două partide, şi numai două partide, pentru ca forma de guver-aibă „două partide, şi numai două partide, pentru ca forma de guver-
nămînt parlamentară să producă permanent rezultate bune”. Altfel, nămînt parlamentară să producă permanent rezultate bune”. Altfel, 
„cu cît este mai mare numărul grupurilor discordante care formează „cu cît este mai mare numărul grupurilor discordante care formează 
majoritatea, cu atît mai grea este sarcina de a le mulţumi pe toate şi majoritatea, cu atît mai grea este sarcina de a le mulţumi pe toate şi 
cu atît mai instabilă şi fragilă devine poziţia cabinetului” [12, p.73]. cu atît mai instabilă şi fragilă devine poziţia cabinetului” [12, p.73]. 

Sistemele bipartidiste pot fi  echivalate cu sistemele multipar-Sistemele bipartidiste pot fi  echivalate cu sistemele multipar-
tidiste, subliniază G. Sartori, menţionînd că mecanica lor, adică tidiste, subliniază G. Sartori, menţionînd că mecanica lor, adică 
funcţionarea, permite să fi e caracterizate ca fi ind bipartite numai funcţionarea, permite să fi e caracterizate ca fi ind bipartite numai 
dacă se respectă următoarele condiţii: guvernarea să se producă prin dacă se respectă următoarele condiţii: guvernarea să se producă prin 
succesiunea a două partide şi mereu aceleaşi, dovedindu-se în mă-succesiunea a două partide şi mereu aceleaşi, dovedindu-se în mă-
sură să obţină alternativ majoritatea absolută a voturilor; unul dintre sură să obţină alternativ majoritatea absolută a voturilor; unul dintre 
partide să obţină efectiv numărul necesar de voturi pentru a reuşi partide să obţină efectiv numărul necesar de voturi pentru a reuşi 
realizarea actului guvernării; partidul învingător decide, de regulă, realizarea actului guvernării; partidul învingător decide, de regulă, 
să guverneze singur; alternanţa sau rotaţia în cadrul guvernării să să guverneze singur; alternanţa sau rotaţia în cadrul guvernării să 
rămînă o constantă funcţionabilă [13, p.188]. Modelul sistemului rămînă o constantă funcţionabilă [13, p.188]. Modelul sistemului 
partinic al Marii Britanii poate fi  considerat foarte elocvent în acest partinic al Marii Britanii poate fi  considerat foarte elocvent în acest 
sens, unde conservatorii au rămas la putere din 1979 pînă în 1997, sens, unde conservatorii au rămas la putere din 1979 pînă în 1997, 
iar laburiştii din 1997 pînă în 2010. În identifi carea aspectelor de-iar laburiştii din 1997 pînă în 2010. În identifi carea aspectelor de-
fi nitorii ale bipartidismului britanic, G. Pasquino susţine că alter-fi nitorii ale bipartidismului britanic, G. Pasquino susţine că alter-
nanţa se caracterizează prin mişcarea de pendulare periodică, fi ind nanţa se caracterizează prin mişcarea de pendulare periodică, fi ind 
mult mai probabilă în sistemele cu adevărat bipartite [14, p.163]. mult mai probabilă în sistemele cu adevărat bipartite [14, p.163]. 
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În anul 2010 bipartidismul britanic părea că deja devine istorie, dat În anul 2010 bipartidismul britanic părea că deja devine istorie, dat 
fi ind că s-a constituit un executiv de coaliţie, care a întrunit conser-fi ind că s-a constituit un executiv de coaliţie, care a întrunit conser-
vatori şi liberali-democraţi. Însă alegerile parlamentare generale din vatori şi liberali-democraţi. Însă alegerile parlamentare generale din 
7 mai 2015 au infi rmat tendinţa rescrierii tipologiilor referitoare la 7 mai 2015 au infi rmat tendinţa rescrierii tipologiilor referitoare la 
bipartidismul britanic, conservatorii formînd un guvern monocolor, bipartidismul britanic, conservatorii formînd un guvern monocolor, 
iar alţi concurenţi, în special laburiştii, dar şi liberal-democraţii, au iar alţi concurenţi, în special laburiştii, dar şi liberal-democraţii, au 
suferit înfrîngeri dureroase, în pofi da sondajelor, una dintre cauze suferit înfrîngeri dureroase, în pofi da sondajelor, una dintre cauze 
fi ind ascensiunea naţionalismului scoţian.fi ind ascensiunea naţionalismului scoţian.

În procesul identifi cării şi analizei avantajelor directe şi indirec-În procesul identifi cării şi analizei avantajelor directe şi indirec-
te ale bipartidismului, precum şi a dezavantajelor, potrivit defi niţiei te ale bipartidismului, precum şi a dezavantajelor, potrivit defi niţiei 
A. Lijphard, critica teoriei sistemului bipartidist faţă de sistemul A. Lijphard, critica teoriei sistemului bipartidist faţă de sistemul 
multipartidis [15, p.74], putem identifi ca situaţii determinate de un multipartidis [15, p.74], putem identifi ca situaţii determinate de un 
caracter benefi c pentru alegători şi societate, dar şi contradicţii an-caracter benefi c pentru alegători şi societate, dar şi contradicţii an-
tagoniste, în care sistemul partinic dualist să genereze instabilitatea tagoniste, în care sistemul partinic dualist să genereze instabilitatea 
politică şi consecinţele ei. În acest context, primul benefi ciu oferă politică şi consecinţele ei. În acest context, primul benefi ciu oferă 
alegătorilor posibilitatea de a alege direct între cele două seturi al-alegătorilor posibilitatea de a alege direct între cele două seturi al-
ternative de politici publice; al doilea avantaj determină prezenţa ternative de politici publice; al doilea avantaj determină prezenţa 
unei infl uenţe moderate, din cauza că cele două formaţiuni social-unei infl uenţe moderate, din cauza că cele două formaţiuni social-
politice principale concurează continuu pentru atragerea alegători-politice principale concurează continuu pentru atragerea alegători-
lor de la centrul spectrului politic, fi ind direct motivate să propună lor de la centrul spectrului politic, fi ind direct motivate să propună 
politici moderate, dar centrate pe necesităţi vitale şi autentice ale politici moderate, dar centrate pe necesităţi vitale şi autentice ale 
naţiunii. Menţionăm că în situaţia în care programele celor două naţiunii. Menţionăm că în situaţia în care programele celor două 
partide sînt apropiate de centrul politic, vor fi  foarte asemănătoare partide sînt apropiate de centrul politic, vor fi  foarte asemănătoare 
între ele şi în loc să ofere opţiuni diferite ca şi conţinut, practic între ele şi în loc să ofere opţiuni diferite ca şi conţinut, practic 
devin „unul ecoul celuilalt”. Al treilea benefi ciu denotă că alegă-devin „unul ecoul celuilalt”. Al treilea benefi ciu denotă că alegă-
torii au posibilitatea să facă o alegere discretă între două seturi al-torii au posibilitatea să facă o alegere discretă între două seturi al-
ternative de politici publice, programul partidului politic cîştigător ternative de politici publice, programul partidului politic cîştigător 
devenind în mod expres programul de guvernare al executivului. devenind în mod expres programul de guvernare al executivului. 
Subliniem că într-un sistem multipartidist, fără un partid majoritar, Subliniem că într-un sistem multipartidist, fără un partid majoritar, 
două sau mai multe formaţiuni devin obligate să negocieze crea-două sau mai multe formaţiuni devin obligate să negocieze crea-
rea coaliţiei majoritare, programul de guvernare luînd forma unui rea coaliţiei majoritare, programul de guvernare luînd forma unui 
compromis între platformele electorale ale partidelor, realizate de compromis între platformele electorale ale partidelor, realizate de 
liderii politici, care nu au fost mandataţi direct de alegători, deoa-liderii politici, care nu au fost mandataţi direct de alegători, deoa-
rece au votat numai pentru un concurent electoral (exemplu opor-rece au votat numai pentru un concurent electoral (exemplu opor-
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tun serveşte situaţia politică din Republica Moldova creată în urma tun serveşte situaţia politică din Republica Moldova creată în urma 
scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014, cînd incapacitatea scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014, cînd incapacitatea 
formării unei eventuale coaliţii democratice (PLDM, PDM şi PL) a formării unei eventuale coaliţii democratice (PLDM, PDM şi PL) a 
determinat dialogul primelor două cu PCRM, drept consecinţă fi ind determinat dialogul primelor două cu PCRM, drept consecinţă fi ind 
un guvern minoritar, din start cu durabilitate intens contestată). A. un guvern minoritar, din start cu durabilitate intens contestată). A. 
Lijphard concluzionează că sistemele bipartidiste sînt mai democra-Lijphard concluzionează că sistemele bipartidiste sînt mai democra-
tice decît sistemele multipartidiste [16, p.125]. Al patrulea avantaj tice decît sistemele multipartidiste [16, p.125]. Al patrulea avantaj 
al sistemului elucidat se regăseşte în capacitatea majorităţii de a al sistemului elucidat se regăseşte în capacitatea majorităţii de a 
guverna calitativ, dar exerciţiul solicită răspundere enormă pentru guverna calitativ, dar exerciţiul solicită răspundere enormă pentru 
fi nalităţile actului de guvernare. fi nalităţile actului de guvernare. 

Sîntem de părere că răspunderea pentru politica guvernelor de Sîntem de părere că răspunderea pentru politica guvernelor de 
coaliţie fi e multipartidiste, fi e cele bipartidiste, trebuie împărţită în-coaliţie fi e multipartidiste, fi e cele bipartidiste, trebuie împărţită în-
tre toate partidele care sînt parte, însă se pot crea situaţii, cum a avut tre toate partidele care sînt parte, însă se pot crea situaţii, cum a avut 
loc şi în Republica Moldova, ca partidele să nu-şi asume egal răspun-loc şi în Republica Moldova, ca partidele să nu-şi asume egal răspun-
derea pentru exercitarea actului guvernării, iar alegătorul să fi e pus în derea pentru exercitarea actului guvernării, iar alegătorul să fi e pus în 
situaţia deloc uşoară sau de a accepta sau a compromite încrederea situaţia deloc uşoară sau de a accepta sau a compromite încrederea 
electorală destinată formaţiunilor social-politice aliniate în cursa pen-electorală destinată formaţiunilor social-politice aliniate în cursa pen-
tru guvernare. Din punctul de vedere al elucidării avantajelor indi-tru guvernare. Din punctul de vedere al elucidării avantajelor indi-
recte, A Lijphard menţionează că sistemele bipartidiste se dovedesc recte, A Lijphard menţionează că sistemele bipartidiste se dovedesc 
a fi  mult mai oportune pentru situaţia formării cabinetelor monoco-a fi  mult mai oportune pentru situaţia formării cabinetelor monoco-
lore, care se disting prin stabilitate şi vor promova politici efi ciente. lore, care se disting prin stabilitate şi vor promova politici efi ciente. 

În ordinea reliefată de aserţiuni vom prezenta prin cîteva ar-În ordinea reliefată de aserţiuni vom prezenta prin cîteva ar-
gumente unele dezavantaje ale sistemului bipartidist, atestate prin gumente unele dezavantaje ale sistemului bipartidist, atestate prin 
comparaţia practicilor partinice ale statelor europene. Astfel, nu îm-comparaţia practicilor partinice ale statelor europene. Astfel, nu îm-
părtăşim ideea preconcepută a unor politologi comparativişti care părtăşim ideea preconcepută a unor politologi comparativişti care 
au asociat succesele consolidate ale democraţiei cu sistemul bipar-au asociat succesele consolidate ale democraţiei cu sistemul bipar-
tidist american şi britanic, pe cînd insuccesele regimului politic din tidist american şi britanic, pe cînd insuccesele regimului politic din 
Republica de la Weimar, din Republica a treia şi Republica a patra Republica de la Weimar, din Republica a treia şi Republica a patra 
Franceză, din Italia postbelică (Republica a doua) cu multiparti-Franceză, din Italia postbelică (Republica a doua) cu multiparti-
dismul, cauza instabilităţii politice fi ind argumentată prin existen-dismul, cauza instabilităţii politice fi ind argumentată prin existen-
ţa numărului masiv de partide politice şi a pluralităţii de ideologii ţa numărului masiv de partide politice şi a pluralităţii de ideologii 
dominante. O incursiune mai recentă în analiza comparativă a unor dominante. O incursiune mai recentă în analiza comparativă a unor 
democraţii europene mai mici esenţial pune la îndoială aceste ipo-democraţii europene mai mici esenţial pune la îndoială aceste ipo-
teze. Este bine cunoscut că statele Beneluxului, cele scandinave, teze. Este bine cunoscut că statele Beneluxului, cele scandinave, 
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precum şi Elveţia, pot fi  caracterizate prin prezenţa democraţiei du-precum şi Elveţia, pot fi  caracterizate prin prezenţa democraţiei du-
rabile, combinată armonios cu sistemul multipartidist. În contextul rabile, combinată armonios cu sistemul multipartidist. În contextul 
Republicii Moldova este incorect să asociem multipartidismul cu Republicii Moldova este incorect să asociem multipartidismul cu 
promotorul unui efect fatal, deoarece în condiţiile crizei economice promotorul unui efect fatal, deoarece în condiţiile crizei economice 
nu poate să identifi ce soluţii în eventualitatea schimbării sistemului nu poate să identifi ce soluţii în eventualitatea schimbării sistemului 
de partide dominant, strategiile necesare constînd în prezenţa cul-de partide dominant, strategiile necesare constînd în prezenţa cul-
turii politice raţionale, perpetuarea tradiţiilor democratice, coerenţa turii politice raţionale, perpetuarea tradiţiilor democratice, coerenţa 
interesului naţional şi a vectorului de politică externă.interesului naţional şi a vectorului de politică externă.

Un dezavantaj al bipartidismului se referă la durata de viaţă re-Un dezavantaj al bipartidismului se referă la durata de viaţă re-
lativ scurtă a cabinetului, „însă ar fi  o greşeală să considerăm aceas-lativ scurtă a cabinetului, „însă ar fi  o greşeală să considerăm aceas-
tă „instabilitate” a executivului drept un indicator al stabilităţii tă „instabilitate” a executivului drept un indicator al stabilităţii 
fundamentale a regimului”, menţionează L. Hurwitz [17, p.41]. În fundamentale a regimului”, menţionează L. Hurwitz [17, p.41]. În 
completarea acestei afi rmaţii, A. Siegfried explică fenomenul insta-completarea acestei afi rmaţii, A. Siegfried explică fenomenul insta-
bilităţii guvernelor în cazul politicilor stabile prin situaţia în care bilităţii guvernelor în cazul politicilor stabile prin situaţia în care 
declanşarea crizei de partid implică înlocuirea unor miniştri sau declanşarea crizei de partid implică înlocuirea unor miniştri sau 
aceeaşi miniştri sînt transferaţi în alte funcţii, dar nimeni din funcţi-aceeaşi miniştri sînt transferaţi în alte funcţii, dar nimeni din funcţi-
onarii publici nu este destituit şi administraţia cotidiană continuă să onarii publici nu este destituit şi administraţia cotidiană continuă să 
funcţioneze fără întreruperi. Deţinînd prerogative de la un cabinet la funcţioneze fără întreruperi. Deţinînd prerogative de la un cabinet la 
altul, miniştrii formează un fel de echipe de guvernare” [18, p.399]. altul, miniştrii formează un fel de echipe de guvernare” [18, p.399]. 
Alt dezavantaj exprimat rezidă în apropierea programelor de cen-Alt dezavantaj exprimat rezidă în apropierea programelor de cen-
trul politic, reducînd din diferenţa prevederilor programatice, care trul politic, reducînd din diferenţa prevederilor programatice, care 
practic se transformă în „ecoul” celuilalt, însă deseori continuitatea practic se transformă în „ecoul” celuilalt, însă deseori continuitatea 
contează mult mai mult decît discontinuitatea.contează mult mai mult decît discontinuitatea.

În fi nal vom preciza că efi cienţa sistemului bipartid este deter-În fi nal vom preciza că efi cienţa sistemului bipartid este deter-
minată de claritatea priorităţile de stînga şi de dreapta, doar astfel minată de claritatea priorităţile de stînga şi de dreapta, doar astfel 
două partide pot oferi alegătorilor alternative moderate şi viabile. două partide pot oferi alegătorilor alternative moderate şi viabile. 
Dacă pe lîngă dimensiunea stînga-dreapta, mai există una, spre Dacă pe lîngă dimensiunea stînga-dreapta, mai există una, spre 
exemplu, de politică externă (privind pro-aliniere sau pro-neutrali-exemplu, de politică externă (privind pro-aliniere sau pro-neutrali-
tatea) şi dacă aceste dimensiuni nu coincid, două partide politice nu tatea) şi dacă aceste dimensiuni nu coincid, două partide politice nu 
sînt în stare să ofere alegătorilor cele patru alternative: pro-aliniere sînt în stare să ofere alegătorilor cele patru alternative: pro-aliniere 
stînga, pro-neutralitate stînga; pro-aliniere dreapta, pro-neutralitate stînga, pro-neutralitate stînga; pro-aliniere dreapta, pro-neutralitate 
dreapta [19, p.72].dreapta [19, p.72].

Supunînd analizei aspecte determinante ale sistemului bipartid Supunînd analizei aspecte determinante ale sistemului bipartid 
dominant în Marea Britanie, distingem anumite legităţi sau, după dominant în Marea Britanie, distingem anumite legităţi sau, după 
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cum le numeşte F. Brătescu, constante, care au marcat traseul poli-cum le numeşte F. Brătescu, constante, care au marcat traseul poli-
ticii externe. Cercetătorul subliniază că în viaţa politică a unei naţi-ticii externe. Cercetătorul subliniază că în viaţa politică a unei naţi-
uni, relaţiile internaţionale sînt dezvoltate şi perpetuate prin anumite uni, relaţiile internaţionale sînt dezvoltate şi perpetuate prin anumite 
norme afl ate în concordanţă cu aspiraţiile, tradiţiile, modelul moral norme afl ate în concordanţă cu aspiraţiile, tradiţiile, modelul moral 
sau viziunea politică dominantă la un anumit moment în societate. sau viziunea politică dominantă la un anumit moment în societate. 
Referindu-se la conţinutul constantelor politicii externe anglo-sa-Referindu-se la conţinutul constantelor politicii externe anglo-sa-
xone, el subliniază că acestea gravitează în jurul ideii coloniale, xone, el subliniază că acestea gravitează în jurul ideii coloniale, 
constituind structura fundamentală a politicii engleze, pragmatis-constituind structura fundamentală a politicii engleze, pragmatis-
mul experimental, care se exprimă în adaptarea politicilor în func-mul experimental, care se exprimă în adaptarea politicilor în func-
ţie de circumstanţe, percepţiilor confesionale asupra problemelor ţie de circumstanţe, percepţiilor confesionale asupra problemelor 
naţiunii, indiferent că la guvernare s-au afl a laburiştii, conservatorii naţiunii, indiferent că la guvernare s-au afl a laburiştii, conservatorii 
sau liberalii. Prin urmare, din unghiul de vedere al confl ictelor ide-sau liberalii. Prin urmare, din unghiul de vedere al confl ictelor ide-
ologice sau celor armate, constanta britanică a adoptat preponderent ologice sau celor armate, constanta britanică a adoptat preponderent 
politica neintervenţiei şi chiar dacă se intervine, toate consecinţele politica neintervenţiei şi chiar dacă se intervine, toate consecinţele 
sînt analizate în detalii [20, p.25].sînt analizate în detalii [20, p.25].

Precizăm că în procesul delimitării noilor provocări geopolitice, Precizăm că în procesul delimitării noilor provocări geopolitice, 
de factură integraţionistă şi de interdependenţă economică, politică de factură integraţionistă şi de interdependenţă economică, politică 
sau socială, constantele britanice dominante pe plan extern şi-au sau socială, constantele britanice dominante pe plan extern şi-au 
schimbat în anumită măsură conţinutul, dat fi ind că fenomenul co-schimbat în anumită măsură conţinutul, dat fi ind că fenomenul co-
lonial a fost redus din actualitate şi în plus, izolarea insulară deja lonial a fost redus din actualitate şi în plus, izolarea insulară deja 
numai constituie elementul de individualitate. Integrarea în arealul numai constituie elementul de individualitate. Integrarea în arealul 
european-continental a determinat Marea Britanie să revizuiască european-continental a determinat Marea Britanie să revizuiască 
caracterul constantelor de politică externă, cooperarea internaţio-caracterul constantelor de politică externă, cooperarea internaţio-
nală devenind o oportunitate de valorifi cat. Totodată, tradiţiile bri-nală devenind o oportunitate de valorifi cat. Totodată, tradiţiile bri-
tanice continuă să fi e păstrate, dar ţinînd cont de noile împrejurări.tanice continuă să fi e păstrate, dar ţinînd cont de noile împrejurări.

Analizînd afi nităţile sistemul bipartidist prin prisma avantajelor, Analizînd afi nităţile sistemul bipartidist prin prisma avantajelor, 
criticii teoriei şi conţinutului constantelor în domeniul internaţio-criticii teoriei şi conţinutului constantelor în domeniul internaţio-
nal, vom determina şi descrie mecanismul de exercitare a politicii nal, vom determina şi descrie mecanismul de exercitare a politicii 
externe britanice raportat la modalitatea de funcţionare a institu-externe britanice raportat la modalitatea de funcţionare a institu-
ţiilor democratice şi a conţinutului prevederilor programatice ale ţiilor democratice şi a conţinutului prevederilor programatice ale 
partidelor politice. Deşi poate fi  considerat model al sistemului bi-partidelor politice. Deşi poate fi  considerat model al sistemului bi-
partid, numărul partidelor din Parlamentul britanic este cu mult mai partid, numărul partidelor din Parlamentul britanic este cu mult mai 
mare, devenind aproape imposibil să vorbim despre o competiţie mare, devenind aproape imposibil să vorbim despre o competiţie 
inter-partinică care funcţionează uniform pe întreg teritoriul Rega-inter-partinică care funcţionează uniform pe întreg teritoriul Rega-
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tului Unit. Analiza eşichierului politic britanic evidenţiază funcţio-tului Unit. Analiza eşichierului politic britanic evidenţiază funcţio-
nalitatea următoarelor formaţiuni social-politice: Partidul Laburist, nalitatea următoarelor formaţiuni social-politice: Partidul Laburist, 
Partidul Conservator, Partidul Liberal Democrat, Partidul Indepen-Partidul Conservator, Partidul Liberal Democrat, Partidul Indepen-
denţei din Regatul Unit, Partidul Naţional Scoţian, Plaid Cymru din denţei din Regatul Unit, Partidul Naţional Scoţian, Plaid Cymru din 
Ţara Galilor, Verzii din Anglia şi Ţara Galilor, Partidul Democra-Ţara Galilor, Verzii din Anglia şi Ţara Galilor, Partidul Democra-
tic Unionist, Partidul Naţional Britanic, Sinn Fein, Partidul Unio-tic Unionist, Partidul Naţional Britanic, Sinn Fein, Partidul Unio-
nist din Ulster, Partidul Social Democrat şi Laburist, Coaliţia Unită nist din Ulster, Partidul Social Democrat şi Laburist, Coaliţia Unită 
Respect, Partidul Socialist Scoţian [21]. Prezenţa partinică multiplă Respect, Partidul Socialist Scoţian [21]. Prezenţa partinică multiplă 
în cadrul sistemul bipartidist de tipul celui britanic sugerează ideea în cadrul sistemul bipartidist de tipul celui britanic sugerează ideea 
unui edifi ciu democratic ancorat pe pluralism şi pe asociere în baza unui edifi ciu democratic ancorat pe pluralism şi pe asociere în baza 
coordonatelor ideologice, geografi ce, social-umane, libertatea de ex-coordonatelor ideologice, geografi ce, social-umane, libertatea de ex-
primare atingînd un nivel substanţial de existenţă. Vom preciza că primare atingînd un nivel substanţial de existenţă. Vom preciza că 
în Marea Britanie nu există o lege a partidelor, structurată prin no-în Marea Britanie nu există o lege a partidelor, structurată prin no-
ţiuni, principii şi norme concrete de organizare şi funcţionare, aces-ţiuni, principii şi norme concrete de organizare şi funcţionare, aces-
tea fi ind înţelese ca o expresie a iniţiativelor sociale, pentru care sta-tea fi ind înţelese ca o expresie a iniţiativelor sociale, pentru care sta-
tul nu poartă nici o răspundere şi nici nu are datoria de a le fi nanţa.tul nu poartă nici o răspundere şi nici nu are datoria de a le fi nanţa.

Detaliind în particular cele două partide politice dominante prin Detaliind în particular cele două partide politice dominante prin 
alternanţă, în abordările programatice de politică externă ale Parti-alternanţă, în abordările programatice de politică externă ale Parti-
dului Conservator se regăsesc, printre altele, aspecte ce se referă la dului Conservator se regăsesc, printre altele, aspecte ce se referă la 
contribuţia naţiunii în dezvoltarea Imperiului Britanic, ca ansamblul contribuţia naţiunii în dezvoltarea Imperiului Britanic, ca ansamblul 
teritoriilor care sînt organizate sub principiile Coroanei în structura teritoriilor care sînt organizate sub principiile Coroanei în structura 
Commonwealth-ului [22]. Este de precizat că la nivel european, în Commonwealth-ului [22]. Este de precizat că la nivel european, în 
urma alegerilor pentru Parlamentul European, Partidul Conservator urma alegerilor pentru Parlamentul European, Partidul Conservator 
a reuşit să delege 25 de eurodeputaţi, iar la nivel naţional, în rezulta-a reuşit să delege 25 de eurodeputaţi, iar la nivel naţional, în rezulta-
tul scrutinului din 7 mai 2015 a obţinut o victorie concludentă, deşi tul scrutinului din 7 mai 2015 a obţinut o victorie concludentă, deşi 
neaşteptată, contabilizînd 339 de fotolii de deputat.neaşteptată, contabilizînd 339 de fotolii de deputat.

Partidul Laburist generează legături istorice tradiţionale cu sin-Partidul Laburist generează legături istorice tradiţionale cu sin-
dicatele muncitoreşti, care l-au ghidat spre promovarea politicilor dicatele muncitoreşti, care l-au ghidat spre promovarea politicilor 
determinante a statului în dezvoltarea economică şi asigurarea func-determinante a statului în dezvoltarea economică şi asigurarea func-
ţionării efi ciente a serviciilor sociale. În urma alegerilor din 2014, ţionării efi ciente a serviciilor sociale. În urma alegerilor din 2014, 
Partidul Laburist a delegat în Parlamentul European 13 membri, Partidul Laburist a delegat în Parlamentul European 13 membri, 
însă la scrutinul parlamentar naţional din 2015 practic a suferit o însă la scrutinul parlamentar naţional din 2015 practic a suferit o 
înfrîngere zdrobitoare, acumulînd numai 233 de mandate. Menţi-înfrîngere zdrobitoare, acumulînd numai 233 de mandate. Menţi-
onăm lapidar că din punct de vedere organizaţional şi managerial onăm lapidar că din punct de vedere organizaţional şi managerial 
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partidele dominante din sistemul partinic britanic se afl ă sub inci-partidele dominante din sistemul partinic britanic se afl ă sub inci-
denţa unor aspecte asemănătoare şi, totodată, distinctive. Cu privire denţa unor aspecte asemănătoare şi, totodată, distinctive. Cu privire 
la modul de organizare şi funcţionare, S. Beer susţine că „cele două la modul de organizare şi funcţionare, S. Beer susţine că „cele două 
partide, diferite ca bază socială şi ca organizare formală, au devenit, partide, diferite ca bază socială şi ca organizare formală, au devenit, 
gradual, structuri asemănătoare, datorită modului de desfăşurare gradual, structuri asemănătoare, datorită modului de desfăşurare 
a activităţilor. Totodată, structurile se diferenţiază, în primul rînd a activităţilor. Totodată, structurile se diferenţiază, în primul rînd 
din punct de vedere al gradului de instituţionalizare, Partidul Con-din punct de vedere al gradului de instituţionalizare, Partidul Con-
servator fi ind mai instituţionalizat decît Partidul Laburist datorită servator fi ind mai instituţionalizat decît Partidul Laburist datorită 
puterii mai consolidate a aparatului său birocratic [23, p.55]. Dacă puterii mai consolidate a aparatului său birocratic [23, p.55]. Dacă 
în plan intern ambele partide pledează pentru organizare, stabilita-în plan intern ambele partide pledează pentru organizare, stabilita-
te, dezvoltare economică şi socială continuă, în plan extern Marea te, dezvoltare economică şi socială continuă, în plan extern Marea 
Britanie contestă deseori modalitatea de organizare şi funcţionare a Britanie contestă deseori modalitatea de organizare şi funcţionare a 
Uniunii Europene. În asemenea circumstanţe, un sondaj al publica-Uniunii Europene. În asemenea circumstanţe, un sondaj al publica-
ţiei „The Observer” sugerează că în faţa alternativei de a rămîne în ţiei „The Observer” sugerează că în faţa alternativei de a rămîne în 
Uniunea Europeană sau de a părăsi blocul comunitar, două treimi Uniunea Europeană sau de a părăsi blocul comunitar, două treimi 
din supuşii britanici mai degrabă ar fi  tentaţi să se pronunţe pentru din supuşii britanici mai degrabă ar fi  tentaţi să se pronunţe pentru 
ieşirea din Uniunea Europeană, situaţie care confi rmă intensitatea ieşirea din Uniunea Europeană, situaţie care confi rmă intensitatea 
sentimentelor antieuropene [24]. În aceste condiţii, prin programele sentimentelor antieuropene [24]. În aceste condiţii, prin programele 
politice, principalele partide britanice se simt obligate să promită un politice, principalele partide britanice se simt obligate să promită un 
referendum pe această temă, date fi ind şi constrîngerile de revizuire referendum pe această temă, date fi ind şi constrîngerile de revizuire 
permanentă a conţinutului prevederilor programatice pentru a reuşi permanentă a conţinutului prevederilor programatice pentru a reuşi 
evitarea, pe de o parte, a crizelor politice în interior, iar pe de alta, evitarea, pe de o parte, a crizelor politice în interior, iar pe de alta, 
a diminuării posibilităţilor de scindare a spaţiului comunitar. Însă a diminuării posibilităţilor de scindare a spaţiului comunitar. Însă 
conservatorii se dovedesc a fi  mai degrabă eurosceptici moderaţi, conservatorii se dovedesc a fi  mai degrabă eurosceptici moderaţi, 
iar laburiştii sînt eurooptimişti moderaţi. iar laburiştii sînt eurooptimişti moderaţi. 

Partidul Laburist se pronunţă pentru ca Marea Britanie să rămînă Partidul Laburist se pronunţă pentru ca Marea Britanie să rămînă 
în blocul comunitar, însă optează pentru schimbări în politicile de în blocul comunitar, însă optează pentru schimbări în politicile de 
funcţionare a Uniunii Europene, sperînd, potrivit lui J. Corbyn, la „o funcţionare a Uniunii Europene, sperînd, potrivit lui J. Corbyn, la „o 
Europă socială, o Europă coerentă, o Europă coezivă, dar nu o Eu-Europă socială, o Europă coerentă, o Europă coezivă, dar nu o Eu-
ropă ca o piaţă liberă”. De fapt, abordarea preşedintelui Partidului, ropă ca o piaţă liberă”. De fapt, abordarea preşedintelui Partidului, 
J. Corbyn diferă de consensul general laburist, care optează pentru J. Corbyn diferă de consensul general laburist, care optează pentru 
statutul de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană.statutul de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană.

Partidul Conservator promovează o opţiune confuză, cu diver-Partidul Conservator promovează o opţiune confuză, cu diver-
genţe şi divizări în interior. În mod ofi cial, preşedintele Partidului, genţe şi divizări în interior. În mod ofi cial, preşedintele Partidului, 
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D. Cameron, a exprimat supoziţia că ar prefera ca Marea Britanie D. Cameron, a exprimat supoziţia că ar prefera ca Marea Britanie 
să rămînă în Uniunea Europeană, dar a solicitat şi a obţinut unele să rămînă în Uniunea Europeană, dar a solicitat şi a obţinut unele 
reforme ale politicilor comunitare care să modifi ce funcţionalitatea reforme ale politicilor comunitare care să modifi ce funcţionalitatea 
Uniunii, susţinînd că ar trebui să fi e mai mult decît o piaţă deschisă, Uniunii, susţinînd că ar trebui să fi e mai mult decît o piaţă deschisă, 
să fi e mai degrabă o uniune socială, în care guvernele naţionale să să fi e mai degrabă o uniune socială, în care guvernele naţionale să 
deţină mai multă putere asupra deciziilor.deţină mai multă putere asupra deciziilor.

Partidul Liberal-Democrat susţine prezenţa în Uniunea Euro-Partidul Liberal-Democrat susţine prezenţa în Uniunea Euro-
peană, solicitînd, totodată, un referendum pentru a „convinge euro-peană, solicitînd, totodată, un referendum pentru a „convinge euro-
pesimiştii”, dar şi modifi carea cenzului de vîrstă pentru participare pesimiştii”, dar şi modifi carea cenzului de vîrstă pentru participare 
la vot, de la 18 ani la 16 ani, pe motivul că persoanele de 16 ani la vot, de la 18 ani la 16 ani, pe motivul că persoanele de 16 ani 
sînt eligibile pentru forţele armate, pot să se căsătorească, să plă-sînt eligibile pentru forţele armate, pot să se căsătorească, să plă-
tească impozite pe venit, însă nu deţin drept de vot. Partidul cere ca tească impozite pe venit, însă nu deţin drept de vot. Partidul cere ca 
Uniunea Europeană să nu pretindă la cedarea pîrghiilor guvernelor Uniunea Europeană să nu pretindă la cedarea pîrghiilor guvernelor 
naţionale în favoarea executivului comunitar. naţionale în favoarea executivului comunitar. 

Partidul Naţional Scoţian promovează o abordare absolut dife-Partidul Naţional Scoţian promovează o abordare absolut dife-
rită faţă de celelalte partide, exprimată prin sloganul „În Europa. rită faţă de celelalte partide, exprimată prin sloganul „În Europa. 
În afara Marii Britanii”. Totuşi, partidul se pronunţă pentru statutul În afara Marii Britanii”. Totuşi, partidul se pronunţă pentru statutul 
consolidat al Marii Britanii în Uniunea Europeană, argumentînd că consolidat al Marii Britanii în Uniunea Europeană, argumentînd că 
astfel va ajuta Scoţia să se dezvolte în complex.astfel va ajuta Scoţia să se dezvolte în complex.

Specifi căm însă, că cel mai eurosceptic grup politic britanic este Specifi căm însă, că cel mai eurosceptic grup politic britanic este 
Partidul Independenţei, care devine din ce în ce mai activ pe scena Partidul Independenţei, care devine din ce în ce mai activ pe scena 
politică şi pledează pentru formarea unui partid cu stil propriu, cu politică şi pledează pentru formarea unui partid cu stil propriu, cu 
elemente „libertariene, nonrasiste”, militînd pentru ieşirea din Uni-elemente „libertariene, nonrasiste”, militînd pentru ieşirea din Uni-
unea Europeană. Obiectivele urmărite de partid au drept scop de a unea Europeană. Obiectivele urmărite de partid au drept scop de a 
înlocui agenda de modernizare metropolitană prin blocarea „imi-înlocui agenda de modernizare metropolitană prin blocarea „imi-
graţiei permanente” timp de cinci ani. Avînd deja zece membri în graţiei permanente” timp de cinci ani. Avînd deja zece membri în 
Parlamentul European, membrii formaţiunii sînt parte a grupului Parlamentul European, membrii formaţiunii sînt parte a grupului 
numit Europa Libertăţii şi Democraţiei, din care mai fac parte Liga numit Europa Libertăţii şi Democraţiei, din care mai fac parte Liga 
Nordului (Italia), Ordine şi Justiţie (Lituania) şi o organizaţie din Nordului (Italia), Ordine şi Justiţie (Lituania) şi o organizaţie din 
Grecia numită Mişcarea Populară Ortodoxă [25], structuri cunos-Grecia numită Mişcarea Populară Ortodoxă [25], structuri cunos-
cute prin poziţii ce contravin construcţiei comunitare şi egalităţii în cute prin poziţii ce contravin construcţiei comunitare şi egalităţii în 
drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de poziţionarea geografi că drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de poziţionarea geografi că 
şi nivelul de dezvoltare. Însă la scrutinul parlamentar general din şi nivelul de dezvoltare. Însă la scrutinul parlamentar general din 
7 mai 2015 independenţii au înregistrat un scor electoral sub orice 7 mai 2015 independenţii au înregistrat un scor electoral sub orice 
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aşteaşteptări, britanicii pronunţîndu-se pentru euroscepticism moderat, ptări, britanicii pronunţîndu-se pentru euroscepticism moderat, 
mai ales că li s-a promis de către conservatori un referendum pe mai ales că li s-a promis de către conservatori un referendum pe 
marginea viitorului european al ţării.marginea viitorului european al ţării.

Mecanismul instituţional al realizării politicii, inclusiv dimen-Mecanismul instituţional al realizării politicii, inclusiv dimen-
siunea externă la nivel legislativ, este exprimat prin sistemul parla-siunea externă la nivel legislativ, este exprimat prin sistemul parla-
mentar bicameral, iar formaţiunile social-politice sînt constituite pe mentar bicameral, iar formaţiunile social-politice sînt constituite pe 
principii de funcţionalitate stricte de disciplină, sprijină activ progra-principii de funcţionalitate stricte de disciplină, sprijină activ progra-
mul politic al partidului din care face parte, opoziţiei parlamentare mul politic al partidului din care face parte, opoziţiei parlamentare 
asigurîndu-i-se condiţii pentru a critica Programul Guvernului, atît asigurîndu-i-se condiţii pentru a critica Programul Guvernului, atît 
Premierul, cît şi ceilalţi membri ai executivului. C. Ionescu precizea-Premierul, cît şi ceilalţi membri ai executivului. C. Ionescu precizea-
ză că monarhul are atribuţia de a desemna prim-ministrul, acesta fi ind ză că monarhul are atribuţia de a desemna prim-ministrul, acesta fi ind 
în mod obligatoriu liderul partidului care a cîştigat alegerile generale în mod obligatoriu liderul partidului care a cîştigat alegerile generale 
şi de a numi persoane pentru ocuparea poziţiilor în funcţii publice şi de a numi persoane pentru ocuparea poziţiilor în funcţii publice 
de rang înalt, inclusiv din domeniul politicii externe (miniştri, diplo-de rang înalt, inclusiv din domeniul politicii externe (miniştri, diplo-
maţi) [26, p.397]. A. Arseni, V. Ivanov şi L. Suholitco au menţionat maţi) [26, p.397]. A. Arseni, V. Ivanov şi L. Suholitco au menţionat 
că în domeniul politicii externe Regina deţine atribuţii de a acredita că în domeniul politicii externe Regina deţine atribuţii de a acredita 
diplomaţi, reprezenta statul în relaţiile internaţionale, încheia şi de-diplomaţi, reprezenta statul în relaţiile internaţionale, încheia şi de-
nunţa tratate cu alte entităţi, declara stare de război şi de a încheia nunţa tratate cu alte entităţi, declara stare de război şi de a încheia 
acorduri de pace. În realitate, atribuţiile sînt exercitate de membrii acorduri de pace. În realitate, atribuţiile sînt exercitate de membrii 
guvernului, ei semnează actele emise de Regină, devenind responsa-guvernului, ei semnează actele emise de Regină, devenind responsa-
bili de organizarea executării şi executarea lor [27, p. 87]. bili de organizarea executării şi executarea lor [27, p. 87]. 

Pentru ca sistemul bipartidist să nu atragă după sine critici aspre Pentru ca sistemul bipartidist să nu atragă după sine critici aspre 
este indispensabil ca partidul majoritar să-şi consolideze capacita-este indispensabil ca partidul majoritar să-şi consolideze capacita-
tea de a forma cabinetul de miniştri cu forţele proprii şi să evite tea de a forma cabinetul de miniştri cu forţele proprii şi să evite 
proiectarea coaliţiei cu partidul minoritar. A. Lijphard notează că proiectarea coaliţiei cu partidul minoritar. A. Lijphard notează că 
responsabilitatea clară a unui singur partid pentru actul guvernării responsabilitatea clară a unui singur partid pentru actul guvernării 
presupune existenţa sistemului parlamentar, deoarece într-un sistem presupune existenţa sistemului parlamentar, deoarece într-un sistem 
prezidenţial, cu executive şi legislative alese separat, executivul prezidenţial, cu executive şi legislative alese separat, executivul 
poate aparţine unui partid, pe cînd cealaltă formaţiune deţine majo-poate aparţine unui partid, pe cînd cealaltă formaţiune deţine majo-
ritatea legislativă, responsabilitatea pentru politica guvernamentală ritatea legislativă, responsabilitatea pentru politica guvernamentală 
fi ind partajată între instituţii. Divizarea puterii şi a obligaţiunilor de fi ind partajată între instituţii. Divizarea puterii şi a obligaţiunilor de 
drept între două partide rezultă prin deţinerea conducerii separate a drept între două partide rezultă prin deţinerea conducerii separate a 
celor două instituţii. În ultimă instanţă, cele două partide trebuie să celor două instituţii. În ultimă instanţă, cele două partide trebuie să 
colaboreze permanent, sprijinind sau fi ind în opoziţie cu programul colaboreze permanent, sprijinind sau fi ind în opoziţie cu programul 
de guvernămînt [28, p.129].de guvernămînt [28, p.129].
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În concluzie vom sublinia doar succint că trasînd liniile direc-În concluzie vom sublinia doar succint că trasînd liniile direc-
toare ale sistemului bipartidist, determinăm infl uenţa celor două par-toare ale sistemului bipartidist, determinăm infl uenţa celor două par-
tide dominante asupra mecanismului de funcţionare a instituţiilor tide dominante asupra mecanismului de funcţionare a instituţiilor 
ajustîndu-le forma de constituire şi funcţionalitate, însă nu afectează ajustîndu-le forma de constituire şi funcţionalitate, însă nu afectează 
modalitatea de acţiune a statului în raport cu actorii internaţionali, modalitatea de acţiune a statului în raport cu actorii internaţionali, 
reieşind din obiectivele programatice în domeniul politicii externe.reieşind din obiectivele programatice în domeniul politicii externe.

Analizînd segmentul pluripartidismului, M. Bădescu a elaborat Analizînd segmentul pluripartidismului, M. Bădescu a elaborat 
o defi niţie, care se reduce la un sistem cu mai multe partide politice, o defi niţie, care se reduce la un sistem cu mai multe partide politice, 
avînd aproximativ aceeaşi pondere pe arena politică şi fi ind antre-avînd aproximativ aceeaşi pondere pe arena politică şi fi ind antre-
nate în actul guvernării. Subliniem însă, că nu este sufi cientă doar nate în actul guvernării. Subliniem însă, că nu este sufi cientă doar 
prezenţa mai multor partide, mult mai importantă fi ind capacitatea prezenţa mai multor partide, mult mai importantă fi ind capacitatea 
de a accede în forul legislativ suprem şi obţinerea pîrghiilor de exer-de a accede în forul legislativ suprem şi obţinerea pîrghiilor de exer-
citare a politicilor, inclusiv ce vizează politica externă. Ca proces, citare a politicilor, inclusiv ce vizează politica externă. Ca proces, 
pluripartidismul favorizează disputa electorală, obligînd partidele pluripartidismul favorizează disputa electorală, obligînd partidele 
să adapteze permanent programele la cerinţele electoratului, dar în să adapteze permanent programele la cerinţele electoratului, dar în 
situaţia în care mai multe formaţiuni sînt prezente în forul legislativ, situaţia în care mai multe formaţiuni sînt prezente în forul legislativ, 
există riscul instabilităţii parlamentare, deoarece nici un partid nu există riscul instabilităţii parlamentare, deoarece nici un partid nu 
poate să formeze Guvernul de sine stătător, impunîndu-se coalizări. poate să formeze Guvernul de sine stătător, impunîndu-se coalizări. 
Exemplul Italiei este unul elocvent pentru evocarea crizelor politice Exemplul Italiei este unul elocvent pentru evocarea crizelor politice 
necontenite, soldate cu demiterea sau demisia frecventă a execu-necontenite, soldate cu demiterea sau demisia frecventă a execu-
tivului şi cu organizarea alegerilor anticipate. În această ipostază, tivului şi cu organizarea alegerilor anticipate. În această ipostază, 
subliniază M. Bădescu, cea mai bună soluţie constă în formarea co-subliniază M. Bădescu, cea mai bună soluţie constă în formarea co-
aliţiilor guvernamentale (uneori chiar şi în condiţiile campaniilor aliţiilor guvernamentale (uneori chiar şi în condiţiile campaniilor 
electorale) pentru a preîntîmpina crizele politice [29, p. 242]. Luînd electorale) pentru a preîntîmpina crizele politice [29, p. 242]. Luînd 
act de practicile democraţiilor europene, vom sublinia că alianţe-act de practicile democraţiilor europene, vom sublinia că alianţe-
le guvernamentale devin remediul inevitabil pentru prevenirea sau le guvernamentale devin remediul inevitabil pentru prevenirea sau 
înlăturarea instabilităţii politice pe termen scurt, însă analiza con-înlăturarea instabilităţii politice pe termen scurt, însă analiza con-
secinţelor de durată denotă că aceasta poate să se transforme uşor secinţelor de durată denotă că aceasta poate să se transforme uşor 
într-o sursă permanentă de confl icte între membrii Guvernului. În într-o sursă permanentă de confl icte între membrii Guvernului. În 
general, un asemenea tip de confl ict poate fi  soluţionat prin demisia general, un asemenea tip de confl ict poate fi  soluţionat prin demisia 
depusă de unul sau mai mulţi miniştri originari din acelaşi partid, depusă de unul sau mai mulţi miniştri originari din acelaşi partid, 
fapt care implică căderea Guvernului şi declanşarea crizei politice fapt care implică căderea Guvernului şi declanşarea crizei politice 
noi, sau amînă acest deznodămînt. G. Sartori argumentează că un noi, sau amînă acest deznodămînt. G. Sartori argumentează că un 
partid politic are potenţial de coalizare dacă a participat în formule partid politic are potenţial de coalizare dacă a participat în formule 
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politicpolitice de guvernare sau chiar a format cabinete monopartide, sau e de guvernare sau chiar a format cabinete monopartide, sau 
dacă poate fi  numit posibil partener de coaliţie [30, p.123].dacă poate fi  numit posibil partener de coaliţie [30, p.123].

M. Hastings consideră că sînt necesare cel puţin trei partide pen-M. Hastings consideră că sînt necesare cel puţin trei partide pen-
tru funcţionarea sistemului multipartit, încadrate în exerciţiul actu-tru funcţionarea sistemului multipartit, încadrate în exerciţiul actu-
lui de guvernare şi capabile să stabilească alianţe consolidate prin lui de guvernare şi capabile să stabilească alianţe consolidate prin 
rezultatele politicilor programate şi adoptate. Autorul menţionează rezultatele politicilor programate şi adoptate. Autorul menţionează 
că este puţin întîlnită situaţia în practica electorală, cînd un partid că este puţin întîlnită situaţia în practica electorală, cînd un partid 
politic poate să obţină majoritate absolută a locurilor în legislativ politic poate să obţină majoritate absolută a locurilor în legislativ 
[31, p.53]. Vom contesta asumpţia dată prin practica partinică din [31, p.53]. Vom contesta asumpţia dată prin practica partinică din 
Republica Moldova, cînd în anul 2001 PCRM a obţinut 71 din cele Republica Moldova, cînd în anul 2001 PCRM a obţinut 71 din cele 
101 de mandate în legislativ, sufi ciente pentru a forma majoritatea 101 de mandate în legislativ, sufi ciente pentru a forma majoritatea 
constituţională, nemaivorbind de numirea Guvernului monopartid. constituţională, nemaivorbind de numirea Guvernului monopartid. 
Explicaţia ponderii partidului se explica prin aspiraţiile electoratu-Explicaţia ponderii partidului se explica prin aspiraţiile electoratu-
lui de a depăşi situaţia de criză politică şi economică prin aplicarea lui de a depăşi situaţia de criză politică şi economică prin aplicarea 
formatului de guvernare şi organizare a vieţii sociale din însuşirile formatului de guvernare şi organizare a vieţii sociale din însuşirile 
modelul sovietic, prezent în conştiinţa electorală. modelul sovietic, prezent în conştiinţa electorală. 

Referindu-se la numărul optim de partide în sistemul multipar-Referindu-se la numărul optim de partide în sistemul multipar-
tidist, G. Pasquino, citîndu-l pe G. Sartori, accentuează că acest tidist, G. Pasquino, citîndu-l pe G. Sartori, accentuează că acest 
atribut este deosebit de important prin exercitarea infl uenţei asupra atribut este deosebit de important prin exercitarea infl uenţei asupra 
mecanicii sistemului. În accepţia autorului, linia demarcaţiei se tra-mecanicii sistemului. În accepţia autorului, linia demarcaţiei se tra-
sează între sistemele care includ de la trei la cinci partide semnifi ca-sează între sistemele care includ de la trei la cinci partide semnifi ca-
tive pentru formarea guvernelor şi pentru impactul opoziţiei asupra tive pentru formarea guvernelor şi pentru impactul opoziţiei asupra 
funcţionării guvernelor [32, p.168]. D. Chagnollaud a atribuit mo-funcţionării guvernelor [32, p.168]. D. Chagnollaud a atribuit mo-
delului multipartidist organizarea structural-funcţională din Franţa, delului multipartidist organizarea structural-funcţională din Franţa, 
puterea fi ind exercitată de o coaliţie a forţelor politice, cu excepţia puterea fi ind exercitată de o coaliţie a forţelor politice, cu excepţia 
cazului în care pluralismul este combinat cu existenţa unui partid cazului în care pluralismul este combinat cu existenţa unui partid 
dominant [33, p.45]. În acest context de idei, raportînd tipologia sis-dominant [33, p.45]. În acest context de idei, raportînd tipologia sis-
temului de partide la structura instituţiilor politice franceze, notăm temului de partide la structura instituţiilor politice franceze, notăm 
că regăsim în textul Constituţiei principiul fundamental prin care că regăsim în textul Constituţiei principiul fundamental prin care 
partidele şi grupările politice cooperează în procesul exprimării su-partidele şi grupările politice cooperează în procesul exprimării su-
fragiului, formîndu-se şi activînd în mod liber prin obligaţiunea de a fragiului, formîndu-se şi activînd în mod liber prin obligaţiunea de a 
respecta principiile suveranităţii naţionale şi democraţiei. Precizăm respecta principiile suveranităţii naţionale şi democraţiei. Precizăm 
că Legea supremă franceză permite crearea numărului nelimitat de că Legea supremă franceză permite crearea numărului nelimitat de 
partide politice, condiţia de bază fi ind respectarea principiilor de partide politice, condiţia de bază fi ind respectarea principiilor de 
funcţionare şi organizare a statului.funcţionare şi organizare a statului.
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Pentru a analiza conţinutul şi a caracteriza modalitatea exerci-Pentru a analiza conţinutul şi a caracteriza modalitatea exerci-
tării prevederilor de politică externă emanate din programele for-tării prevederilor de politică externă emanate din programele for-
maţiunilor, considerăm oportună analiza constantelor istorice ale maţiunilor, considerăm oportună analiza constantelor istorice ale 
politicii internaţionale franceze. În aspect comparativ vom sublinia politicii internaţionale franceze. În aspect comparativ vom sublinia 
că Marea Britanie s-a dovedit a fi  întotdeauna preocupată de menţi-că Marea Britanie s-a dovedit a fi  întotdeauna preocupată de menţi-
nerea libertăţii maritime şi integrităţii teritoriilor coloniale, iar linia nerea libertăţii maritime şi integrităţii teritoriilor coloniale, iar linia 
directoare a politicii franceze a avut drept constantă principală vigi-directoare a politicii franceze a avut drept constantă principală vigi-
lenţa în raport cu ameninţările orientale, cu precădere în relaţiile cu lenţa în raport cu ameninţările orientale, cu precădere în relaţiile cu 
Germania, raportate la nivel politic, economic, social. În relaţiile cu Germania, raportate la nivel politic, economic, social. În relaţiile cu 
Marea Britanie, Franţa a păstrat linia demarcaţiei, ţinînd-o detaşată Marea Britanie, Franţa a păstrat linia demarcaţiei, ţinînd-o detaşată 
de problemele continentale.de problemele continentale.

Contextul politic creat în urma evenimentelor din 1789 a plasat Contextul politic creat în urma evenimentelor din 1789 a plasat 
în conţinutul politicii externe franceze două elemente defi nitorii: în conţinutul politicii externe franceze două elemente defi nitorii: 
ideile care au provocat mişcările revoluţionare de caracter social ideile care au provocat mişcările revoluţionare de caracter social 
şi renaşterea opţiunii naţionale, promotoarea revoluţiilor de inde-şi renaşterea opţiunii naţionale, promotoarea revoluţiilor de inde-
pendenţă, aceste fundamente vor modifi ca substanţial politicile pendenţă, aceste fundamente vor modifi ca substanţial politicile 
internaţionale ale statelor. Deşi Constituţia din 1791 prevedea si-internaţionale ale statelor. Deşi Constituţia din 1791 prevedea si-
tuaţia în care „naţiunea franceză renunţă să pornească orice răz-tuaţia în care „naţiunea franceză renunţă să pornească orice răz-
boi de cucerire şi niciodată nu va folosi forţa împotriva libertăţii boi de cucerire şi niciodată nu va folosi forţa împotriva libertăţii 
oricărui popor”, prin Napoleon Bonaparte, Franţa ducea o politică oricărui popor”, prin Napoleon Bonaparte, Franţa ducea o politică 
de cucerire sub lozinca magistrală de a face din toate popoarele de cucerire sub lozinca magistrală de a face din toate popoarele 
Europei un popor unitar, creîndu-se o confederaţie europeană. Însă Europei un popor unitar, creîndu-se o confederaţie europeană. Însă 
prevederile constituţionale au fost încălcate, cucerirea imperială a prevederile constituţionale au fost încălcate, cucerirea imperială a 
redevenit o nouă constantă internaţională. Reieşind din opiniile mai redevenit o nouă constantă internaţională. Reieşind din opiniile mai 
multor autori, constantele politicii internaţionale franceze s-au an-multor autori, constantele politicii internaţionale franceze s-au an-
corat pe integritatea frontierelor şi ajutorarea micilor naţiuni, Franţa corat pe integritatea frontierelor şi ajutorarea micilor naţiuni, Franţa 
erijîndu-se într-o autoritate morală. Altă constantă este relaţionată erijîndu-se într-o autoritate morală. Altă constantă este relaţionată 
cu legalismul francez, exprimată prin respectarea tratatelor şi a con-cu legalismul francez, exprimată prin respectarea tratatelor şi a con-
venţiilor semnate în vederea asigurării drepturilor omului, susţine F. venţiilor semnate în vederea asigurării drepturilor omului, susţine F. 
Brădescu [34, p.39]. Notăm că acest element a fost puternic marcat Brădescu [34, p.39]. Notăm că acest element a fost puternic marcat 
în constituţiile şi în sistemul axiologic al statelor europene, inclusiv în constituţiile şi în sistemul axiologic al statelor europene, inclusiv 
în Republica Moldova, oferind posibilitatea apropierii şi integrării în Republica Moldova, oferind posibilitatea apropierii şi integrării 
instituţionale în jurul valorilor europene. Evoluţia constantelor se instituţionale în jurul valorilor europene. Evoluţia constantelor se 
rezumă printr-un set de valori şi norme, cuprinzînd segmentul de la rezumă printr-un set de valori şi norme, cuprinzînd segmentul de la 
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expansiune deschisă şi imperialism pînă la pacifi sm, fondat pe sigu-expansiune deschisă şi imperialism pînă la pacifi sm, fondat pe sigu-
ranţă colectivă, culminînd cu formarea Uniunii Europeană, Franţa ranţă colectivă, culminînd cu formarea Uniunii Europeană, Franţa 
fi ind unul din statele fondatoare ale comunităţii.fi ind unul din statele fondatoare ale comunităţii.

Revenind la analiza sistemului multipartidist, vom nota că par-Revenind la analiza sistemului multipartidist, vom nota că par-
tidele franceze se disting prin faptul că subscriu şi promovează în tidele franceze se disting prin faptul că subscriu şi promovează în 
timpul campaniilor electorale o ideologie bine formată, Franţa dis-timpul campaniilor electorale o ideologie bine formată, Franţa dis-
tingîndu-se prin activitatea politică a partidelor cu programe şi ori-tingîndu-se prin activitatea politică a partidelor cu programe şi ori-
entări diverse. Cu toate acestea, pe eşichierul politic s-au format entări diverse. Cu toate acestea, pe eşichierul politic s-au format 
două mari curente, de centru-stînga şi de centru-dreapta, programe-două mari curente, de centru-stînga şi de centru-dreapta, programe-
le politice avînd obiective asemănătoare, electoratul urmînd să de-le politice avînd obiective asemănătoare, electoratul urmînd să de-
cidă care partid va forma guvernul, benefi ciind de sprijin parlamen-cidă care partid va forma guvernul, benefi ciind de sprijin parlamen-
tar. Prin elucidarea construcţiei partinice franceze atestăm prezenţa tar. Prin elucidarea construcţiei partinice franceze atestăm prezenţa 
unui amalgam de partide care, pentru obţinerea unei majorităţi via-unui amalgam de partide care, pentru obţinerea unei majorităţi via-
bile, formează alianţe electorale, în format asimetric, întrunind unul bile, formează alianţe electorale, în format asimetric, întrunind unul 
din cele mai dispersate sisteme. La stînga eşichierului, de la centru din cele mai dispersate sisteme. La stînga eşichierului, de la centru 
la extremă, se poziţionează Partidul Socialist Francez, Partidul Ra-la extremă, se poziţionează Partidul Socialist Francez, Partidul Ra-
dical de Stînga, Partidul Comunist Francez şi Mişcarea Republica-dical de Stînga, Partidul Comunist Francez şi Mişcarea Republica-
nă a Cetăţenilor Francezi, opţiunile doctrinar-ideologice înglobează nă a Cetăţenilor Francezi, opţiunile doctrinar-ideologice înglobează 
social-democraţia, eurocomunism, troţkism şi alte forme de radi-social-democraţia, eurocomunism, troţkism şi alte forme de radi-
calism stîngist. Originea partinică a actualului Preşedinte derivată calism stîngist. Originea partinică a actualului Preşedinte derivată 
din Partidul Socialist Francez, demonstrînd încrederea electoratului din Partidul Socialist Francez, demonstrînd încrederea electoratului 
într-un program guvernamental de factură socială. Spre centru-stîn-într-un program guvernamental de factură socială. Spre centru-stîn-
ga identifi căm prezenţa Partidului Ecologist, care promovează nor-ga identifi căm prezenţa Partidului Ecologist, care promovează nor-
mele ecologice şi social-democraţia, iar pe segmentul centriştilor mele ecologice şi social-democraţia, iar pe segmentul centriştilor 
se situează Mişcarea Democrată şi Noul Centru cu viziuni axate se situează Mişcarea Democrată şi Noul Centru cu viziuni axate 
pe liberalism social, centrism şi creştin-democraţie. La dreapta eşi-pe liberalism social, centrism şi creştin-democraţie. La dreapta eşi-
chierului politic partidul dominant este Uniunea pentru Mişcarea chierului politic partidul dominant este Uniunea pentru Mişcarea 
Populară, alte formaţiuni fi ind Centrul Naţional al Independenţilor Populară, alte formaţiuni fi ind Centrul Naţional al Independenţilor 
şi Ţăranilor şi Partidul Radical, orientarea lor politică este încadrată şi Ţăranilor şi Partidul Radical, orientarea lor politică este încadrată 
între conservatorism, liberalism, social-liberalism. Extrema dreaptă între conservatorism, liberalism, social-liberalism. Extrema dreaptă 
este marcată de Frontul Naţional şi de Mişcarea Naţională Republi-este marcată de Frontul Naţional şi de Mişcarea Naţională Republi-
cană, fi ind promovat naţionalismul şi anti-migraţia, prevederile pro-cană, fi ind promovat naţionalismul şi anti-migraţia, prevederile pro-
gramatice de politică externă incluzînd curentul euroscepticismului. gramatice de politică externă incluzînd curentul euroscepticismului. 
Însă cel mai eurosceptic grup politic din lista partidelor franceze se Însă cel mai eurosceptic grup politic din lista partidelor franceze se 
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dovedeşte a fi  Mişcarea pentru Franţa, formaţiune cu idei programa-dovedeşte a fi  Mişcarea pentru Franţa, formaţiune cu idei programa-
tice de politică externă exprimate prin naţionalism, anti-migraţie, tice de politică externă exprimate prin naţionalism, anti-migraţie, 
anti-islamizare şi euroscepticism convins [35].anti-islamizare şi euroscepticism convins [35].

Din analiza opţiunilor doctrinar-programatice ale partidelor Din analiza opţiunilor doctrinar-programatice ale partidelor 
politice franceze, plasate de la stînga extremă la extrema dreaptă politice franceze, plasate de la stînga extremă la extrema dreaptă 
a axei politice, pe segmentul cooperării internaţionale identifi căm a axei politice, pe segmentul cooperării internaţionale identifi căm 
fi nalităţi ancorate pe promovarea politicii externe independente, fi nalităţi ancorate pe promovarea politicii externe independente, 
consolidată prin acţiuni concrete, fi e de caracter integraţionist, fi e consolidată prin acţiuni concrete, fi e de caracter integraţionist, fi e 
de nuanţă eurosceptică, dar cu rezerve pe dimensiunea euroatlanti-de nuanţă eurosceptică, dar cu rezerve pe dimensiunea euroatlanti-
că. Constituţia din 1958 stabileşte expres setul de mecanisme me-că. Constituţia din 1958 stabileşte expres setul de mecanisme me-
nit să asigure stabilitatea şi echilibrul între forţele politice fără a nit să asigure stabilitatea şi echilibrul între forţele politice fără a 
limita funcţionalitatea pluripartidismului şi a perturba activitatea limita funcţionalitatea pluripartidismului şi a perturba activitatea 
politică a partidelor. Soluţia pusă în aplicare, exprimată prin stra-politică a partidelor. Soluţia pusă în aplicare, exprimată prin stra-
tegii politice, a constat în întărirea puterii executivului, cuprinzînd tegii politice, a constat în întărirea puterii executivului, cuprinzînd 
instituţia Şefului de stat şi a Guvernului. În acest sens, Preşedintele instituţia Şefului de stat şi a Guvernului. În acest sens, Preşedintele 
asigură, prin arbitrajul exercitat, continuitatea obiectivelor politice asigură, prin arbitrajul exercitat, continuitatea obiectivelor politice 
şi economico-sociale naţionale, primatul intereselor naţionale, fără şi economico-sociale naţionale, primatul intereselor naţionale, fără 
a ceda însă presiunilor promovate prin intermediul Parlamentului a ceda însă presiunilor promovate prin intermediul Parlamentului 
de diferite grupuri sau de Guvern, presiuni rezultate din confrun-de diferite grupuri sau de Guvern, presiuni rezultate din confrun-
tarea partidelor politice. Importanţa socială a funcţiei prezidenţi-tarea partidelor politice. Importanţa socială a funcţiei prezidenţi-
ale se exprimă constant prin condiţiile de guvernare caracterizate ale se exprimă constant prin condiţiile de guvernare caracterizate 
de diversitatea de interese economice, sociale, militare, politice, de de diversitatea de interese economice, sociale, militare, politice, de 
opţiuni şi strategii mai mult sau mai puţin acceptate, disputate de opţiuni şi strategii mai mult sau mai puţin acceptate, disputate de 
partide puternice pentru propriul interes şi manipulate în defavoarea partide puternice pentru propriul interes şi manipulate în defavoarea 
unor largi categorii de cetăţeni. Este observabil că partidele politice, unor largi categorii de cetăţeni. Este observabil că partidele politice, 
care în principiu preferă să conducă jocul politic pentru cucerirea şi care în principiu preferă să conducă jocul politic pentru cucerirea şi 
exercitarea puterii, au acceptat tacit funcţionalitatea regimului se-exercitarea puterii, au acceptat tacit funcţionalitatea regimului se-
miprezidenţial, contribuind plenar la legitimarea lui. miprezidenţial, contribuind plenar la legitimarea lui. 

Mecanismul substanţial de exercitare a prerogativelor politicii Mecanismul substanţial de exercitare a prerogativelor politicii 
externe este deţinut de puterea centrală executivă, a cărei atribu-externe este deţinut de puterea centrală executivă, a cărei atribu-
ţii sînt reglementate în baza art. 20 al Constituţiei franceze, care ţii sînt reglementate în baza art. 20 al Constituţiei franceze, care 
prevede că Guvernul stabileşte şi conduce politica naţiunii, avînd prevede că Guvernul stabileşte şi conduce politica naţiunii, avînd 
la dispoziţie administraţia şi forţele armate, purtînd răspundere în la dispoziţie administraţia şi forţele armate, purtînd răspundere în 
faţa Parlamentului, conform normelor şi principiilor Legii supreme. faţa Parlamentului, conform normelor şi principiilor Legii supreme. 
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Sintagma „politica naţiunii” include şi segmentul politicii externe, Sintagma „politica naţiunii” include şi segmentul politicii externe, 
realizarea căreia este asigurată de instituţiile de resort afl ate în sub-realizarea căreia este asigurată de instituţiile de resort afl ate în sub-
ordinea Guvernului. În temeiul art. 49 alin.1, Prim-ministrul solicită ordinea Guvernului. În temeiul art. 49 alin.1, Prim-ministrul solicită 
Adunării Naţionale reunite votul de încredere pe marginea Progra-Adunării Naţionale reunite votul de încredere pe marginea Progra-
mului de guvernare, document care conţine şi obiective generale de mului de guvernare, document care conţine şi obiective generale de 
politică externă. Procedura numirii Guvernului este asemănătoare politică externă. Procedura numirii Guvernului este asemănătoare 
cu practica politică din Republica Moldova, exerciţiul de investi-cu practica politică din Republica Moldova, exerciţiul de investi-
tură fi ind practic preluat şi adaptat împrejurărilor: Prim-ministrul tură fi ind practic preluat şi adaptat împrejurărilor: Prim-ministrul 
solicită Parlamentului votul de încredere pentru Guvern şi implicit, solicită Parlamentului votul de încredere pentru Guvern şi implicit, 
Programul de activitate al Guvernului, fi ind desemnat de Preşedinte Programul de activitate al Guvernului, fi ind desemnat de Preşedinte 
în urma consultării cu fracţiunile parlamentare.în urma consultării cu fracţiunile parlamentare.

Constituţia franceză conţine un titlu aparte dedicat tratatelor Constituţia franceză conţine un titlu aparte dedicat tratatelor 
internaţionale. În această ordine de idei, Legea supremă prevede internaţionale. În această ordine de idei, Legea supremă prevede 
că Preşedintele negociază şi ratifi că tratatele internaţionale şi este că Preşedintele negociază şi ratifi că tratatele internaţionale şi este 
informat despre orice negociere în vederea încheierii unui acord in-informat despre orice negociere în vederea încheierii unui acord in-
ternaţional nesupus ratifi cării. Art. 53. însumează prevederi refe-ternaţional nesupus ratifi cării. Art. 53. însumează prevederi refe-
ritoare la faptul că tratatele de pace, tratatele comerciale, tratatele ritoare la faptul că tratatele de pace, tratatele comerciale, tratatele 
sau acordurile privind organizarea internaţională sau care presupun sau acordurile privind organizarea internaţională sau care presupun 
cedarea, schimbul sau adăugarea de teritoriu nu pot fi  ratifi cate sau cedarea, schimbul sau adăugarea de teritoriu nu pot fi  ratifi cate sau 
aprobate decît în baza unei legi. Însă nici o cedare, nici un schimb aprobate decît în baza unei legi. Însă nici o cedare, nici un schimb 
şi nici o adăugare de teritoriu nu este valabilă fără consimţămîntul şi nici o adăugare de teritoriu nu este valabilă fără consimţămîntul 
populaţiilor vizate. Referindu-se la organizarea relaţiilor de coope-populaţiilor vizate. Referindu-se la organizarea relaţiilor de coope-
rare cu statele europene, Constituţia prevede că Republica france-rare cu statele europene, Constituţia prevede că Republica france-
ză poate încheia acorduri prin care sînt stabilite competenţe pentru ză poate încheia acorduri prin care sînt stabilite competenţe pentru 
examinarea cererilor de azil, dar şi alte domenii de cooperare [36]. examinarea cererilor de azil, dar şi alte domenii de cooperare [36]. 
Pentru a formula o concluzie parţială, menţionăm că deşi în general, Pentru a formula o concluzie parţială, menţionăm că deşi în general, 
multipartidismul generează instabilitate guvernamentală rezultată multipartidismul generează instabilitate guvernamentală rezultată 
din disputa coaliţiilor formate prin alegeri, sistemul oferă fi ecărui din disputa coaliţiilor formate prin alegeri, sistemul oferă fi ecărui 
alegător o opţiune mai largă şi mai bine articulată la setul politicilor alegător o opţiune mai largă şi mai bine articulată la setul politicilor 
vitale pentru dezvoltare. În particular, identifi căm că sistemele cu vitale pentru dezvoltare. În particular, identifi căm că sistemele cu 
partid dominant, fi e bipartidist, fi e cu mai multe formaţiuni social-partid dominant, fi e bipartidist, fi e cu mai multe formaţiuni social-
politice, nu se dovedeşte a fi  determinant în raport cu opţiunile de politice, nu se dovedeşte a fi  determinant în raport cu opţiunile de 
politică externă adoptate la nivel înalt. Exemplifi cînd acest argu-politică externă adoptate la nivel înalt. Exemplifi cînd acest argu-
ment, chiar dacă în Franţa şi Marea Britanie au fost instituţionalizate ment, chiar dacă în Franţa şi Marea Britanie au fost instituţionalizate 
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sisteme de partide distincte şi presupun modele structural-funcţi-sisteme de partide distincte şi presupun modele structural-funcţi-
onale şi mecanisme diferite de organizare şi exercitare a politicii onale şi mecanisme diferite de organizare şi exercitare a politicii 
externe, pe plan internaţional aceste state promovează preponderent externe, pe plan internaţional aceste state promovează preponderent 
politici de factură aproximativ similară, deşi prima este axată  pe politici de factură aproximativ similară, deşi prima este axată  pe 
dimensiunea europeană, pe cînd a doua acordă prioritate strategică dimensiunea europeană, pe cînd a doua acordă prioritate strategică 
elementului euroatlantic. Am considerat necesar de a reliefa pre-elementului euroatlantic. Am considerat necesar de a reliefa pre-
rogativele de politică externă ale instituţiilor supreme din aceste rogativele de politică externă ale instituţiilor supreme din aceste 
două state, dar şi din Germania, avînd mai multe raţionamente, unul două state, dar şi din Germania, avînd mai multe raţionamente, unul 
din care se exprimă prin formarea componenţei în urma sufragiului din care se exprimă prin formarea componenţei în urma sufragiului 
democratic în baza partidismului, adică există relaţie directă între democratic în baza partidismului, adică există relaţie directă între 
instituţiile puterii de stat şi partidele politice.instituţiile puterii de stat şi partidele politice.

Raportul dintre sistemul de partide şi organizarea instituţiilor Raportul dintre sistemul de partide şi organizarea instituţiilor 
democratice poate fi  reliefat şi prin modelul Germaniei. În argu-democratice poate fi  reliefat şi prin modelul Germaniei. În argu-
mentarea acestei asumpţii, S. Tămaş plasează Germania în formula mentarea acestei asumpţii, S. Tămaş plasează Germania în formula 
pluralismului simetric, susţinînd că două partide realizează vocaţia pluralismului simetric, susţinînd că două partide realizează vocaţia 
majoritară, dar caută să formeze coaliţii cu al treilea partid pentru majoritară, dar caută să formeze coaliţii cu al treilea partid pentru 
a fortifi ca procesul politic [37, p.54] sau din motivul că nu au putut a fortifi ca procesul politic [37, p.54] sau din motivul că nu au putut 
benefi cia de sprijinul majoritar pentru a forma un guvern monocolor, benefi cia de sprijinul majoritar pentru a forma un guvern monocolor, 
adăugăm noi. În Dicţionarul de politică Oxford, Germania, alături adăugăm noi. În Dicţionarul de politică Oxford, Germania, alături 
de Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, este poziţionată în de Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, este poziţionată în 
sistemul bipartidist, incluzînd două partide puternice: Uniunea Creş-sistemul bipartidist, incluzînd două partide puternice: Uniunea Creş-
tin Democrată în alianţă cu aripa bavareză Uniunea Creştin Socială, tin Democrată în alianţă cu aripa bavareză Uniunea Creştin Socială, 
pe de o parte, şi Partidul Social-Democrat din Germania, pe de altă pe de o parte, şi Partidul Social-Democrat din Germania, pe de altă 
parte, deţin ponderea majoră în Bundestag, alternînd la guvernare, parte, deţin ponderea majoră în Bundestag, alternînd la guvernare, 
propun candidaţi la funcţia de cancelar federal, inclusiv actualul ti-propun candidaţi la funcţia de cancelar federal, inclusiv actualul ti-
tular al acestei demnităţi, Angela Merkel, prima femeie cancelar din tular al acestei demnităţi, Angela Merkel, prima femeie cancelar din 
istoria Germaniei [38]. Referitor la Uniunea Creştin Democrată şi istoria Germaniei [38]. Referitor la Uniunea Creştin Democrată şi 
aliaţii săi din Uniunea Creştin Socială, B. Jones subliniază că forma-aliaţii săi din Uniunea Creştin Socială, B. Jones subliniază că forma-
ţiunile creştin-democrate militează pentru intervenţia limitată a sta-ţiunile creştin-democrate militează pentru intervenţia limitată a sta-
tului, fi ind recunoscute ca grupări tradiţionaliste, pun valoare pe or-tului, fi ind recunoscute ca grupări tradiţionaliste, pun valoare pe or-
ganizarea social-politică prin libertate şi iniţiativă privată [39, p.51].ganizarea social-politică prin libertate şi iniţiativă privată [39, p.51].

A doua formaţiune cu pondere majoră, Partidul Social Demo-A doua formaţiune cu pondere majoră, Partidul Social Demo-
crat, este unul din cele mai vechi partide germane, fi ind promotor al crat, este unul din cele mai vechi partide germane, fi ind promotor al 
democraţiei sociale, deşi în ultimii ani a introdus în programele de democraţiei sociale, deşi în ultimii ani a introdus în programele de 
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activitate unele elemente de neoliberalism. Dat fi ind că la scrutinul activitate unele elemente de neoliberalism. Dat fi ind că la scrutinul 
parlamentar din 22 septembrie 2013 creştin-democraţii împreună parlamentar din 22 septembrie 2013 creştin-democraţii împreună 
cu creştin-socialii au obţinut 311 mandate din cele 631 cît numără cu creştin-socialii au obţinut 311 mandate din cele 631 cît numără 
Bundestag-ul, în condiţiile că liber-democraţii n-au reuşit să depă-Bundestag-ul, în condiţiile că liber-democraţii n-au reuşit să depă-
şească pragul electoral de cinci la sută, a fost reeditată „marea co-şească pragul electoral de cinci la sută, a fost reeditată „marea co-
aliţie”, în condiţiile că social-democraţii au obţinut 190 de locuri. aliţie”, în condiţiile că social-democraţii au obţinut 190 de locuri. 
Alte formaţiuni cu priză electorală, dar care nu acumulează constant Alte formaţiuni cu priză electorală, dar care nu acumulează constant 
zece la sută din sufragii sînt: Partidul Liber Democrat, este o enti-zece la sută din sufragii sînt: Partidul Liber Democrat, este o enti-
tate de factură liberală, poziţionată pe segmentul de centru-dreapta tate de factură liberală, poziţionată pe segmentul de centru-dreapta 
al axei politic, fi ind membru al Partidului European al Liberalilor, al axei politic, fi ind membru al Partidului European al Liberalilor, 
Democraţilor şi Reformatorilor; Partidul de Stînga, este de factură Democraţilor şi Reformatorilor; Partidul de Stînga, este de factură 
socialistă, întrunind fostul Partid Socialist Unit din Germania Demo-socialistă, întrunind fostul Partid Socialist Unit din Germania Demo-
crată şi aripa de stînga a Partidului Social Democrat; Partidul Verzi-crată şi aripa de stînga a Partidului Social Democrat; Partidul Verzi-
lor se regăseşte pe segmentul de centru al eşichierului politic, este lor se regăseşte pe segmentul de centru al eşichierului politic, este 
preocupat, cu predilecţie, de protecţia mediului, precum şi de politici preocupat, cu predilecţie, de protecţia mediului, precum şi de politici 
sociale, în special ce ţin de tineret [40]. La scrutinul din 2013 Parti-sociale, în special ce ţin de tineret [40]. La scrutinul din 2013 Parti-
dul de Stînga obţine 64 de mandate, iar Partidul Verzilor cu unul mai dul de Stînga obţine 64 de mandate, iar Partidul Verzilor cu unul mai 
puţin. Considerăm, contrar estimărilor lui S. Tămaş, că în Germania puţin. Considerăm, contrar estimărilor lui S. Tămaş, că în Germania 
sistemul de partide este, mai degrabă, de tip multipartidist, dat fi ind sistemul de partide este, mai degrabă, de tip multipartidist, dat fi ind 
că executivul a fost format în perioada 1949 – 1990 din trei partide, că executivul a fost format în perioada 1949 – 1990 din trei partide, 
iar după 1990 întrunind patru, chiar dacă formatul Guvernului federal iar după 1990 întrunind patru, chiar dacă formatul Guvernului federal 
includea numai două, alcătuind fi e marea coaliţie, fi e mica coaliţie.includea numai două, alcătuind fi e marea coaliţie, fi e mica coaliţie.

Din punct de vedere constituţional, se recunoaşte rolul semnifi -Din punct de vedere constituţional, se recunoaşte rolul semnifi -
cativ al partidelor în organizarea şi desfăşurarea politicilor care au cativ al partidelor în organizarea şi desfăşurarea politicilor care au 
ca scop dezvoltarea statului. Legea fundamentală prevede în art. 21 ca scop dezvoltarea statului. Legea fundamentală prevede în art. 21 
participarea partidelor la dezvoltarea voinţei politice a poporului. participarea partidelor la dezvoltarea voinţei politice a poporului. 
Procedura partogenezei poartă un caracter liber, iar organizarea in-Procedura partogenezei poartă un caracter liber, iar organizarea in-
ternă trebui să corespundă principiilor democratice. Fiind obligate ternă trebui să corespundă principiilor democratice. Fiind obligate 
să poarte răspundere publică pentru provenienţa şi întrebuinţarea să poarte răspundere publică pentru provenienţa şi întrebuinţarea 
resurselor şi bunurilor pe care le deţin, partidele care, prin scopul resurselor şi bunurilor pe care le deţin, partidele care, prin scopul 
lor, tind să prejudicieze, să nu respecte ordinea fundamentală demo-lor, tind să prejudicieze, să nu respecte ordinea fundamentală demo-
cratică sau să pună în pericol existenţa Republicii Federale Germa-cratică sau să pună în pericol existenţa Republicii Federale Germa-
nia, sînt considerate a fi  neconstituţionale, fi ind înregistrate cazuri nia, sînt considerate a fi  neconstituţionale, fi ind înregistrate cazuri 
de interzicerea lor.de interzicerea lor.
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Pentru a estima într-un mod concludent spectrul de mecanis-Pentru a estima într-un mod concludent spectrul de mecanis-
me şi instituţii responsabile de dezvoltarea şi promovarea politicii me şi instituţii responsabile de dezvoltarea şi promovarea politicii 
externe germane, considerăm oportun a identifi ca şi a analiza mai externe germane, considerăm oportun a identifi ca şi a analiza mai 
întîi constantele dominante. Citîndu-l pe F. Brădescu, menţionăm că întîi constantele dominante. Citîndu-l pe F. Brădescu, menţionăm că 
naţiunea germană a tins spre o autonomie totală, dar cu intenţia de a naţiunea germană a tins spre o autonomie totală, dar cu intenţia de a 
impune în teritoriile învecinate spiritul civilizaţiei germane. Astfel, impune în teritoriile învecinate spiritul civilizaţiei germane. Astfel, 
constanta cea mai veche a politicii internaţionale poate fi  exprimată constanta cea mai veche a politicii internaţionale poate fi  exprimată 
în dorinţa de expansiune, realizată prin mai multe mecanisme, unul în dorinţa de expansiune, realizată prin mai multe mecanisme, unul 
din acestea fi ind justifi cat prin dimensiunea demografi că, în care din acestea fi ind justifi cat prin dimensiunea demografi că, în care 
creşterea masivă a populaţiei trebuia asigurată cu spaţiu, aliment-creşterea masivă a populaţiei trebuia asigurată cu spaţiu, aliment-
îndu-se, de fapt, permanenta extindere a hotarelor. Altă dimensiune îndu-se, de fapt, permanenta extindere a hotarelor. Altă dimensiune 
a politicii externe poate fi  corelată cu soluţionarea problemei ma-a politicii externe poate fi  corelată cu soluţionarea problemei ma-
teriilor prime, astfel încît necesitatea resurselor permanente pentru teriilor prime, astfel încît necesitatea resurselor permanente pentru 
edifi carea celui mai dezvoltat stat constituia un deziderat politic. edifi carea celui mai dezvoltat stat constituia un deziderat politic. 
Fiind împărţit în sute de principate şi regate, unifi carea germani-Fiind împărţit în sute de principate şi regate, unifi carea germani-
lor sub aceeaşi construcţie politică a formulat constanta primară a lor sub aceeaşi construcţie politică a formulat constanta primară a 
politicii externe. Capacitatea de forţă trasează obiectivul strategic politicii externe. Capacitatea de forţă trasează obiectivul strategic 
prioritar, culminînd cu generarea altei constante – politica de cu-prioritar, culminînd cu generarea altei constante – politica de cu-
cerire, prin care Germania îşi marchează proiecţia sa asupra lumii. cerire, prin care Germania îşi marchează proiecţia sa asupra lumii. 
Pangermanismul alcătuieşte constanta gîndirii şi acţiunii politicii Pangermanismul alcătuieşte constanta gîndirii şi acţiunii politicii 
germane: pangermanismul restrîns din secolul al XIX-lea, exprimat germane: pangermanismul restrîns din secolul al XIX-lea, exprimat 
prin unifi carea principatelor ce vorbeau aceeaşi limbă, răspîndite pe prin unifi carea principatelor ce vorbeau aceeaşi limbă, răspîndite pe 
teritoriul Germaniei, se preschimbă în pangermanism extins, care teritoriul Germaniei, se preschimbă în pangermanism extins, care 
cuprinde toate populaţiile de limbă germanică extinse pînă la Volga, cuprinde toate populaţiile de limbă germanică extinse pînă la Volga, 
Ţările Baltice, Polonia, România, fi ind comparabil cu o jumătate Ţările Baltice, Polonia, România, fi ind comparabil cu o jumătate 
din teritoriul Europei. din teritoriul Europei. 

O nouă dimensiune a politicii externe germane ţine de expansi-O nouă dimensiune a politicii externe germane ţine de expansi-
unea culturală, prin pregătirea unui climat moral în care se regăsesc unea culturală, prin pregătirea unui climat moral în care se regăsesc 
două arii şi două etape de extindere, cuprinse în integrarea imediată două arii şi două etape de extindere, cuprinse în integrarea imediată 
a teritoriilor poporului german şi integrarea ulterioară a teritoriilor a teritoriilor poporului german şi integrarea ulterioară a teritoriilor 
de civilizaţie germană, factorii necesari pentru realizarea acestui de civilizaţie germană, factorii necesari pentru realizarea acestui 
deziderat fi ind încadraţi în deţinerea forţei morale şi a forţei mate-deziderat fi ind încadraţi în deţinerea forţei morale şi a forţei mate-
riale. Aria proiectului Mittel Europa reprezintă planul de organiza-riale. Aria proiectului Mittel Europa reprezintă planul de organiza-
re federală a ţărilor din centrul Europei, acest proiect nefi ind însă re federală a ţărilor din centrul Europei, acest proiect nefi ind însă 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   94Victor Juc_Maria Diacon.indd   94 22.04.2016   10:58:5322.04.2016   10:58:53



9595

agreat de statele vecine, precizează F. Brădescu [41, p.50]. Astăzi agreat de statele vecine, precizează F. Brădescu [41, p.50]. Astăzi 
Germania se impune în mod amplu în forma de organizare şi func-Germania se impune în mod amplu în forma de organizare şi func-
ţionare a Uniunii Europene, fapt care demonstrează capacitatea de ţionare a Uniunii Europene, fapt care demonstrează capacitatea de 
a infl uenţa politica externă a statelor şi de a stabili relaţii complexe.a infl uenţa politica externă a statelor şi de a stabili relaţii complexe.

În completarea ultimei afi rmaţii, subliniem că art. 23 al Consti-În completarea ultimei afi rmaţii, subliniem că art. 23 al Consti-
tuţiei reglementează exclusiv relaţiile Germaniei cu Uniunea Eu-tuţiei reglementează exclusiv relaţiile Germaniei cu Uniunea Eu-
ropeană. În acest sens, pentru a realiza o Europă Unită, Republica ropeană. În acest sens, pentru a realiza o Europă Unită, Republica 
Federală Germania promovează expres principiile statului de drept Federală Germania promovează expres principiile statului de drept 
şi solidaritatea prin garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor şi solidaritatea prin garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. În cadrul fortifi cării relaţiilor cu Uniunea Europeană fundamentale. În cadrul fortifi cării relaţiilor cu Uniunea Europeană 
autorităţile centrale şi landurile cooperează prin Consiliul Federal autorităţile centrale şi landurile cooperează prin Consiliul Federal 
(Bundesrat), iar Guvernul Federal prezintă o dare de seamă Came-(Bundesrat), iar Guvernul Federal prezintă o dare de seamă Came-
rei Inferioare (Bundestag) asupra punctului său de vedere înainte de rei Inferioare (Bundestag) asupra punctului său de vedere înainte de 
a participa la dezbaterile juridice ale Uniunii Europene, ţinîndu-se a participa la dezbaterile juridice ale Uniunii Europene, ţinîndu-se 
cont de poziţia Camerei Inferioare la tratative [42, p.43]. Cît despre cont de poziţia Camerei Inferioare la tratative [42, p.43]. Cît despre 
competenţele instituţionale pentru afaceri externe, capitolul III, art. competenţele instituţionale pentru afaceri externe, capitolul III, art. 
45 (a) prevede că Bundestag-ul poate institui o comisie specială în 45 (a) prevede că Bundestag-ul poate institui o comisie specială în 
vederea formării şi promovării politicii externe efi ciente, iar art. 59 vederea formării şi promovării politicii externe efi ciente, iar art. 59 
reglementează puterea Preşedintelui de a reprezenta naţiunea în re-reglementează puterea Preşedintelui de a reprezenta naţiunea în re-
laţii internaţionale, prin prerogativele ce îi sînt conferite.laţii internaţionale, prin prerogativele ce îi sînt conferite.

În cadrul Guvernului, Cancelarul deţine prerogative considera-În cadrul Guvernului, Cancelarul deţine prerogative considera-
bile, fi xînd liniile directoare ale politicii guvernamentale şi asumîn-bile, fi xînd liniile directoare ale politicii guvernamentale şi asumîn-
du-şi răspunderea pentru realizarea lor, fi ind principalul factor de du-şi răspunderea pentru realizarea lor, fi ind principalul factor de 
decizie politică în sistemul puterii de stat. Stabilitatea politică ger-decizie politică în sistemul puterii de stat. Stabilitatea politică ger-
mană provine din instrumentele constituţionale care garantează suc-mană provine din instrumentele constituţionale care garantează suc-
cesiunea puterii pe principiile democratice. C. Ionescu precizează cesiunea puterii pe principiile democratice. C. Ionescu precizează 
că Guvernul, recunoscut ca refl ectarea majorităţii deţinute de un că Guvernul, recunoscut ca refl ectarea majorităţii deţinute de un 
partid politic în alegerile generale, poate fi  înlocuit doar prin moda-partid politic în alegerile generale, poate fi  înlocuit doar prin moda-
litate în care a fost investit [43, p.419].litate în care a fost investit [43, p.419].

Consfi nţind în spiritul Legii Fundamentale locul şi rolul partide-Consfi nţind în spiritul Legii Fundamentale locul şi rolul partide-
lor în societatea germană, precum şi mecanismele şi instituţiile de lor în societatea germană, precum şi mecanismele şi instituţiile de 
realizare şi promovare a politicii externe, concluzionăm că sistemul realizare şi promovare a politicii externe, concluzionăm că sistemul 
de partide german motivează coaliţiile de guvernare să reprezinte in-de partide german motivează coaliţiile de guvernare să reprezinte in-
teresele sociale la cel mai înalt nivel, iar prevederile programatice teresele sociale la cel mai înalt nivel, iar prevederile programatice 
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de politică externă, prevăzute în programe şi platformele electorale, de politică externă, prevăzute în programe şi platformele electorale, 
deţin pondere substanţială pentru a deveni politici de stat [44, p.128].deţin pondere substanţială pentru a deveni politici de stat [44, p.128].

Politica externă a României a fost dominată, din 1989, de valo-Politica externă a României a fost dominată, din 1989, de valo-
rifi carea oportunităţilor de integrare euroatlantică, proces finalizat rifi carea oportunităţilor de integrare euroatlantică, proces finalizat 
în 2004 şi europeană, proces finalizat în 2007. Însă, chiar şi în în 2004 şi europeană, proces finalizat în 2007. Însă, chiar şi în 
condiţiile regimului dictatorial, aceasta a făcut progrese conside-condiţiile regimului dictatorial, aceasta a făcut progrese conside-
rabile pe filiera cooperării internaţionale, devenind stat membru rabile pe filiera cooperării internaţionale, devenind stat membru 
al Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional şi al Orga-al Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional şi al Orga-
nizaţiei Mondiale a Comerţului. Semnînd acorduri de cooperare nizaţiei Mondiale a Comerţului. Semnînd acorduri de cooperare 
bilaterală şi multilaterală la nivelurile subregional, regional şi bilaterală şi multilaterală la nivelurile subregional, regional şi 
mondial, relaţiile cu Republica Moldova constant se bucură de un mondial, relaţiile cu Republica Moldova constant se bucură de un 
statut special, fiind valorificate pe două dimensiuni: consolidarea statut special, fiind valorificate pe două dimensiuni: consolidarea 
unităţii naţionale, culturale, istorice şi lingvistice; susţinerea pro-unităţii naţionale, culturale, istorice şi lingvistice; susţinerea pro-
cesului de integrare europeană.cesului de integrare europeană.

Alegerile parlamentare din 2012 şi scrutinul prezidenţial din Alegerile parlamentare din 2012 şi scrutinul prezidenţial din 
2014 au reconfi rmat ponderea deosebită a Republicii Moldova pe 2014 au reconfi rmat ponderea deosebită a Republicii Moldova pe 
agenda partidelor politice, inclusiv formaţiunile care au acces în agenda partidelor politice, inclusiv formaţiunile care au acces în 
Parlamentul României. Uniunea Social Liberală a manifestat sus-Parlamentul României. Uniunea Social Liberală a manifestat sus-
ţinerea Republicii Moldova nu doar la nivel declarativ, ci şi prin ţinerea Republicii Moldova nu doar la nivel declarativ, ci şi prin 
acţiuni concrete, Guvernul României devenind fi nanţatorul major al acţiuni concrete, Guvernul României devenind fi nanţatorul major al 
proiectelor sociale, culturale şi economice. La nivel european, Par-proiectelor sociale, culturale şi economice. La nivel european, Par-
tidul Social-Democrat îşi extinde activitatea în grupul parlamentar tidul Social-Democrat îşi extinde activitatea în grupul parlamentar 
Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor, iar la nivel par-Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor, iar la nivel par-
tinic mondial - în Internaţionala Socialistă. După implozia Uniunii tinic mondial - în Internaţionala Socialistă. După implozia Uniunii 
Social Liberale la începutul anului 2014, una dintre componente, Social Liberale la începutul anului 2014, una dintre componente, 
Partidul Naţional Liberal, împreună cu Partidul Democrat Liberal, a Partidul Naţional Liberal, împreună cu Partidul Democrat Liberal, a 
fost pilonul de bază care au promovat candidatura lui K. Iohannis la fost pilonul de bază care au promovat candidatura lui K. Iohannis la 
funcţia de Preşedinte al României. Alianţa România Dreaptă, ca şi funcţia de Preşedinte al României. Alianţa România Dreaptă, ca şi 
Uniunea Social Liberală, a fost o coaliţie politică şi electorală care Uniunea Social Liberală, a fost o coaliţie politică şi electorală care 
a întrunit mai multe formaţiuni social-politice în frunte cu Partidul a întrunit mai multe formaţiuni social-politice în frunte cu Partidul 
Democrat Liberal, care promovează, dar deja la nivel de compo-Democrat Liberal, care promovează, dar deja la nivel de compo-
nente, în raport cu Republica Moldova, susţinerea necondiţionată nente, în raport cu Republica Moldova, susţinerea necondiţionată 
ca să devină stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. ca să devină stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. 
Partidul Democrat Liberal face parte din Partidul Popular European. Partidul Democrat Liberal face parte din Partidul Popular European. 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   96Victor Juc_Maria Diacon.indd   96 22.04.2016   10:58:5322.04.2016   10:58:53



9797

Partidul Popular Dan Diaconescu nu are doctrină politică, dar Partidul Popular Dan Diaconescu nu are doctrină politică, dar 
este recunoscut ca un partid  al cărui obiectiv major este eliminarea este recunoscut ca un partid  al cărui obiectiv major este eliminarea 
tuturor barierelor care stau în calea afi rmării românilor ca cetăţeni tuturor barierelor care stau în calea afi rmării românilor ca cetăţeni 
europeni. Partidul nu deţine afi liere politică europeană şi internaţi-europeni. Partidul nu deţine afi liere politică europeană şi internaţi-
onală, ponderea lui pe arena politică naţională fi ind în totală des-onală, ponderea lui pe arena politică naţională fi ind în totală des-
creştere: populismul care l-a propulsat devine obstacol în calea nu creştere: populismul care l-a propulsat devine obstacol în calea nu 
a consolidării poziţiilor, ci a menţinerii capitalului politic cucerit.a consolidării poziţiilor, ci a menţinerii capitalului politic cucerit.

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este recunos-Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este recunos-
cută ca o platformă culturală, dar care face şi politică de afi rmare cută ca o platformă culturală, dar care face şi politică de afi rmare 
şi protecţie a maghiarilor. Este membru cu drepturi depline al Par-şi protecţie a maghiarilor. Este membru cu drepturi depline al Par-
tidului Popular European, ceea ce denotă susţinerea politicilor de tidului Popular European, ceea ce denotă susţinerea politicilor de 
integrare europeană pentru statele terţe [45].integrare europeană pentru statele terţe [45].

O radiografi e a opţiunilor exprimate de partidele politice din O radiografi e a opţiunilor exprimate de partidele politice din 
România denotă prezenţa unei poziţii comune faţă de Republica România denotă prezenţa unei poziţii comune faţă de Republica 
Moldova, diferenţele văzînd mai mult nivelul de interes manifestat Moldova, diferenţele văzînd mai mult nivelul de interes manifestat 
şi disponibilitatea de a se antrena în activităţi concrete.şi disponibilitatea de a se antrena în activităţi concrete.

Analiza sistemelor de partide din statele Uniunii Europene de-Analiza sistemelor de partide din statele Uniunii Europene de-
notă impactul asupra mecanicii proceselor structural-funcţionale de notă impactul asupra mecanicii proceselor structural-funcţionale de 
programare, organizare şi exercitare a politicii externe. Mult mai re-programare, organizare şi exercitare a politicii externe. Mult mai re-
levant se dovedeşte a fi  unifi carea scopurilor şi mijloacelor partinice levant se dovedeşte a fi  unifi carea scopurilor şi mijloacelor partinice 
în procesul de consolidare a poziţiei statelor în exterior, argument în procesul de consolidare a poziţiei statelor în exterior, argument 
preluat din experienţa Ţărilor Baltice în contextul programării şi preluat din experienţa Ţărilor Baltice în contextul programării şi 
realizării integrării europene. În acest context, subliniem că, deşi realizării integrării europene. În acest context, subliniem că, deşi 
au avut o istorie comună, redată prin gravitaţia în jurul valorilor au avut o istorie comună, redată prin gravitaţia în jurul valorilor 
politice, economice, lingvistice, culturale şi religioase sovietice, to-politice, economice, lingvistice, culturale şi religioase sovietice, to-
tuşi statele baltice au reuşit, într-un timp relativ scurt să stabilească tuşi statele baltice au reuşit, într-un timp relativ scurt să stabilească 
priorităţile politicii externe de caracter unic şi pe termen lung, de-priorităţile politicii externe de caracter unic şi pe termen lung, de-
venind membre cu drepturi depline în cadrul comunităţii, pe cînd venind membre cu drepturi depline în cadrul comunităţii, pe cînd 
Republica Moldova încă mai oscilează între doi poli integraţionişti.Republica Moldova încă mai oscilează între doi poli integraţionişti.

Analiza lapidară a sistemului politic estonian indică prezen-Analiza lapidară a sistemului politic estonian indică prezen-
ţa partidelor politice cu opţiuni doctrinare diferite, pornind de la ţa partidelor politice cu opţiuni doctrinare diferite, pornind de la 
formaţiuni fi loruse, susţinute de etnicii ruşi, dar cu orientări libe-formaţiuni fi loruse, susţinute de etnicii ruşi, dar cu orientări libe-
ral-sociale (Partidul de Centru), trecînd la partidele proeuropene, ral-sociale (Partidul de Centru), trecînd la partidele proeuropene, 
cu orientări spre democraţie socială (Partidul Social Democrat) sau cu orientări spre democraţie socială (Partidul Social Democrat) sau 
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conservatorism (Partidul Pro Patria şi Res Publica), pînă la partidele conservatorism (Partidul Pro Patria şi Res Publica), pînă la partidele 
naţionaliste, pronunţat eurosceptice (Partidul Poporului Conserva-naţionaliste, pronunţat eurosceptice (Partidul Poporului Conserva-
tor din Estonia). Este de subliniat că abordările programatice de tor din Estonia). Este de subliniat că abordările programatice de 
politică externă se caracterizează prin obiectivul de a asigura parti-politică externă se caracterizează prin obiectivul de a asigura parti-
ciparea Estoniei la forumuri subregionale, regionale şi internaţiona-ciparea Estoniei la forumuri subregionale, regionale şi internaţiona-
le favorabile dezvoltării armonioase, dar, în mod special, indepen-le favorabile dezvoltării armonioase, dar, în mod special, indepen-
dente de Federaţia Rusă. În această ordine de idei notăm că Estonia dente de Federaţia Rusă. În această ordine de idei notăm că Estonia 
participă activ în procesele de cooperare subregională trilaterală a participă activ în procesele de cooperare subregională trilaterală a 
Ţărilor Baltice şi în cadrul de cooperare împreună cu ţările nordi-Ţărilor Baltice şi în cadrul de cooperare împreună cu ţările nordi-
ce. Exemplifi cînd, notăm că Nordic-Baltic Six reprezintă un grup ce. Exemplifi cînd, notăm că Nordic-Baltic Six reprezintă un grup 
format din statele nordic-baltice membre ale Uniunii Europene, ex-format din statele nordic-baltice membre ale Uniunii Europene, ex-
primat prin reuniuni pe problemele comunităţilor. La nivel euro-primat prin reuniuni pe problemele comunităţilor. La nivel euro-
pean, Estonia este membru cu drepturi depline în Consiliul Europei pean, Estonia este membru cu drepturi depline în Consiliul Europei 
şi  participant în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare şi  participant în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa, la nivel internaţional, îşi desfăşoară activitatea în Or-în Europa, la nivel internaţional, îşi desfăşoară activitatea în Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite şi în Organizaţia Tratatului Atlanticului ganizaţia Naţiunilor Unite şi în Organizaţia Tratatului Atlanticului 
de Nord [46]. Afi lierea europeană a partidelor estoniene se refl ectă de Nord [46]. Afi lierea europeană a partidelor estoniene se refl ectă 
direct în Partidul Socialiştilor Europeni, Partidul Popular European direct în Partidul Socialiştilor Europeni, Partidul Popular European 
şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni, aspect care denotă şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni, aspect care denotă 
eurooptimism convins, redat prin susţinerea politicilor de extindere eurooptimism convins, redat prin susţinerea politicilor de extindere 
a spaţiului comunitar şi acordare de asistenţă statelor candidate la a spaţiului comunitar şi acordare de asistenţă statelor candidate la 
integrarea graduală şi aderarea deplină. În Parlamentul European, integrarea graduală şi aderarea deplină. În Parlamentul European, 
Estonia este reprezentată de 6 eurodeputaţi [47].Estonia este reprezentată de 6 eurodeputaţi [47].

Lituania reprezintă un exemplu elocvent de hotărîre politică Lituania reprezintă un exemplu elocvent de hotărîre politică 
pentru realizarea reformelor, atribut decisiv în decizia Uniunii Eu-pentru realizarea reformelor, atribut decisiv în decizia Uniunii Eu-
ropene de a acorda perspectiva de membru al comunităţii. Distri-ropene de a acorda perspectiva de membru al comunităţii. Distri-
buirea celor 141 de locuri din Seimul Lituanian între 8 partide cu buirea celor 141 de locuri din Seimul Lituanian între 8 partide cu 
pondere denotă prezenţa sistemului multipartidist, în care partidele pondere denotă prezenţa sistemului multipartidist, în care partidele 
sînt nevoite să coalizeze politic în vederea gestionării prevederilor sînt nevoite să coalizeze politic în vederea gestionării prevederilor 
programatice şi a transformării lor în politici de stat. Pe segmentul programatice şi a transformării lor în politici de stat. Pe segmentul 
de centru-stînga al eşichierului se afl ă Partidul Social Democrat al de centru-stînga al eşichierului se afl ă Partidul Social Democrat al 
Lituaniei, promotor al social-democraţiei, care a reuşit să delege la Lituaniei, promotor al social-democraţiei, care a reuşit să delege la 
nivel naţional 37 de deputaţi, la nivel european – 2 eurodeputaţi, nivel naţional 37 de deputaţi, la nivel european – 2 eurodeputaţi, 
membri ai Alianţei Socialiştilor şi Democraţilor. Centrul politic este membri ai Alianţei Socialiştilor şi Democraţilor. Centrul politic este 
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dominat de Partidul Laburist, defi nit ideologic prin social-libera-dominat de Partidul Laburist, defi nit ideologic prin social-libera-
lism, fi ind reprezentat de 29 deputaţi naţionali şi 2 deputaţi euro-lism, fi ind reprezentat de 29 deputaţi naţionali şi 2 deputaţi euro-
peni, membri ai Alianţei Liberalilor şi Democraţilor Europeni. Tot peni, membri ai Alianţei Liberalilor şi Democraţilor Europeni. Tot 
aici identifi căm Partidul Ţăranilor şi Uniunea Verzilor, ultima cu aici identifi căm Partidul Ţăranilor şi Uniunea Verzilor, ultima cu 
un mandat în cadrul legislativului naţional, este unica formaţiune un mandat în cadrul legislativului naţional, este unica formaţiune 
care promovează „politicile verzi”. La centru-dreapta sînt concen-care promovează „politicile verzi”. La centru-dreapta sînt concen-
trate mai multe partide politice, care doctrinar se autodefi nesc prin trate mai multe partide politice, care doctrinar se autodefi nesc prin 
proeuropeanism, creştin-democraţie, liberalism economic şi social. proeuropeanism, creştin-democraţie, liberalism economic şi social. 
Uniunea Patria promovează abordările programatice la nivel naţional Uniunea Patria promovează abordările programatice la nivel naţional 
prin 33 de deputaţi, iar la nivel european prin 2 deputaţi, membri ai prin 33 de deputaţi, iar la nivel european prin 2 deputaţi, membri ai 
Partidului Popular European. Mişcarea Liberală a reuşit să desemne-Partidului Popular European. Mişcarea Liberală a reuşit să desemne-
ze 11 deputaţi în legislativul naţional, iar cei 2 eurodeputaţi delegaţi ze 11 deputaţi în legislativul naţional, iar cei 2 eurodeputaţi delegaţi 
în Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni promovează valo-în Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni promovează valo-
rile libertăţii şi unităţii europene. Acţiunea Electorală a Polonezilor rile libertăţii şi unităţii europene. Acţiunea Electorală a Polonezilor 
în Lituania se identifi că cu ideologiile de centru-dreapta, promovînd în Lituania se identifi că cu ideologiile de centru-dreapta, promovînd 
în acelaşi context interesele minorităţii poloneze şi euroscepticismul în acelaşi context interesele minorităţii poloneze şi euroscepticismul 
prin 8 deputaţi naţionali şi un deputat european, membru al Partidului prin 8 deputaţi naţionali şi un deputat european, membru al Partidului 
Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. La dreapta axei politice Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. La dreapta axei politice 
s-au plasat Partidul Ordine şi Justiţie, cu cei 11 deputaţi naţionali şi s-au plasat Partidul Ordine şi Justiţie, cu cei 11 deputaţi naţionali şi 
un eurodeputat (Europa Libertăţii şi Democraţiei), şi Calea spre Cu-un eurodeputat (Europa Libertăţii şi Democraţiei), şi Calea spre Cu-
raj, cu 7 reprezentanţi în legislativul naţional şi nici unul european, raj, cu 7 reprezentanţi în legislativul naţional şi nici unul european, 
ambele promovînd euroscepticismul, populismul şi anticorupţia.ambele promovînd euroscepticismul, populismul şi anticorupţia.

Cele 8 partide din Seimul lituanian se concentrează programatic Cele 8 partide din Seimul lituanian se concentrează programatic 
în jurul pregătirii pentru adoptarea monedei europene şi asigurarea în jurul pregătirii pentru adoptarea monedei europene şi asigurarea 
independenţei energetice, acestea constituind două obiective stra-independenţei energetice, acestea constituind două obiective stra-
tegice ale politicii externe. Mecanismele structural-funcţionale sînt tegice ale politicii externe. Mecanismele structural-funcţionale sînt 
îndreptate spre  dezvoltarea prioritară a relaţiilor cu Statelor Unite îndreptate spre  dezvoltarea prioritară a relaţiilor cu Statelor Unite 
ale Americii şi Alianţa Tratatului de Nord în vederea consolidării ale Americii şi Alianţa Tratatului de Nord în vederea consolidării 
parteneriatului pe coordonata transatlantică. În plan regional, Litu-parteneriatului pe coordonata transatlantică. În plan regional, Litu-
ania se orientează spre fortifi carea poziţiilor sale în cadrul Uniunii ania se orientează spre fortifi carea poziţiilor sale în cadrul Uniunii 
Europene, însă nu trebuie trecute cu vederea relaţiile deseori com-Europene, însă nu trebuie trecute cu vederea relaţiile deseori com-
plicate cu Federaţia Rusă. În aspect bilateral, Lituania este perce-plicate cu Federaţia Rusă. În aspect bilateral, Lituania este perce-
pută ca partener strategic pentru sprijinirea aspiraţiilor Republicii pută ca partener strategic pentru sprijinirea aspiraţiilor Republicii 
Moldova, Ucrainei şi Georgiei de a deveni state membre ale Uniunii Moldova, Ucrainei şi Georgiei de a deveni state membre ale Uniunii 
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Europene, consolidate prin promovarea diplomaţiei active, avînd la Europene, consolidate prin promovarea diplomaţiei active, avînd la 
bază parteneriatul strategic cu Polonia şi celelalte două Ţări Baltice. bază parteneriatul strategic cu Polonia şi celelalte două Ţări Baltice. 
În Parlamentul European Lituania are delegaţi 11 deputaţi, în Co-În Parlamentul European Lituania are delegaţi 11 deputaţi, în Co-
misia Europeană deţine preşedinţia Comisiei pentru Taxe, Uniune misia Europeană deţine preşedinţia Comisiei pentru Taxe, Uniune 
Vamală, Audit şi Antifraudă. În Consiliul Uniunii Europene dispune Vamală, Audit şi Antifraudă. În Consiliul Uniunii Europene dispune 
de o pondere de 7 voturi, iar în Comitetul Regiunilor şi în Comitetul de o pondere de 7 voturi, iar în Comitetul Regiunilor şi în Comitetul 
Economic şi Social European are delegaţi cîte 9 reprezentanţi [48].Economic şi Social European are delegaţi cîte 9 reprezentanţi [48].

Ultimele alegeri parlamentare din Letonia desfăşurate la 4 oc-Ultimele alegeri parlamentare din Letonia desfăşurate la 4 oc-
tombrie 2014 au asigurat accesul în Legislativ a 6 concurenţi. În tombrie 2014 au asigurat accesul în Legislativ a 6 concurenţi. În 
condiţiile în care într-un sistem multipartidist un singur partid nu condiţiile în care într-un sistem multipartidist un singur partid nu 
reuşeşte să obţină majoritatea califi cată ce ar permite concentrarea reuşeşte să obţină majoritatea califi cată ce ar permite concentrarea 
şi deţinerea puterii pentru organizarea şi conducerea naţiunii, for-şi deţinerea puterii pentru organizarea şi conducerea naţiunii, for-
maţiunile social-politice sînt motivate să formeze majorităţi parla-maţiunile social-politice sînt motivate să formeze majorităţi parla-
mentare şi implicit, coaliţii de guvernare în vederea implementării mentare şi implicit, coaliţii de guvernare în vederea implementării 
prevederilor de politică internă şi de politică externă. Aripa stîngă prevederilor de politică internă şi de politică externă. Aripa stîngă 
letonă este dominată de Partidul Armonia, cuprinzînd doctrinar-letonă este dominată de Partidul Armonia, cuprinzînd doctrinar-
ideologic social democraţia şi politicile de susţinere a minorităţi-ideologic social democraţia şi politicile de susţinere a minorităţi-
lor ruse. În Parlamentul leton are 24 de reprezentanţi, iar la nivelul lor ruse. În Parlamentul leton are 24 de reprezentanţi, iar la nivelul 
Uniunii Europene a delegat, prin alegerile din 2014 un reprezentant Uniunii Europene a delegat, prin alegerile din 2014 un reprezentant 
în Partidul Socialiştilor Europeni. Existenţa partidelor proruse nu în Partidul Socialiştilor Europeni. Existenţa partidelor proruse nu 
stagnează procesul de cooperare multilaterală cu Uniunea Europea-stagnează procesul de cooperare multilaterală cu Uniunea Europea-
nă, înţelegîndu-se oportunităţile acestei dimensiuni. Însă în Repu-nă, înţelegîndu-se oportunităţile acestei dimensiuni. Însă în Repu-
blica Moldova, situaţia se prezintă exact invers, partidele de orien-blica Moldova, situaţia se prezintă exact invers, partidele de orien-
tare pro rusă infi rmă avantajele cooperării, aprofundînd dualitatea tare pro rusă infi rmă avantajele cooperării, aprofundînd dualitatea 
de vectori geopolitici. Centrul este divizat între Uniunea Verzilor de vectori geopolitici. Centrul este divizat între Uniunea Verzilor 
şi Fermierilor şi Asociaţia Regiunilor Letone. Prima promovează şi Fermierilor şi Asociaţia Regiunilor Letone. Prima promovează 
agrarianismul şi politicile verzi, fi ind reprezentată la nivel naţional agrarianismul şi politicile verzi, fi ind reprezentată la nivel naţional 
de 21 de membri, iar la nivel european are doar un singur delegat, de 21 de membri, iar la nivel european are doar un singur delegat, 
membru al Partidului Verde European. Asociaţia Regiunilor Letone membru al Partidului Verde European. Asociaţia Regiunilor Letone 
infl uenţează scena politică prin 8 deputaţi, iar la nivel european nu a infl uenţează scena politică prin 8 deputaţi, iar la nivel european nu a 
reuşit să obţină nici un fotoliu de europarlamentar. Segmentul cen-reuşit să obţină nici un fotoliu de europarlamentar. Segmentul cen-
tru-dreapta se exprimă prin liberal-conservatorism şi social-libera-tru-dreapta se exprimă prin liberal-conservatorism şi social-libera-
lism, ideologii promovate de Partidul Unitate, care domină climatul lism, ideologii promovate de Partidul Unitate, care domină climatul 
politic prin 23 de deputaţi, iar cel european - prin 4 eurodeputaţi, politic prin 23 de deputaţi, iar cel european - prin 4 eurodeputaţi, 
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membri ai Partidului Popular European. Aripa dreaptă a eşichierului membri ai Partidului Popular European. Aripa dreaptă a eşichierului 
politic este divizată între Alianţa Naţională, exprimată prin conserva-politic este divizată între Alianţa Naţională, exprimată prin conserva-
torism naţional şi liberalism economic, reprezentată de 17 deputaţi, torism naţional şi liberalism economic, reprezentată de 17 deputaţi, 
şi Partidul Pentru Letonia din Inimă, promotorul ideologic al popu-şi Partidul Pentru Letonia din Inimă, promotorul ideologic al popu-
lismului care adoptă politicile de guvernare prin 7 deputaţi. La nivel lismului care adoptă politicile de guvernare prin 7 deputaţi. La nivel 
european, Alianţa Naţională a delegat un reprezentant, acesta nefi -european, Alianţa Naţională a delegat un reprezentant, acesta nefi -
ind afi liat politic. Prin urmare, putem depista o deplasare a opţiuni-ind afi liat politic. Prin urmare, putem depista o deplasare a opţiuni-
lor spre centru şi centru-dreapta, către partidele politice care susţin lor spre centru şi centru-dreapta, către partidele politice care susţin 
programele democratice, economice, de securitate şi integraţioniste. programele democratice, economice, de securitate şi integraţioniste. 

Programatic în politica externă Letonia se individualizează prin Programatic în politica externă Letonia se individualizează prin 
implementarea politicilor sectoriale şi generale ale Uniunii Euro-implementarea politicilor sectoriale şi generale ale Uniunii Euro-
pene, realizînd la cel mai înalt nivel obiectivele derivate din coo-pene, realizînd la cel mai înalt nivel obiectivele derivate din coo-
perarea baltică şi nord-baltică, precum şi monitorizarea efi cienţei perarea baltică şi nord-baltică, precum şi monitorizarea efi cienţei 
relaţiilor cu Federaţia Rusă. La nivel internaţional Letonia mizează relaţiilor cu Federaţia Rusă. La nivel internaţional Letonia mizează 
pe intensifi carea parteneriatelor cu Alianţa Nord-Atlantică, extinde-pe intensifi carea parteneriatelor cu Alianţa Nord-Atlantică, extinde-
rea relaţiilor de colaborare cu Statele Unite şi dinamizarea activităţii rea relaţiilor de colaborare cu Statele Unite şi dinamizarea activităţii 
în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. În cadrul Uniunii Europene în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. În cadrul Uniunii Europene 
domeniile strategice şi de interes ale Letoniei sînt asigurarea secu-domeniile strategice şi de interes ale Letoniei sînt asigurarea secu-
rităţii energetice, energiei regenerabile, Politica Agricolă Comună, rităţii energetice, energiei regenerabile, Politica Agricolă Comună, 
politica de coeziune, încheierea acordurilor de liber schimb cu state politica de coeziune, încheierea acordurilor de liber schimb cu state 
terţe, Parteneriatului Estic revenindu-i un rol important [49]. La ni-terţe, Parteneriatului Estic revenindu-i un rol important [49]. La ni-
vel instituţional Letonia este reprezentată în Parlamentul European de vel instituţional Letonia este reprezentată în Parlamentul European de 
8 europarlamentari, în cadrul Comisiei Europene deţine preşedinţia 8 europarlamentari, în cadrul Comisiei Europene deţine preşedinţia 
Comisiei pentru dezvoltare. În Consiliul Uniunii Europene are dele-Comisiei pentru dezvoltare. În Consiliul Uniunii Europene are dele-
gaţi 4 reprezentanţi, în Comitetul regiunilor şi în Comitetul Economic gaţi 4 reprezentanţi, în Comitetul regiunilor şi în Comitetul Economic 
şi Social European este reprezentată de cîte 7 reprezentanţi [50].şi Social European este reprezentată de cîte 7 reprezentanţi [50].

Dacă facem o analiză comparativă a priorităţilor naţionale de Dacă facem o analiză comparativă a priorităţilor naţionale de 
politică externă cu cele ale Ţărilor Baltice, constatăm că acestea politică externă cu cele ale Ţărilor Baltice, constatăm că acestea 
au formulat imediat după obţinerea independenţei obiective viabi-au formulat imediat după obţinerea independenţei obiective viabi-
le, într-o manieră extrem de precisă şi univocă: aderarea la NATO le, într-o manieră extrem de precisă şi univocă: aderarea la NATO 
şi integrarea în Uniunea Europeană. Strategiile partidelor politice şi integrarea în Uniunea Europeană. Strategiile partidelor politice 
au fost exprimate prin prezentarea mesajelor la adresa autorităţilor au fost exprimate prin prezentarea mesajelor la adresa autorităţilor 
comunitare şi aliate, accentuînd dezideratul de integrare europeană comunitare şi aliate, accentuînd dezideratul de integrare europeană 
şi euroatlantică. Se constată a fi  axiomatică teza că obiectivul inte-şi euroatlantică. Se constată a fi  axiomatică teza că obiectivul inte-
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grării europene şi euroatlantice s-a dovedit a fi  un catalizator extrem grării europene şi euroatlantice s-a dovedit a fi  un catalizator extrem 
de puternic pentru Ţările Baltice, facilitînd trecerea la economia de de puternic pentru Ţările Baltice, facilitînd trecerea la economia de 
piaţă şi edifi carea statului de drept. piaţă şi edifi carea statului de drept. 

Revenind la analiza comparativă a sistemelor de partide, notăm Revenind la analiza comparativă a sistemelor de partide, notăm 
că în sistemele parlamentare membrii executivului sînt selectaţi, re-că în sistemele parlamentare membrii executivului sînt selectaţi, re-
crutaţi în mod general, din cadrul partidelor politice, în timp ce în crutaţi în mod general, din cadrul partidelor politice, în timp ce în 
sistemele prezidenţiale pot fi  numiţi miniştri personalităţi care nu au sistemele prezidenţiale pot fi  numiţi miniştri personalităţi care nu au 
aparţinut partidului victorios. Alternativa fundamentală a partidelor aparţinut partidului victorios. Alternativa fundamentală a partidelor 
politice în cadrul sistemului parlamentar este de a intra în guvern politice în cadrul sistemului parlamentar este de a intra în guvern 
sau de a trece în opoziţie, complexitatea acestei opţiuni sporeşte în sau de a trece în opoziţie, complexitatea acestei opţiuni sporeşte în 
sistemele multipartidiste faţă de sistemele bipartidiste şi monopar-sistemele multipartidiste faţă de sistemele bipartidiste şi monopar-
tidiste. D. Olson susţine că în cazul sistemelor parlamentare multi-tidiste. D. Olson susţine că în cazul sistemelor parlamentare multi-
partidiste fi ecare partid trebuie să decidă dacă doreşte să coalizeze partidiste fi ecare partid trebuie să decidă dacă doreşte să coalizeze 
cu alte partide. În acest caz, formaţiunile care au obţinut un număr cu alte partide. În acest caz, formaţiunile care au obţinut un număr 
mai mare de voturi pretind portofolii decisive, postul de prim-mi-mai mare de voturi pretind portofolii decisive, postul de prim-mi-
nistru, ministru de Externe, al Apărării, al Internelor. [51, p.216]. nistru, ministru de Externe, al Apărării, al Internelor. [51, p.216]. 
Această situaţie s-a atestat şi în Republica Moldova, unde PLDM, Această situaţie s-a atestat şi în Republica Moldova, unde PLDM, 
avînd cel mai mare număr de mandate din coaliţia de guvernare, avînd cel mai mare număr de mandate din coaliţia de guvernare, 
formată prin alegerile din 30 noiembrie 2014, şi-a atribuit portofo-formată prin alegerile din 30 noiembrie 2014, şi-a atribuit portofo-
liile ministerelor considerate a fi  cu potenţial sporit de infl uenţă şi liile ministerelor considerate a fi  cu potenţial sporit de infl uenţă şi 
dezvoltare social-politică, însă deja în Guvernul Streleţ, format la dezvoltare social-politică, însă deja în Guvernul Streleţ, format la 
30 iulie 2015, a fost impus să se conducă de regulile şi aranjamen-30 iulie 2015, a fost impus să se conducă de regulile şi aranjamen-
tele unui executiv de coaliţie.tele unui executiv de coaliţie.

Deşi partidele politice nu-şi propun să obţină statutul de opozi-Deşi partidele politice nu-şi propun să obţină statutul de opozi-
ţie, formaţiunile parlamentare care au acumulat un număr mic de ţie, formaţiunile parlamentare care au acumulat un număr mic de 
mandate şi nu coalizează cu alte partide sau chiar dacă se plasează mandate şi nu coalizează cu alte partide sau chiar dacă se plasează 
pe primul loc, dar rămîn în afara aranjamentelor, îşi asumă rolul de pe primul loc, dar rămîn în afara aranjamentelor, îşi asumă rolul de 
a critica şi de a lupta împotriva alianţei majoritare. În acest con-a critica şi de a lupta împotriva alianţei majoritare. În acest con-
text, precizăm că opoziţia parlamentară reprezintă cerinţa esenţi-text, precizăm că opoziţia parlamentară reprezintă cerinţa esenţi-
ală a democraţiei şi expresia fundamentală a pluralismului politic. ală a democraţiei şi expresia fundamentală a pluralismului politic. 
Obiectivul partidelor de opoziţie este să răstoarne guvernul printr-o Obiectivul partidelor de opoziţie este să răstoarne guvernul printr-o 
moţiune de cenzură sau să convingă electoratul că sînt capabile moţiune de cenzură sau să convingă electoratul că sînt capabile 
mai bine să conducă decît guvernul sprijinit de alianţa majoritară. mai bine să conducă decît guvernul sprijinit de alianţa majoritară. 
Fenomenul descris poate fi personificat prin situaţia în care frac-Fenomenul descris poate fi personificat prin situaţia în care frac-
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ţiunile PCRM şi PSRM din Legislativul al XIX-lea au înaintat ţiunile PCRM şi PSRM din Legislativul al XIX-lea au înaintat 
Guvernului Leană moţiuni de cenzură repetate, inclusiv pe moti-Guvernului Leană moţiuni de cenzură repetate, inclusiv pe moti-
vul parafării Acordului de Asociere, pentru a destabiliza situaţia vul parafării Acordului de Asociere, pentru a destabiliza situaţia 
politică,şi provoca alegeri anticipate.politică,şi provoca alegeri anticipate.

O situaţie de criză, cu impact asupra structurii şi funcţionalită-O situaţie de criză, cu impact asupra structurii şi funcţionalită-
ţii partidelor în interior, poate fi  redată prin fenomenul facţiunilor. ţii partidelor în interior, poate fi  redată prin fenomenul facţiunilor. 
În doctrina şi în practica marxistă s-a considerat că facţiunile sînt În doctrina şi în practica marxistă s-a considerat că facţiunile sînt 
manifestări destabilizatoare, de fragmentare a partidelor, erezii ale manifestări destabilizatoare, de fragmentare a partidelor, erezii ale 
unor membri. În doctrina politologică occidentală acest fenomen unor membri. În doctrina politologică occidentală acest fenomen 
este considerat o manifestare a diferenţelor de opinii, a acţiunilor este considerat o manifestare a diferenţelor de opinii, a acţiunilor 
întreprinse pe baza divergenţelor de viziuni politice. Fenomenul întreprinse pe baza divergenţelor de viziuni politice. Fenomenul 
presupune existenţa mai multor membri care formează un grup presupune existenţa mai multor membri care formează un grup 
omogen din punctul de vedere al opiniilor împărtăşite, fi ind solidari omogen din punctul de vedere al opiniilor împărtăşite, fi ind solidari 
între ei [52, p.76]. În arealul naţional poate fi  invocat exemplul PL: între ei [52, p.76]. În arealul naţional poate fi  invocat exemplul PL: 
un grup de deputaţi au plecat pe motiv de neconcordanţă a viziuni-un grup de deputaţi au plecat pe motiv de neconcordanţă a viziuni-
lor politice pe marginea problemelor interne, formînd PLR. Ţinem lor politice pe marginea problemelor interne, formînd PLR. Ţinem 
să precizăm însă, că la nivelul abordărilor de politică externă pro-să precizăm însă, că la nivelul abordărilor de politică externă pro-
movate nu se atestă nici o diferenţă, ambele partide optînd pentru movate nu se atestă nici o diferenţă, ambele partide optînd pentru 
integrare europeană şi nord-atlantică. Plecarea din partid poate fi  integrare europeană şi nord-atlantică. Plecarea din partid poate fi  
explicată prin realităţile autohtone: pluralismul opţiunilor strategice explicată prin realităţile autohtone: pluralismul opţiunilor strategice 
şi tactice devin imposibil în interiorul formaţiunilor, acestea fi ind şi tactice devin imposibil în interiorul formaţiunilor, acestea fi ind 
ancorate pe voinţa şi bunul plac al liderului.ancorate pe voinţa şi bunul plac al liderului.

Prevederile programatice de politică externă ale partidelor nu Prevederile programatice de politică externă ale partidelor nu 
se reduc doar în arealul statului de origine, liderii politici caută să se reduc doar în arealul statului de origine, liderii politici caută să 
le promoveze şi să le ajusteze la cerinţele spectrului integraţionist le promoveze şi să le ajusteze la cerinţele spectrului integraţionist 
european pentru a obţine fi nalităţile aşteptate de electorat. Însă o european pentru a obţine fi nalităţile aşteptate de electorat. Însă o 
politică externă echilibrată poartă consecinţe pozitive nu doar în politică externă echilibrată poartă consecinţe pozitive nu doar în 
interiorul statului, ci şi în arealul european şi cel mondial. În acest interiorul statului, ci şi în arealul european şi cel mondial. În acest 
context, aşa cum demonstrează practica partinică modernă, Uniu-context, aşa cum demonstrează practica partinică modernă, Uniu-
nea Europeană are nevoie de partide politice cu structuri speciali-nea Europeană are nevoie de partide politice cu structuri speciali-
zate în vederea ordonării competiţiei politice în cadrul unui sistem zate în vederea ordonării competiţiei politice în cadrul unui sistem 
democratic. K. von Beyme subliniază că prin intermediul partidelor democratic. K. von Beyme subliniază că prin intermediul partidelor 
este promovată competiţia care determină formarea opiniei publice este promovată competiţia care determină formarea opiniei publice 
în jurul unor poziţii politice specifi ce [53, p.14]. Menţionăm că par-în jurul unor poziţii politice specifi ce [53, p.14]. Menţionăm că par-
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tidele repreztidele reprezintă modalitatea de elaborare şi contribuie la formarea intă modalitatea de elaborare şi contribuie la formarea 
identităţii europene la nivelul conştiinţei de masă, iar concurenţa identităţii europene la nivelul conştiinţei de masă, iar concurenţa 
politică furnizează electoratului mecanismul sancţionării actorilor politică furnizează electoratului mecanismul sancţionării actorilor 
politici care nu-şi îndeplinesc promisiunile şi forţează elitele să pro-politici care nu-şi îndeplinesc promisiunile şi forţează elitele să pro-
pună candidaţi şi programe ce sporesc rivalitatea. În cadrul Parla-pună candidaţi şi programe ce sporesc rivalitatea. În cadrul Parla-
mentului European, grupurile politice deţin un rol de semnifi caţie, mentului European, grupurile politice deţin un rol de semnifi caţie, 
participînd la alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi a preşedin-participînd la alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi a preşedin-
ţilor de comisii parlamentare, în atribuţiile lor intră fi xarea ordinii ţilor de comisii parlamentare, în atribuţiile lor intră fi xarea ordinii 
de zi, solicitarea suspendării şedinţelor sau organizarea dezbaterilor de zi, solicitarea suspendării şedinţelor sau organizarea dezbaterilor 
asupra unui subiect de actualitate, benefi ciază de resurse prevăzute asupra unui subiect de actualitate, benefi ciază de resurse prevăzute 
în bugetul Parlamentului, avînd la dispoziţie sedii şi secretariat.în bugetul Parlamentului, avînd la dispoziţie sedii şi secretariat.
 J. P. Jacque afi rmă că nici un act al Parlamentului European nu este  J. P. Jacque afi rmă că nici un act al Parlamentului European nu este 
adoptat fără luarea unei poziţii din partea grupurilor politice, cauza adoptat fără luarea unei poziţii din partea grupurilor politice, cauza 
constituirii lor fi ind determinată de procedura de control asupra des-constituirii lor fi ind determinată de procedura de control asupra des-
făşurării lucrărilor parlamentare şi orientarea voturilor membrilor făşurării lucrărilor parlamentare şi orientarea voturilor membrilor 
acestora [54, p.217]. În plus, din 2014 grupurile parlamentare euro-acestora [54, p.217]. În plus, din 2014 grupurile parlamentare euro-
pene înaintează candidaţi pentru funcţia de Preşedinte al Comisiei pene înaintează candidaţi pentru funcţia de Preşedinte al Comisiei 
Europene, rolul instituţional al Parlamentului crescînd esenţial.Europene, rolul instituţional al Parlamentului crescînd esenţial.

Reieşind din analiza de conţinut ideologico-doctrinar promovat Reieşind din analiza de conţinut ideologico-doctrinar promovat 
prin documentele de program ale partidelor europene, deducem că prin documentele de program ale partidelor europene, deducem că 
sistemul politic european are o natură bidimensională, ancorată pe sistemul politic european are o natură bidimensională, ancorată pe 
două criterii de diferenţiere: pe de o parte, orientarea economică şi două criterii de diferenţiere: pe de o parte, orientarea economică şi 
socio-politică fi e de stînga, fi e de dreapta conturată la nivel naţio-socio-politică fi e de stînga, fi e de dreapta conturată la nivel naţio-
nal, iar pe de altă parte, poziţia pro sau contra integrării europene. nal, iar pe de altă parte, poziţia pro sau contra integrării europene. 
Nu putem afi rma că ar exista un confl ict ireconciliabil între parti-Nu putem afi rma că ar exista un confl ict ireconciliabil între parti-
dele europene de stînga (centru-stînga) şi cele de dreapta (centru–dele europene de stînga (centru-stînga) şi cele de dreapta (centru–
dreapta), spre stînga se orientează verzii şi socialiştii, spre dreapta dreapta), spre stînga se orientează verzii şi socialiştii, spre dreapta 
liberal-democraţii şi popularii, în acest format nefi ind incluse extre-liberal-democraţii şi popularii, în acest format nefi ind incluse extre-
mele. Notăm că stînga şi dreapta sînt abordate în sensul european al mele. Notăm că stînga şi dreapta sînt abordate în sensul european al 
cuvîntului. G. Fabian, N. Mihu şi E. Veress susţin că în privinţa po-cuvîntului. G. Fabian, N. Mihu şi E. Veress susţin că în privinţa po-
ziţiei faţă de integrarea europeană, formaţiunile de extremă stînga şi ziţiei faţă de integrarea europeană, formaţiunile de extremă stînga şi 
dreapta sînt mult mai euro-sceptice decît partidele de centru-stînga dreapta sînt mult mai euro-sceptice decît partidele de centru-stînga 
sau centru-dreapta [55, p.126]. Vom nota că două instituţii comuni-sau centru-dreapta [55, p.126]. Vom nota că două instituţii comuni-
tare importante, Parlamentul European şi Comisia Europeană, sînt tare importante, Parlamentul European şi Comisia Europeană, sînt 
conduse de o alianţă popular-socialistă.conduse de o alianţă popular-socialistă.
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În urma alegerilor din 2014, în cadrul Parlamentului European În urma alegerilor din 2014, în cadrul Parlamentului European 
au fost formate şapte grupuri politice: Partidul Popular European au fost formate şapte grupuri politice: Partidul Popular European 
(221 membri), Alianţa Progresistă a Socialiştilor si Democraţilor (221 membri), Alianţa Progresistă a Socialiştilor si Democraţilor 
(191 membri), Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (191 membri), Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 
(59 eurodeputaţi), Conservatorii şi Reformiştii Europeni (55 eu-(59 eurodeputaţi), Conservatorii şi Reformiştii Europeni (55 eu-
rodeputaţi), Verzii/Alianţa Liberă Europeană (52 membri), Stînga rodeputaţi), Verzii/Alianţa Liberă Europeană (52 membri), Stînga 
Unită Europeană/Stînga Verde Nordică (45 membri) şi Europa Li-Unită Europeană/Stînga Verde Nordică (45 membri) şi Europa Li-
bertăţii şi Democraţiei (32 eurodeputaţi) [56]. Ţinem să precizăm bertăţii şi Democraţiei (32 eurodeputaţi) [56]. Ţinem să precizăm 
însă, că unele grupuri, cu predilecţie de extreme, nu se caracteri-însă, că unele grupuri, cu predilecţie de extreme, nu se caracteri-
zează prin integritate şi omogenitate, fi ind abandonate mai ales de zează prin integritate şi omogenitate, fi ind abandonate mai ales de 
deputaţii independenţi şi conjuncturişti. deputaţii independenţi şi conjuncturişti. 

Convergenţa doctrinar-ideologică se prezintă a fi  una conside-Convergenţa doctrinar-ideologică se prezintă a fi  una conside-
rabilă, diferenţele în abordarea politicilor europene sînt consisten-rabilă, diferenţele în abordarea politicilor europene sînt consisten-
te, iar identifi carea consensului reprezintă o normă fundamentală a te, iar identifi carea consensului reprezintă o normă fundamentală a 
activităţii Parlamentului european. În altă ordine de idei, cele trei activităţii Parlamentului european. În altă ordine de idei, cele trei 
grupuri parlamentare fondatoare ale acestei instituţii comunitare grupuri parlamentare fondatoare ale acestei instituţii comunitare 
au avantajul vechimii şi benefi ciază de cele mai dezvoltate norme au avantajul vechimii şi benefi ciază de cele mai dezvoltate norme 
interne şi structuri organizatorice, în timp ce grupurile constituite interne şi structuri organizatorice, în timp ce grupurile constituite 
relativ recent reprezintă organizaţii ad-hoc, ale căror membri, reguli relativ recent reprezintă organizaţii ad-hoc, ale căror membri, reguli 
şi denumiri se schimbă constant.şi denumiri se schimbă constant.

Analiza descriptivă a partidelor politice europene evidenţia-Analiza descriptivă a partidelor politice europene evidenţia-
ză Partidul Popular European ca pe o formaţiune ce urmează li-ză Partidul Popular European ca pe o formaţiune ce urmează li-
nia creştin-democraţiei, a conservatorismului şi altor curente de nia creştin-democraţiei, a conservatorismului şi altor curente de 
centru-dreapta, reprezentînd cea mai importantă forţă politică a centru-dreapta, reprezentînd cea mai importantă forţă politică a 
Uniunii Europene, însumînd actori politici din aproape toate sta-Uniunii Europene, însumînd actori politici din aproape toate sta-
tele membre şi fiind un promotor al extinderii spaţiului comunitar. tele membre şi fiind un promotor al extinderii spaţiului comunitar. 
Popularii europeni au desfăşurat o activitate intensă în vederea Popularii europeni au desfăşurat o activitate intensă în vederea 
consolidării Uniunii Europene prin obiective menite să fortifice consolidării Uniunii Europene prin obiective menite să fortifice 
supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi consolidarea supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi consolidarea 
bunăstării tuturor cetăţenilor. Conţinutul prevederilor programati-bunăstării tuturor cetăţenilor. Conţinutul prevederilor programati-
ce de politică externă vizează cooperarea cu statele puternic dez-ce de politică externă vizează cooperarea cu statele puternic dez-
voltate şi menţinerea poziţiei monedei europene ca un instrument voltate şi menţinerea poziţiei monedei europene ca un instrument 
de competitivitate şi de stabilitate a Europei în cadrul economiei de competitivitate şi de stabilitate a Europei în cadrul economiei 
mondiale. La nivelul cooperării multilaterale se angajează să sus-mondiale. La nivelul cooperării multilaterale se angajează să sus-
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ţină negocierile Tratatului transatlantic privind comerţul şi inves-ţină negocierile Tratatului transatlantic privind comerţul şi inves-
tiţiile, precum şi reevaluarea conţinutului relaţiilor cu ţările terţe tiţiile, precum şi reevaluarea conţinutului relaţiilor cu ţările terţe 
pentru a împiedica migraţia clandestină [57]. pentru a împiedica migraţia clandestină [57]. 

În doctrina şi platformele electorale ale Alianţei Progresiste a În doctrina şi platformele electorale ale Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor şi Democraţilor obiectivul prioritar strategic este for-Socialiştilor şi Democraţilor obiectivul prioritar strategic este for-
marea Uniunii Europene sociale şi a bunăstării prin îmbunătăţirea marea Uniunii Europene sociale şi a bunăstării prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi de muncă, prin crearea oportunităţilor de afi r-condiţiilor de viaţă şi de muncă, prin crearea oportunităţilor de afi r-
mare pentru cetăţeni. Socialiştii se pronunţă în favoarea intervenţiei mare pentru cetăţeni. Socialiştii se pronunţă în favoarea intervenţiei 
statului în mecanismul de funcţionalitate a pieţei şi în defavoarea statului în mecanismul de funcţionalitate a pieţei şi în defavoarea 
intervenţiei în relaţiile sociale şi politice ale individului, fi ind pro-intervenţiei în relaţiile sociale şi politice ale individului, fi ind pro-
motori ai integrării europene [58].motori ai integrării europene [58].

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa ancorează Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa ancorează 
echilibrul forţelor politice spre centru, valorile importante promo-echilibrul forţelor politice spre centru, valorile importante promo-
vate fi ind forţa pieţei, libera iniţiativă, politicile sociale, regionale vate fi ind forţa pieţei, libera iniţiativă, politicile sociale, regionale 
şi agricole[59].Membrii sînt recunoscuţi ca cei mai convinşi susţi-şi agricole[59].Membrii sînt recunoscuţi ca cei mai convinşi susţi-
nători ai lărgirii spaţiului comunitar.nători ai lărgirii spaţiului comunitar.

Partidul Ecologiştilor şi Alianţa Liberă Europeană promovează Partidul Ecologiştilor şi Alianţa Liberă Europeană promovează 
orientarea Uniunii Europene spre valorile sociale, culturale şi eco-orientarea Uniunii Europene spre valorile sociale, culturale şi eco-
logiste. Deşi iniţial era interesat strict de problemele ecologice, de logiste. Deşi iniţial era interesat strict de problemele ecologice, de 
protecţia mediului, treptat şi-a extins aria preocupărilor spre res-protecţia mediului, treptat şi-a extins aria preocupărilor spre res-
pectarea drepturilor fundamentale, descentralizarea administrativă pectarea drepturilor fundamentale, descentralizarea administrativă 
prin participarea directă la luarea deciziilor sau liberalizarea muncii prin participarea directă la luarea deciziilor sau liberalizarea muncii 
[60]. Menţionăm că Ecologiştii şi-au exprimat poziţia în favoarea [60]. Menţionăm că Ecologiştii şi-au exprimat poziţia în favoarea 
consolidării spaţiului comunitar prin extinderea procesului de inte-consolidării spaţiului comunitar prin extinderea procesului de inte-
grare europeană.grare europeană.

Contestînd extinderea spaţiului comunitar, Conservatorii şi Re-Contestînd extinderea spaţiului comunitar, Conservatorii şi Re-
formiştii Europeni militează împotriva federalizării şi a extinderii formiştii Europeni militează împotriva federalizării şi a extinderii 
Uniunii Europene. Declaraţia constitutivă conţine principiile direc-Uniunii Europene. Declaraţia constitutivă conţine principiile direc-
toare ale politicii externe care vizează libertatea şi corectitudinea toare ale politicii externe care vizează libertatea şi corectitudinea 
comerţului şi a concurenţei, integritatea suverană a statului-naţiune, comerţului şi a concurenţei, integritatea suverană a statului-naţiune, 
opoziţia faţă de federalismul Uniunii Europene şi respectul reînnoit opoziţia faţă de federalismul Uniunii Europene şi respectul reînnoit 
pentru adevărata subsidiaritate. În plan internaţional, grupul promo-pentru adevărata subsidiaritate. În plan internaţional, grupul promo-
vează parteneriatul trans-atlantic, dar cu un NATO revitalizat, care vează parteneriatul trans-atlantic, dar cu un NATO revitalizat, care 
sprijină democraţiile tinere din întreaga Europă. În planul extinderii sprijină democraţiile tinere din întreaga Europă. În planul extinderii 
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spaţiului comunitar, conservatorii şi reformiştii promovează respec-spaţiului comunitar, conservatorii şi reformiştii promovează respec-
tarea membrilor actuali şi potenţiali ai Uniunii Europene [61].tarea membrilor actuali şi potenţiali ai Uniunii Europene [61].

Stînga Unită europeană deţine o poziţie favorabilă integrării eu-Stînga Unită europeană deţine o poziţie favorabilă integrării eu-
ropene, deşi într-o variantă diferită faţă de modelul existent. Decla-ropene, deşi într-o variantă diferită faţă de modelul existent. Decla-
raţia constitutivă a acestui grup denotă orientarea formaţiunii spre raţia constitutivă a acestui grup denotă orientarea formaţiunii spre 
asigurarea respectului pentru mediu şi crearea spaţiului social co-asigurarea respectului pentru mediu şi crearea spaţiului social co-
mun cu drepturi egale pentru toţi cetăţenii [62]. Precizăm că Noua mun cu drepturi egale pentru toţi cetăţenii [62]. Precizăm că Noua 
Europă pe care o propune gruparea are un caracter social, democra-Europă pe care o propune gruparea are un caracter social, democra-
tic, feminist, ecologic şi solidar cu toate popoarele lumii.tic, feminist, ecologic şi solidar cu toate popoarele lumii.

Cea mai eurosceptică formaţiune politică din cadrul Parlamen-Cea mai eurosceptică formaţiune politică din cadrul Parlamen-
tului European se dovedeşte a fi  Grupul Europa Libertăţii şi Demo-tului European se dovedeşte a fi  Grupul Europa Libertăţii şi Demo-
craţiei, format din reprezentanţii partidelor de extremă dreapta, iar craţiei, format din reprezentanţii partidelor de extremă dreapta, iar 
două dintre partide, Partidul Independent al Marii Britanii şi Liga două dintre partide, Partidul Independent al Marii Britanii şi Liga 
Nord, alcătuiesc aproape două treimi din membrii săi. În planul po-Nord, alcătuiesc aproape două treimi din membrii săi. În planul po-
liticii externe, grupul se opune constant extinderii spaţiului comuni-liticii externe, grupul se opune constant extinderii spaţiului comuni-
tar şi integrării noilor membri în structurile comunitare. Remarcăm, tar şi integrării noilor membri în structurile comunitare. Remarcăm, 
în acelaşi timp, dispersarea euroscepticilor, care nu reuşesc să for-în acelaşi timp, dispersarea euroscepticilor, care nu reuşesc să for-
meze un front comun.meze un front comun.

Parlamentul European se organizează în comisii permanente, fi -Parlamentul European se organizează în comisii permanente, fi -
ind speciale şi de anchetă, avînd rolul primar de a pregăti legislaţia ind speciale şi de anchetă, avînd rolul primar de a pregăti legislaţia 
şi a o adopta în prima lectură. Forumul cetăţenilor europeni însu-şi a o adopta în prima lectură. Forumul cetăţenilor europeni însu-
mează 20 de comisii permanente şi 2 subcomisii, fi ecare ocupîndu-mează 20 de comisii permanente şi 2 subcomisii, fi ecare ocupîndu-
se de un anumit domeniu politic. La nivelul Comisiei pentru Afaceri se de un anumit domeniu politic. La nivelul Comisiei pentru Afaceri 
Externe se examinează rapoarte, proiecte, propuneri şi recomandări Externe se examinează rapoarte, proiecte, propuneri şi recomandări 
cu privire la dezvoltarea parteneriatelor de cooperare dintre Uniu-cu privire la dezvoltarea parteneriatelor de cooperare dintre Uniu-
nea Europeană şi Republica Moldova. În acest sens, proiectul de nea Europeană şi Republica Moldova. În acest sens, proiectul de 
decizie a Consiliului cu privire la Acordul de Asociere dintre Uni-decizie a Consiliului cu privire la Acordul de Asociere dintre Uni-
unea Europeană şi Republica Moldova cuprinde unele referinţe la unea Europeană şi Republica Moldova cuprinde unele referinţe la 
necesitatea semnării Acordului în vederea dinamizării procesului necesitatea semnării Acordului în vederea dinamizării procesului 
de reforme, procedură care consolidează poziţia Republicii Mol-de reforme, procedură care consolidează poziţia Republicii Mol-
dova derivată din art. 48 al Tratatului asupra Uniunii Europene, în dova derivată din art. 48 al Tratatului asupra Uniunii Europene, în 
vederea realizării cărora sînt necesare promovarea democraţiei şi vederea realizării cărora sînt necesare promovarea democraţiei şi 
a reformelor, respectarea drepturilor omului şi a statului de drept. a reformelor, respectarea drepturilor omului şi a statului de drept. 
Proiectul face referire la importanţa partidelor politice şi aportul lor Proiectul face referire la importanţa partidelor politice şi aportul lor 
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în proîn promovarea principiilor şi valorilor europene materializate prin movarea principiilor şi valorilor europene materializate prin 
transparenţă, nediscriminare şi justiţie corectă [63]. Pe segmentul transparenţă, nediscriminare şi justiţie corectă [63]. Pe segmentul 
Acordului de Asociere identifi căm poziţia Comisiei pentru Afaceri Acordului de Asociere identifi căm poziţia Comisiei pentru Afaceri 
Externe exprimată prin Avizul dedicat Comisiei pentru comerţ in-Externe exprimată prin Avizul dedicat Comisiei pentru comerţ in-
ternaţional, instrument pentru a gestiona acordurile în domeniul ternaţional, instrument pentru a gestiona acordurile în domeniul 
proprietăţii intelectuale, pieţei şi a serviciilor [64].proprietăţii intelectuale, pieţei şi a serviciilor [64].

Consolidarea relaţiilor externe ale Uniunii Europene cu Repu-Consolidarea relaţiilor externe ale Uniunii Europene cu Repu-
blica Moldova se conţine şi în Propunerea de modifi care a Regula-blica Moldova se conţine şi în Propunerea de modifi care a Regula-
mentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului, elaborată de către Comi-mentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului, elaborată de către Comi-
sia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, destinată Comisiei pentru sia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, destinată Comisiei pentru 
comerţ internaţional, prin introducerea de noi contingente tarifare comerţ internaţional, prin introducerea de noi contingente tarifare 
scutite de taxe vamale pentru produsele fructifere, „constituind o scutite de taxe vamale pentru produsele fructifere, „constituind o 
măsură de sprijin a Republicii Moldova, afl ată într-o situaţie soci-măsură de sprijin a Republicii Moldova, afl ată într-o situaţie soci-
ală şi fi nanciară difi cilă” [65]. Propunerea a întrunit susţinere din ală şi fi nanciară difi cilă” [65]. Propunerea a întrunit susţinere din 
mai multe motive, inclusiv a vizat sprijinirea procesului de reformă mai multe motive, inclusiv a vizat sprijinirea procesului de reformă 
a agriculturii din Republica Moldova, care încearcă să se apropie a agriculturii din Republica Moldova, care încearcă să se apropie 
gradual de standardele europene şi a recunoscut îmbunătăţirea re-gradual de standardele europene şi a recunoscut îmbunătăţirea re-
laţiilor comerciale moldo-comunitare. În Propunerea de rezoluţie a laţiilor comerciale moldo-comunitare. În Propunerea de rezoluţie a 
Parlamentului European la Raportul anual al Înaltului Reprezentant Parlamentului European la Raportul anual al Înaltului Reprezentant 
al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate 
regăsim obiectivul de menţinere şi consolidare a ordinii juridice şi regăsim obiectivul de menţinere şi consolidare a ordinii juridice şi 
politice europene, adresat direct Republicii Moldova. În acest con-politice europene, adresat direct Republicii Moldova. În acest con-
text, autorităţile comunitare consideră oportun de a edifi ca strategia text, autorităţile comunitare consideră oportun de a edifi ca strategia 
politicii globale, menită să restabilească ordinea politică europeană, politicii globale, menită să restabilească ordinea politică europeană, 
inclusiv prin dezvoltarea dialogului constructiv cu Federaţia Rusă inclusiv prin dezvoltarea dialogului constructiv cu Federaţia Rusă 
şi alte state din vecinătatea Uniunii Europene, care va cimenta o şi alte state din vecinătatea Uniunii Europene, care va cimenta o 
bază importantă pentru pacea şi stabilitatea în regiune, cu condi-bază importantă pentru pacea şi stabilitatea în regiune, cu condi-
ţia ca Rusia să respecte dreptul internaţional şi să-şi îndeplinească ţia ca Rusia să respecte dreptul internaţional şi să-şi îndeplinească 
angajamentele privind Georgia, Moldova şi Ucraina [66]. Acordul angajamentele privind Georgia, Moldova şi Ucraina [66]. Acordul 
de Asociere fi ind un instrument necesar pentru modernizarea guver-de Asociere fi ind un instrument necesar pentru modernizarea guver-
nanţei democratice, edifi carea statului de drept, reformarea admi-nanţei democratice, edifi carea statului de drept, reformarea admi-
nistraţiei publice şi realizarea reformelor economice şi structurale, nistraţiei publice şi realizarea reformelor economice şi structurale, 
conţine mai multe prevederi derivate din documentele programatice conţine mai multe prevederi derivate din documentele programatice 
ale partidelor cu viziuni proeuropene care au acces la guvernare ale partidelor cu viziuni proeuropene care au acces la guvernare 
după scrutinul din 29 iulie 2009.după scrutinul din 29 iulie 2009.
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Alte mecanisme de lucru ale comisiilor parlamentare europene Alte mecanisme de lucru ale comisiilor parlamentare europene 
sînt analizele justificate, audierile sau lucrările în curs. Analizele sînt analizele justificate, audierile sau lucrările în curs. Analizele 
justificate reprezintă documentele elaborate de serviciile de cer-justificate reprezintă documentele elaborate de serviciile de cer-
cetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele şi cetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele şi 
briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de 
asistenţă pentru guvernanţa economică şi de Direcţia pentru eva-asistenţă pentru guvernanţa economică şi de Direcţia pentru eva-
luarea impactului şi valoarea adăugată europeană, scopul acestor luarea impactului şi valoarea adăugată europeană, scopul acestor 
documente constînd în sprijinirea activităţilor organismelor par-documente constînd în sprijinirea activităţilor organismelor par-
lamentare [67]. În analizele justificatoare, referinţele tematice la lamentare [67]. În analizele justificatoare, referinţele tematice la 
Republica Moldova conţin abordări asupra statutului în Parteneri-Republica Moldova conţin abordări asupra statutului în Parteneri-
atul Estic, notîndu-se că trebuie privită ca fiind mai mult decît un atul Estic, notîndu-se că trebuie privită ca fiind mai mult decît un 
partener al Uniunii Europene, iar principiul „mai mult pentru mai partener al Uniunii Europene, iar principiul „mai mult pentru mai 
mult” trebuie să fie fortificat, fapt care ar trimite un semnal politic mult” trebuie să fie fortificat, fapt care ar trimite un semnal politic 
clar pentru toate părţile implicate şi ar permite utilizarea eficientă clar pentru toate părţile implicate şi ar permite utilizarea eficientă 
a resurselor europene acordate [68].a resurselor europene acordate [68].

Vom nota că audierile ca mecanism de lucru al comisiilor sînt Vom nota că audierile ca mecanism de lucru al comisiilor sînt 
organizate cu participarea experţilor pe domenii de interes [69]. Re-organizate cu participarea experţilor pe domenii de interes [69]. Re-
ferindu-ne la abordarea tematică a Republicii Moldova în cadrul ferindu-ne la abordarea tematică a Republicii Moldova în cadrul 
audierilor, susţinem că în data de 14 iulie 2015 a avut loc audierea audierilor, susţinem că în data de 14 iulie 2015 a avut loc audierea 
experţilor L. Zannier, Secretar General al OSCE, J. Shea, asistent experţilor L. Zannier, Secretar General al OSCE, J. Shea, asistent 
adjunct al Secretarului General pentru Provocările de Securitate adjunct al Secretarului General pentru Provocările de Securitate 
Emergente, NATO şi J. Sherr, asociat în Programul Rusia şi Eur-Emergente, NATO şi J. Sherr, asociat în Programul Rusia şi Eur-
asia, Chatham House, purtînd titlul „Securitatea în ţările semnata-asia, Chatham House, purtînd titlul „Securitatea în ţările semnata-
re ale Acordului de Asociere: Ucraina şi confl ictele îngheţate din re ale Acordului de Asociere: Ucraina şi confl ictele îngheţate din 
Republica Moldova şi Georgia”, cu participarea Comisiei pentru Republica Moldova şi Georgia”, cu participarea Comisiei pentru 
Afaceri Externe şi a Subcomisiei pentru Securitate şi Apărare [70]. Afaceri Externe şi a Subcomisiei pentru Securitate şi Apărare [70]. 
Finalitatea audierii experţilor a fost exprimată prin necesitatea con-Finalitatea audierii experţilor a fost exprimată prin necesitatea con-
tinuării reformelor de dezvoltare şi a dialogului politic pentru solu-tinuării reformelor de dezvoltare şi a dialogului politic pentru solu-
ţionarea paşnică a confl ictelor din regiune. ţionarea paşnică a confl ictelor din regiune. 

Lucrările în curs cuprind procedurile legislative în curs de des-Lucrările în curs cuprind procedurile legislative în curs de des-
făşurare în cadrul fi ecărei comisii, indicînd stadiul procedurii, nu-făşurare în cadrul fi ecărei comisii, indicînd stadiul procedurii, nu-
mele raportorului şi dacă contribuţia comisiei respective a fost so-mele raportorului şi dacă contribuţia comisiei respective a fost so-
licitată în calitate de comisie responsabilă sau numai pentru a-şi da licitată în calitate de comisie responsabilă sau numai pentru a-şi da 
avizul [71]. Aderarea Republicii Moldova la spaţiul comun aerian s-a avizul [71]. Aderarea Republicii Moldova la spaţiul comun aerian s-a 
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realizat prin încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între realizat prin încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova, procedură care s-a desfă-Uniunea Europeană şi Republica Moldova, procedură care s-a desfă-
şurat în cadrul lucrărilor în curs ale Comisiei transport şi turism [72].şurat în cadrul lucrărilor în curs ale Comisiei transport şi turism [72].

Analiza comparativă a mecanismelor de lucru ale Comisii-Analiza comparativă a mecanismelor de lucru ale Comisii-
lor Parlamentului European şi Parlamentului Republicii Moldova lor Parlamentului European şi Parlamentului Republicii Moldova 
indică asemănări multiple. Articolul 27 al Legii pentru adoptarea indică asemănări multiple. Articolul 27 al Legii pentru adoptarea 
Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996 prevede Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996 prevede 
expres că pentru examinarea proiectelor de acte şi propuneri legis-expres că pentru examinarea proiectelor de acte şi propuneri legis-
lative pentru elaborarea rapoartelor sau avizelor, Comisiile parla-lative pentru elaborarea rapoartelor sau avizelor, Comisiile parla-
mentare pot fi  consultate de organele administraţiei publice, de alte mentare pot fi  consultate de organele administraţiei publice, de alte 
organe sau întreprinderi, instituţii şi organizaţii. La fi nele şedinţei organe sau întreprinderi, instituţii şi organizaţii. La fi nele şedinţei 
comisiile permanente emit avize consultative cu titlu de recoman-comisiile permanente emit avize consultative cu titlu de recoman-
dare. Acestea pot forma grupuri de lucru întrunind experţi şi speci-dare. Acestea pot forma grupuri de lucru întrunind experţi şi speci-
alişti reprezentanţi ai părţilor interesate cu care se consultă în acti-alişti reprezentanţi ai părţilor interesate cu care se consultă în acti-
vitatea lor, fi ind în drept de a constitui subcomisii, desemnîndu-le vitatea lor, fi ind în drept de a constitui subcomisii, desemnîndu-le 
atribuţiile, componenţa şi conducerea [73].atribuţiile, componenţa şi conducerea [73].

Generalizînd conţinutul prevederilor programatice de politică Generalizînd conţinutul prevederilor programatice de politică 
externă în documentele şi în activitatea partidelor europene, subli-externă în documentele şi în activitatea partidelor europene, subli-
niem că sînt redate atît repere pentru politicile de ansamblu ale Uni-niem că sînt redate atît repere pentru politicile de ansamblu ale Uni-
unii Europene, cît şi repere electorale pentru dezvoltarea fi ecărui unii Europene, cît şi repere electorale pentru dezvoltarea fi ecărui 
stat membru în parte. În acest context, O. Manolache precizează că stat membru în parte. În acest context, O. Manolache precizează că 
pentru a promova o politică externă adecvată orientărilor şi tendin-pentru a promova o politică externă adecvată orientărilor şi tendin-
ţelor comunitare, în cadrul Tratatului de la Maastricht a fost insti-ţelor comunitare, în cadrul Tratatului de la Maastricht a fost insti-
tuită Politica Externă şi de Securitate Comună, pilon ce se referă la tuită Politica Externă şi de Securitate Comună, pilon ce se referă la 
promovarea relaţiilor de cooperare în diverse domenii ale colaboră-promovarea relaţiilor de cooperare în diverse domenii ale colaboră-
rii internaţionale. Pentru instituirea şi orientarea politici externe co-rii internaţionale. Pentru instituirea şi orientarea politici externe co-
mune spre racordarea la noile cerinţe economice au fost determinate mune spre racordarea la noile cerinţe economice au fost determinate 
obiectivele de bază ce cuprind: promovarea intereselor fundamenta-obiectivele de bază ce cuprind: promovarea intereselor fundamenta-
le şi independenţa Uniunii Europene, fortifi carea securităţii statelor le şi independenţa Uniunii Europene, fortifi carea securităţii statelor 
membre sub toate aspectele, promovarea cooperării internaţionale, membre sub toate aspectele, promovarea cooperării internaţionale, 
dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept [74]. dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept [74]. 
Subliniem că Uniunea Europeană realizează aceste obiective prin Subliniem că Uniunea Europeană realizează aceste obiective prin 
cooperare sistemică între statele membre, implementînd acţiuni co-cooperare sistemică între statele membre, implementînd acţiuni co-
mune în domeniile în care urmăresc interese comune. Statele comu-mune în domeniile în care urmăresc interese comune. Statele comu-
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nitare sînt dispuse să sprijine activ  Politica Externă şi de Securitate nitare sînt dispuse să sprijine activ  Politica Externă şi de Securitate 
Comună în spiritul de loialitate şi de solidaritate mutuală, urmărind Comună în spiritul de loialitate şi de solidaritate mutuală, urmărind 
să coordoneze acţiunile lor în cadrul organizaţiilor internaţionale să coordoneze acţiunile lor în cadrul organizaţiilor internaţionale 
prin apărarea poziţiilor comune.prin apărarea poziţiilor comune.

Practica electorală europeană devine tot mai activă şi în Repu-Practica electorală europeană devine tot mai activă şi în Repu-
blica Moldova, în contextul în care pentru alegerile parlamentare blica Moldova, în contextul în care pentru alegerile parlamentare 
europene din 2014 cetăţenii care au redobîndit cetăţenia română europene din 2014 cetăţenii care au redobîndit cetăţenia română 
au prezentat un anumit interes, argument validat şi prin dublarea au prezentat un anumit interes, argument validat şi prin dublarea 
numărului de secţii de votare faţă de anul electoral 2009, datorită numărului de secţii de votare faţă de anul electoral 2009, datorită 
aşteptărilor de participare la urnele de vot. Candidaţii care au fost aşteptărilor de participare la urnele de vot. Candidaţii care au fost 
înscrişi pe listele concurenţilor electorali din România şi-au propus înscrişi pe listele concurenţilor electorali din România şi-au propus 
drept obiectiv de a reprezenta aşteptările cetăţenilor moldoveni în drept obiectiv de a reprezenta aşteptările cetăţenilor moldoveni în 
legislativul european, însă, reieşind din faptul că nici unul nu s-a legislativul european, însă, reieşind din faptul că nici unul nu s-a 
poziţionat pe locurile eligibile în liste, nici unul din ei nu a devenit poziţionat pe locurile eligibile în liste, nici unul din ei nu a devenit 
eurodeputat. Considerăm oportună experienţa obţinută în urma or-eurodeputat. Considerăm oportună experienţa obţinută în urma or-
ganizării şi participării la alegerile europene, acţiune care ne apropie ganizării şi participării la alegerile europene, acţiune care ne apropie 
de valorile democratice şi practicile partinice electorale comunitare.de valorile democratice şi practicile partinice electorale comunitare.

În concluzie menţionăm că partidele politice rămîn generatori ai În concluzie menţionăm că partidele politice rămîn generatori ai 
prevederilor programatice de politică externă prin care autorităţile prevederilor programatice de politică externă prin care autorităţile 
dezvoltă parteneriate de cooperare pe plan internaţional, iar tipul de dezvoltă parteneriate de cooperare pe plan internaţional, iar tipul de 
sistem de partide dominant într-un stat democratic practic nu este sistem de partide dominant într-un stat democratic practic nu este 
în măsură să infl uenţeze decisiv capacitatea de funcţionalitate a in-în măsură să infl uenţeze decisiv capacitatea de funcţionalitate a in-
stituţiilor în procesul exercitării acestor prevederi, deoarece imple-stituţiilor în procesul exercitării acestor prevederi, deoarece imple-
mentarea obiectivelor programatice presupune expres ca instituţiile mentarea obiectivelor programatice presupune expres ca instituţiile 
şi mecanismele implicate în promovarea şi realizarea lor să fi e bazate şi mecanismele implicate în promovarea şi realizarea lor să fi e bazate 
pe principiile statului de drept. La nivel european partidele naţionale pe principiile statului de drept. La nivel european partidele naţionale 
implicate la procesul legislativ adoptă şi promovează politici cu un implicate la procesul legislativ adoptă şi promovează politici cu un 
grad mult mai mare de complexitate, iar sistemul de partide institu-grad mult mai mare de complexitate, iar sistemul de partide institu-
ţionalizat şi cu tradiţii, gradual, se transformă prin caracter în trans-ţionalizat şi cu tradiţii, gradual, se transformă prin caracter în trans-
naţional, depăşind în fapt limitele şi interesele unui singur stat. Indi-naţional, depăşind în fapt limitele şi interesele unui singur stat. Indi-
ferent de tipul sistemului de partide existent, prerogativele politicii ferent de tipul sistemului de partide existent, prerogativele politicii 
externe reprezintă capacitatea statului de racordare la noile provocări externe reprezintă capacitatea statului de racordare la noile provocări 
ale procesului de integrare şi globalizare, tendinţă proprie atît statelor ale procesului de integrare şi globalizare, tendinţă proprie atît statelor 
comunitare, cît şi celor necomunitare, inclusiv Republicii Moldova. comunitare, cît şi celor necomunitare, inclusiv Republicii Moldova. 
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2.2.  Afi rmarea internaţională a Republicii Moldova 2.2.  Afi rmarea internaţională a Republicii Moldova 
prin prisma activităţii partidelor politiceprin prisma activităţii partidelor politice

În contextul dezvoltării şi relansării relaţiilor internaţionale, În contextul dezvoltării şi relansării relaţiilor internaţionale, 
Republica Moldova îşi edifi că statutul pe plan extern în conformita-Republica Moldova îşi edifi că statutul pe plan extern în conformita-
te cu transformările structurale ale sistemului internaţional din peri-te cu transformările structurale ale sistemului internaţional din peri-
oada postrăzboi rece. Din analiza literaturii de specialitate şi a prac-oada postrăzboi rece. Din analiza literaturii de specialitate şi a prac-
ticii de cooperare multilaterală deducem că rolul şi locul Republicii ticii de cooperare multilaterală deducem că rolul şi locul Republicii 
Moldova este determinat de doi factori edifi catori: intern, redat prin Moldova este determinat de doi factori edifi catori: intern, redat prin 
poziţia autorităţilor faţă de conţinutul relaţiilor internaţionale, di-poziţia autorităţilor faţă de conţinutul relaţiilor internaţionale, di-
recţia vectorului politicii externe înscrise în programe guvernamen-recţia vectorului politicii externe înscrise în programe guvernamen-
tale şi documentele partidelor politice, precum şi prin confi gurarea tale şi documentele partidelor politice, precum şi prin confi gurarea 
opţiunilor strategice de cooperare în areal subregional, european şi opţiunilor strategice de cooperare în areal subregional, european şi 
mondial; extern, determinat de conjunctura internaţională dominan-mondial; extern, determinat de conjunctura internaţională dominan-
tă, de crizele economice, instabilitatea politică, nivelul dezvoltării tă, de crizele economice, instabilitatea politică, nivelul dezvoltării 
statelor şi de relaţiile bilaterale sau multilaterale consfi nţite prin statelor şi de relaţiile bilaterale sau multilaterale consfi nţite prin 
acorduri de cooperare. V. Arhiliuc a menţionat că aceste relaţii pot acorduri de cooperare. V. Arhiliuc a menţionat că aceste relaţii pot 
să cuprindă concomitent toate aspectele vieţii sociale sau doar cîte-să cuprindă concomitent toate aspectele vieţii sociale sau doar cîte-
va, fi ind marcate de un caracter politic, economic, tehnico-ştiinţifi c va, fi ind marcate de un caracter politic, economic, tehnico-ştiinţifi c 
sau cultural [1, p.8].sau cultural [1, p.8].

Politica externă a Republicii Moldova se caracterizează prin in-Politica externă a Republicii Moldova se caracterizează prin in-
fl uenţa ambilor factori, aceştia fiind evaluaţi prin implicaţii şi con-fl uenţa ambilor factori, aceştia fiind evaluaţi prin implicaţii şi con-
secinţe, iar obţinerea independenţei, recunoaşterea internaţională secinţe, iar obţinerea independenţei, recunoaşterea internaţională 
şi perspectivele de consolidare a poziţiilor pe arena mondială au şi perspectivele de consolidare a poziţiilor pe arena mondială au 
determinat autorităţile să demareze şi să intensifice dialogul bi-determinat autorităţile să demareze şi să intensifice dialogul bi-
lateral şi multilateral în vederea aprofundării cooperării la diferit lateral şi multilateral în vederea aprofundării cooperării la diferit 
nivel şi pe sectoare multiaspectuale, evidenţiindu-se, astfel, reali-nivel şi pe sectoare multiaspectuale, evidenţiindu-se, astfel, reali-
zările şi controversele. Obţinerea statutului de subiect al dreptului zările şi controversele. Obţinerea statutului de subiect al dreptului 
internaţional a constituit un pretext fără precedent pentru partidele internaţional a constituit un pretext fără precedent pentru partidele 
politice din fiecare legislatură de a formula prevederi de politi-politice din fiecare legislatură de a formula prevederi de politi-
că externă în conformitate cu împrejurările politice, reieşind din că externă în conformitate cu împrejurările politice, reieşind din 
amplificarea proceselor de cooperare, inclusiv pe filiera europea-amplificarea proceselor de cooperare, inclusiv pe filiera europea-
nă, dar şi spre structuri internaţionale care să asigure o dezvoltare nă, dar şi spre structuri internaţionale care să asigure o dezvoltare 
strategică şi durabilă. Vom reliefa în această ordine de idei traseul strategică şi durabilă. Vom reliefa în această ordine de idei traseul 
de evoluţie al prevederilor programatice de politică externă prin de evoluţie al prevederilor programatice de politică externă prin 
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marcarea anumitor delimitări temporale, punctînd asupra formali-marcarea anumitor delimitări temporale, punctînd asupra formali-
zării juridice a suveranităţii şi independenţei, acţiune vitală pentru zării juridice a suveranităţii şi independenţei, acţiune vitală pentru 
definirea formatului de cooperare cu entităţile dreptului internaţi-definirea formatului de cooperare cu entităţile dreptului internaţi-
onal; stabilirea relaţiilor diplomatice cu statele lumii prin asuma-onal; stabilirea relaţiilor diplomatice cu statele lumii prin asuma-
rea promovării intereselor comune şi prin reprezentarea naţiunii la rea promovării intereselor comune şi prin reprezentarea naţiunii la 
cel mai înalt nivel; amplasarea ţării în sistemul relaţiilor internaţi-cel mai înalt nivel; amplasarea ţării în sistemul relaţiilor internaţi-
onale, indicîndu-se capacitatea partenerilor externi de a adopta şi onale, indicîndu-se capacitatea partenerilor externi de a adopta şi 
a promova sistemul de valori general-umane în detrimentul con-a promova sistemul de valori general-umane în detrimentul con-
fl ictelor şi a situaţiilor de criză, generate de nerespectarea acorduri-fl ictelor şi a situaţiilor de criză, generate de nerespectarea acorduri-
lor de parteneriat şi cooperare.lor de parteneriat şi cooperare.

În ultima perioadă, actorii politici cu pondere, originari din par-În ultima perioadă, actorii politici cu pondere, originari din par-
tidele politice care au acces la guvernare datorită convingerilor pro-tidele politice care au acces la guvernare datorită convingerilor pro-
gramatice complexe sau altor factori, inclusiv de politică externă, gramatice complexe sau altor factori, inclusiv de politică externă, 
repun în discuţie problema neutralităţii autoproclamate a statului, repun în discuţie problema neutralităţii autoproclamate a statului, 
situaţie explicată prin incertitudinea conceptuală a vectorului po-situaţie explicată prin incertitudinea conceptuală a vectorului po-
litic prioritar-strategic promovat în relaţiile internaţionale şi drept litic prioritar-strategic promovat în relaţiile internaţionale şi drept 
rezultat, balansarea între două opţiuni geopolitice: dimensiunea rezultat, balansarea între două opţiuni geopolitice: dimensiunea 
europeană, prezentă prin blocul integraţionist economico-politic al europeană, prezentă prin blocul integraţionist economico-politic al 
Uniunii Europene şi cel politico-militar al Organizaţiei Tratatului Uniunii Europene şi cel politico-militar al Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord şi dimensiunea eurasiatică, a cărei exponente Atlanticului de Nord şi dimensiunea eurasiatică, a cărei exponente 
sînt exprimate prin mai multe idei de proiecte, cele mai concluden-sînt exprimate prin mai multe idei de proiecte, cele mai concluden-
te fi ind din punct de vedere comercial-economic Uniunea Vamală, te fi ind din punct de vedere comercial-economic Uniunea Vamală, 
iar sub aspect politico-militar se evidenţiază Organizaţia Tratatului iar sub aspect politico-militar se evidenţiază Organizaţia Tratatului 
de Apărare Colectivă. Luînd act de condiţiile prioritar stabilite la de Apărare Colectivă. Luînd act de condiţiile prioritar stabilite la 
nivel naţional de cooperare internaţională şi conţinutul prevederi-nivel naţional de cooperare internaţională şi conţinutul prevederi-
lor programatice de politică externă exprimate de partidele afl ate la lor programatice de politică externă exprimate de partidele afl ate la 
guvernare în ultimii ani, Republica Moldova  încă nu se dovedeşte guvernare în ultimii ani, Republica Moldova  încă nu se dovedeşte 
a fi  în măsură a afi rma clar şi defi nitiv poziţia sa asupra statutului a fi  în măsură a afi rma clar şi defi nitiv poziţia sa asupra statutului 
de neutralitate şi implicaţiile pe care le comportă, adesea fi ind fă-de neutralitate şi implicaţiile pe care le comportă, adesea fi ind fă-
cute trimiteri la statele europene ca Elveţia, Austria sau Finlanda. cute trimiteri la statele europene ca Elveţia, Austria sau Finlanda. 
Aceste state au reuşit într-adevăr să demonstreze capacitate înaltă Aceste state au reuşit într-adevăr să demonstreze capacitate înaltă 
de dezvoltare internă şi cooperare efi cientă în relaţiile cu partenerii de dezvoltare internă şi cooperare efi cientă în relaţiile cu partenerii 
externi, însă nu s-a demonstrat că rezultatele obţinute ar fi  în exclu-externi, însă nu s-a demonstrat că rezultatele obţinute ar fi  în exclu-
sivitate consecinţe ale aplicării neutralităţii.sivitate consecinţe ale aplicării neutralităţii.
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Pentru a evalua dimensiunea relaţiilor dintre Republica Moldo-Pentru a evalua dimensiunea relaţiilor dintre Republica Moldo-
va şi NATO, vom înainta în cercetare prin prezentarea succintă a va şi NATO, vom înainta în cercetare prin prezentarea succintă a 
acţiunilor de iniţiere şi dezvoltare a raportului de parteneriat şi vom acţiunilor de iniţiere şi dezvoltare a raportului de parteneriat şi vom 
sintetiza prevederile programatice care au determinat unele succe-sintetiza prevederile programatice care au determinat unele succe-
se externe pe fi liera militară şi nemilitară de cooperare. În acest se externe pe fi liera militară şi nemilitară de cooperare. În acest 
context vom menţiona că după declararea independenţei, primele context vom menţiona că după declararea independenţei, primele 
contacte ale Republicii Moldova pe plan internaţional au fost stabi-contacte ale Republicii Moldova pe plan internaţional au fost stabi-
lite cu Alianţa Nord-Atlantică la 20 decembrie 1991, la Bruxelles, lite cu Alianţa Nord-Atlantică la 20 decembrie 1991, la Bruxelles, 
unde a avut loc reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică unde a avut loc reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică 
(CCNA), cu scopul de a institui un organism permanent de consul-(CCNA), cu scopul de a institui un organism permanent de consul-
tări între adversarii de altă dată în problemele securităţii europene tări între adversarii de altă dată în problemele securităţii europene 
[2]. Evoluţia relaţiilor multilaterale au cunoscut o dezvoltare prin [2]. Evoluţia relaţiilor multilaterale au cunoscut o dezvoltare prin 
semnarea la 16 martie 1994 a Documentului-cadru al Programului semnarea la 16 martie 1994 a Documentului-cadru al Programului 
Parteneriatul pentru Pace, acţiune consfi nţită prin implementarea Parteneriatul pentru Pace, acţiune consfi nţită prin implementarea 
proiectelor de cercetare şi, nu în ultimul rînd, prin adoptarea de că-proiectelor de cercetare şi, nu în ultimul rînd, prin adoptarea de că-
tre Guvern la 24 mai 2006 a Planului Individual de Acţiuni al Par-tre Guvern la 24 mai 2006 a Planului Individual de Acţiuni al Par-
teneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP), care marchează o teneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP), care marchează o 
etapă nouă a cooperării dintre părţi.etapă nouă a cooperării dintre părţi.

Prin aderarea la Parteneriatul pentru Pace, Republica Moldova Prin aderarea la Parteneriatul pentru Pace, Republica Moldova 
a demonstrat dezideratul de a se angaja în procesul de edifi care a a demonstrat dezideratul de a se angaja în procesul de edifi care a 
noului sistem de securitate comună pe continent, susţinînd ideea noului sistem de securitate comună pe continent, susţinînd ideea 
că statele europene pot asigura pacea şi securitatea prin cooperare că statele europene pot asigura pacea şi securitatea prin cooperare 
şi mai puţin prin confl ict deschis, manifestînd un interes deosebit şi mai puţin prin confl ict deschis, manifestînd un interes deosebit 
faţă de identifi carea soluţiilor comune pentru probleme comune. faţă de identifi carea soluţiilor comune pentru probleme comune. 
Din altă perspectivă, dacă PpP are un caracter general şi poate fi , Din altă perspectivă, dacă PpP are un caracter general şi poate fi , 
aşa cum consideră A. Roşca, garanţia consolidării securităţii şi sta-aşa cum consideră A. Roşca, garanţia consolidării securităţii şi sta-
bilităţii pe continent, deoarece participarea la Program va crea con-bilităţii pe continent, deoarece participarea la Program va crea con-
diţii de securitate şi îmbunătăţire a capacităţilor defensive, atunci diţii de securitate şi îmbunătăţire a capacităţilor defensive, atunci 
IPAP deţine caracter individual, destinat sistematizării relaţiilor de IPAP deţine caracter individual, destinat sistematizării relaţiilor de 
intensifi care a dialogului şi consultărilor între Parteneri şi Alianţă la intensifi care a dialogului şi consultărilor între Parteneri şi Alianţă la 
nivel interstatal şi interministerial [3]. Notăm că ambele programe nivel interstatal şi interministerial [3]. Notăm că ambele programe 
au contribuit la consolidarea poziţiei  Republicii Moldova în plan au contribuit la consolidarea poziţiei  Republicii Moldova în plan 
internaţional, în condiţiile că autorităţile naţionale s-au angajat să internaţional, în condiţiile că autorităţile naţionale s-au angajat să 
asigure implementarea prevederilor, sprijinind dezvoltarea societă-asigure implementarea prevederilor, sprijinind dezvoltarea societă-
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ţii democratice, respectarea principiilor şi normelor dreptului inter-ţii democratice, respectarea principiilor şi normelor dreptului inter-
naţional public, nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, naţional public, nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, 
respectarea frontierelor existente şi aplanarea confl ictelor pe cale respectarea frontierelor existente şi aplanarea confl ictelor pe cale 
paşnică. În acest context, P. Varzari şi V. Varzari precizează că potri-paşnică. În acest context, P. Varzari şi V. Varzari precizează că potri-
vit prevederilor IPAP, obiectivele strategice ale Republicii Moldova vit prevederilor IPAP, obiectivele strategice ale Republicii Moldova 
în elaborarea politicii externe sînt racordate la înfăptuirea integrării în elaborarea politicii externe sînt racordate la înfăptuirea integrării 
europene şi intensifi carea dialogului pentru aprofundarea relaţiilor europene şi intensifi carea dialogului pentru aprofundarea relaţiilor 
cu structurile euro-atlantice [4, p.180]. În altă ordine de idei, cu cu structurile euro-atlantice [4, p.180]. În altă ordine de idei, cu 
referire la acest spaţiu, autorii notează că obiectivele Alianţei şi ale referire la acest spaţiu, autorii notează că obiectivele Alianţei şi ale 
Uniunii Europene de a promova propriile standarde înalte în raport Uniunii Europene de a promova propriile standarde înalte în raport 
cu Republica Moldova depinde nu atît de dorinţa şi acţiunile inter-cu Republica Moldova depinde nu atît de dorinţa şi acţiunile inter-
ne în direcţia colaborării cu forurile occidentale, cît de aranjamen-ne în direcţia colaborării cu forurile occidentale, cît de aranjamen-
tele consensuale ale partenerilor din Vest, dar şi din Est. V. Saca şitele consensuale ale partenerilor din Vest, dar şi din Est. V. Saca şi
V. Ciobanu subliniază că extinderea Uniunii Europene spre Est şi V. Ciobanu subliniază că extinderea Uniunii Europene spre Est şi 
obţinerea statutului de ţară-vecină de Republica Moldova, moti-obţinerea statutului de ţară-vecină de Republica Moldova, moti-
vează Occidentul să monitorizeze stabilitatea militară, politică şi vează Occidentul să monitorizeze stabilitatea militară, politică şi 
economică în regiune [5, p.104]. Argumentarea acestei idei se regă-economică în regiune [5, p.104]. Argumentarea acestei idei se regă-
seşte şi în supoziţiile expuse de D. Dungaciu, care susţine că „nici o seşte şi în supoziţiile expuse de D. Dungaciu, care susţine că „nici o 
ţară din spaţiul răsăritean nu s-a integrat în Uniunea Europeană fără ţară din spaţiul răsăritean nu s-a integrat în Uniunea Europeană fără 
aderarea la NATO, iar schimbarea puterii de la Chişinău survenite aderarea la NATO, iar schimbarea puterii de la Chişinău survenite 
după alegerile parlamentare din anul 2009 şi aducerea la putere a după alegerile parlamentare din anul 2009 şi aducerea la putere a 
trei partide, PDM, PLDM şi PL, care militează programatic pentru trei partide, PDM, PLDM şi PL, care militează programatic pentru 
renunţarea la neutralitate şi apropierea de NATO nu înseamnă de-renunţarea la neutralitate şi apropierea de NATO nu înseamnă de-
loc integrare imediată, înseamnă însă că opţiunea pentru cea mai loc integrare imediată, înseamnă însă că opţiunea pentru cea mai 
mare alianţă politico-militară din lume poate fi discutată într-un mare alianţă politico-militară din lume poate fi discutată într-un 
cadru favorabil” [6, p.5]. Însă A. Vershbow, Secretarul General cadru favorabil” [6, p.5]. Însă A. Vershbow, Secretarul General 
adjunct al Organizaţiei Nord-Atlantice, a susţinut că integrarea adjunct al Organizaţiei Nord-Atlantice, a susţinut că integrarea 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi relaţia cu Alianţa Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi relaţia cu Alianţa 
Nord Atlantică sînt lucruri separate, semnarea Acordului de Aso-Nord Atlantică sînt lucruri separate, semnarea Acordului de Aso-
ciere cu Uniunea Europeană nu presupune deloc pierderea neutra-ciere cu Uniunea Europeană nu presupune deloc pierderea neutra-
lităţii, ci apropierea de NATO [7]. Referindu-ne la supoziţiile lui lităţii, ci apropierea de NATO [7]. Referindu-ne la supoziţiile lui 
D. Dungaciu, subliniem că pentru alegerile din 30 noiembrie 2014 D. Dungaciu, subliniem că pentru alegerile din 30 noiembrie 2014 
PDM a schimbat viziunea politică asupra relaţiilor cu instituţia PDM a schimbat viziunea politică asupra relaţiilor cu instituţia 
nord-atlantică, pronunţîndu-se pentru menţinerea statutului de ne-nord-atlantică, pronunţîndu-se pentru menţinerea statutului de ne-
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utralitate şi consoliutralitate şi consolidarea relaţiilor cu partenerii strategici din Est, darea relaţiilor cu partenerii strategici din Est, 
dar şi din Vest, „atîta timp cît nu contravin intereselor statului” dar şi din Vest, „atîta timp cît nu contravin intereselor statului” 
[8]. Cu certitudine, relaţiile de cooperare cu partenerii strategici [8]. Cu certitudine, relaţiile de cooperare cu partenerii strategici 
nu contravin intereselor statului, însă gradul de insecuritate se am-nu contravin intereselor statului, însă gradul de insecuritate se am-
plifică, iar soluţii nu sînt identificate.  plifică, iar soluţii nu sînt identificate.  

Din analiza literaturii de specialitate şi din practica statelor eu-Din analiza literaturii de specialitate şi din practica statelor eu-
ropene postsocialiste integrate pe dimensiunea politico-militară pu-ropene postsocialiste integrate pe dimensiunea politico-militară pu-
tem conchide că apropierea de Alianţa Nord-Atlantică ar putea în tem conchide că apropierea de Alianţa Nord-Atlantică ar putea în 
anumită măsură să contribuie la consolidarea poziţiilor Republicii anumită măsură să contribuie la consolidarea poziţiilor Republicii 
Moldova pe arena subregională din Europa de Est, dar trebuie de Moldova pe arena subregională din Europa de Est, dar trebuie de 
calculat şi pericolele din partea unui actor major, Federaţia Rusă, calculat şi pericolele din partea unui actor major, Federaţia Rusă, 
deloc neglijabile în condiţiile marcate direct de tentative de redi-deloc neglijabile în condiţiile marcate direct de tentative de redi-
mensionare a arhitecturii de securitate postrăzboi rece. În încer-mensionare a arhitecturii de securitate postrăzboi rece. În încer-
carea de a trasa cîteva argumente în favoarea/defavoarea aderării carea de a trasa cîteva argumente în favoarea/defavoarea aderării 
Republicii Moldova la NATO formulăm următoarele supoziţii, deşi Republicii Moldova la NATO formulăm următoarele supoziţii, deşi 
contextul geopolitic este diferit:contextul geopolitic este diferit:

 –  statutul de neutralitate permanentă asumat unilateral practic  –  statutul de neutralitate permanentă asumat unilateral practic 
n-a fost respectat niciodată, dat fi ind că staţionarea forţelor militare n-a fost respectat niciodată, dat fi ind că staţionarea forţelor militare 
străine în limitele hotarelor stabilite şi recunoscute contravine esen-străine în limitele hotarelor stabilite şi recunoscute contravine esen-
ţial  prevederilor constituţionale, iar difi cultăţile în identifi carea so-ţial  prevederilor constituţionale, iar difi cultăţile în identifi carea so-
luţiilor confl ictului din raioanele de est se dovedeşte a fi  răspunsul luţiilor confl ictului din raioanele de est se dovedeşte a fi  răspunsul 
politic la această instituţie de drept, care, în plus, nu este şi nici nu politic la această instituţie de drept, care, în plus, nu este şi nici nu 
poate fi  garantată internaţional;poate fi  garantată internaţional;

 –  în contextul abordării statutului de neutralitate ca item impor- –  în contextul abordării statutului de neutralitate ca item impor-
tant în formularea obiectivelor de politică externă, problema con-tant în formularea obiectivelor de politică externă, problema con-
fl ictului transnistrean trebuie tratată cu multă delicateţe, dat fi ind fl ictului transnistrean trebuie tratată cu multă delicateţe, dat fi ind 
că infl uenţa Rusiei în subregiune afectează stabilitatea internă şi că infl uenţa Rusiei în subregiune afectează stabilitatea internă şi 
externă a statelor, cazul Ucrainei este unul elocvent. În acest sens, externă a statelor, cazul Ucrainei este unul elocvent. În acest sens, 
chiar dacă autorităţile naţionale vor conveni univoc asupra posibili-chiar dacă autorităţile naţionale vor conveni univoc asupra posibili-
tăţii şi necesităţii de aderare la NATO, Federaţia Rusă va interveni tăţii şi necesităţii de aderare la NATO, Federaţia Rusă va interveni 
prin toate mijloacele disponibile pentru a stagna procesul, invo-prin toate mijloacele disponibile pentru a stagna procesul, invo-
cînd „apărarea intereselor cetăţenilor fi loruşi din teritoriu, deoarece cînd „apărarea intereselor cetăţenilor fi loruşi din teritoriu, deoarece 
apropierea de structurile euroatlantice contravine intereselor lor”.apropierea de structurile euroatlantice contravine intereselor lor”.

 –  asigurarea suveranităţii, securităţii naţionale şi modernizării  –  asigurarea suveranităţii, securităţii naţionale şi modernizării 
social-politice poate fi  realizată prin evaluarea statutului de neutra-social-politice poate fi  realizată prin evaluarea statutului de neutra-
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litate abordat prin prisma avantajelor şi dezavantajelor, apropierea litate abordat prin prisma avantajelor şi dezavantajelor, apropierea 
şi aprofundarea relaţiilor cu Alianţa Nord-Atlantică trebuie să devi-şi aprofundarea relaţiilor cu Alianţa Nord-Atlantică trebuie să devi-
nă o prioritate strategică asumată de politică externă, fundamentată nă o prioritate strategică asumată de politică externă, fundamentată 
şi promovată la nivel de stat, partidelor politice revenindu-le un rol şi promovată la nivel de stat, partidelor politice revenindu-le un rol 
de importanţă incontestabilă.de importanţă incontestabilă.

Cu privire la neutralitate, stipulată expres în Constituţie, A. Bu-Cu privire la neutralitate, stipulată expres în Constituţie, A. Bu-
rian se întreabă retoric dacă „va reuşi Republica Moldova să rămînă rian se întreabă retoric dacă „va reuşi Republica Moldova să rămînă 
în continuare stat neutru?”, afi rmînd că, „judecînd după toate apa-în continuare stat neutru?”, afi rmînd că, „judecînd după toate apa-
renţele, se pare că nu-şi va putea păstra neutralitatea, deoarece pre-renţele, se pare că nu-şi va putea păstra neutralitatea, deoarece pre-
zintă un punct strategic pentru fi ecare oponent [9, p.74], Uniunea zintă un punct strategic pentru fi ecare oponent [9, p.74], Uniunea 
Europeană şi Tratatul Atlanticului de Nord, pe de o parte, şi Rusia, Europeană şi Tratatul Atlanticului de Nord, pe de o parte, şi Rusia, 
de altă parte. Subliniem că deşi marile puteri deseori evită interese-de altă parte. Subliniem că deşi marile puteri deseori evită interese-
le statelor mici, orientarea vectorului politicii externe spre Alianţă le statelor mici, orientarea vectorului politicii externe spre Alianţă 
poate constitui un argument pentru repoziţionarea Republicii Mol-poate constitui un argument pentru repoziţionarea Republicii Mol-
dova în zona de infl uenţă a Vestului geopolitic.dova în zona de infl uenţă a Vestului geopolitic.

Analiza evoluţiei relaţiilor dintre Republica Moldova şi NATO Analiza evoluţiei relaţiilor dintre Republica Moldova şi NATO 
evidenţiază că acestea au fost lansate în afara unor prevederi de evidenţiază că acestea au fost lansate în afara unor prevederi de 
politică externă ale partidelor de la guvernare: deşi primele alegeri politică externă ale partidelor de la guvernare: deşi primele alegeri 
democratice au avut loc în 1990, nu s-a format un Guvern pe bază democratice au avut loc în 1990, nu s-a format un Guvern pe bază 
partinică, ci mai degrabă unul tehnocrat, cu o doză enormă de ama-partinică, ci mai degrabă unul tehnocrat, cu o doză enormă de ama-
torism lipsit de profesionism. Cooperarea euroatlantică a devenit torism lipsit de profesionism. Cooperarea euroatlantică a devenit 
un obiectiv în programele şi platformele partidelor mai tîrziu, cu un obiectiv în programele şi platformele partidelor mai tîrziu, cu 
precădere ale celor poziţionate la centru-dreapta şi dreapta axei po-precădere ale celor poziţionate la centru-dreapta şi dreapta axei po-
litice, determinînd substanţial poziţia autorităţilor de a iniţia acţiuni litice, determinînd substanţial poziţia autorităţilor de a iniţia acţiuni 
concrete în vederea apropierii de Organizaţia Nord-Atlantică. De concrete în vederea apropierii de Organizaţia Nord-Atlantică. De 
fapt, după scrutinul din 25 februarie 1994, Preşedintele M. Snegur a fapt, după scrutinul din 25 februarie 1994, Preşedintele M. Snegur a 
semnat Programul Parteneriatului pentru Pace, deşi la alegeri victo-semnat Programul Parteneriatului pentru Pace, deşi la alegeri victo-
ria a fost repurtată de concurenţi electorali anti NATO [10].ria a fost repurtată de concurenţi electorali anti NATO [10].

O trecere în revistă a viziunilor programatice cu privire la par-O trecere în revistă a viziunilor programatice cu privire la par-
teneriatul moldo-atlantic şi a statutului de neutralitate poate fi  pre-teneriatul moldo-atlantic şi a statutului de neutralitate poate fi  pre-
zentată prin analiza platformelor electorale ale partidelor politice zentată prin analiza platformelor electorale ale partidelor politice 
care au acces în legislatura a XX-a. În ordinea reliefată de idei, care au acces în legislatura a XX-a. În ordinea reliefată de idei, 
PCRM optează pentru consolidarea statutului de neutralitate prin PCRM optează pentru consolidarea statutului de neutralitate prin 
crearea condiţiilor de realizare a integrităţii teritoriale şi unităţii civice.crearea condiţiilor de realizare a integrităţii teritoriale şi unităţii civice.
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Programatic, partidul tinde spre asigurarea raporturilor juridice Programatic, partidul tinde spre asigurarea raporturilor juridice 
echitabile cu România, consolidarea parteneriatului cu Ucraina şi a echitabile cu România, consolidarea parteneriatului cu Ucraina şi a 
relaţiilor strategice cu Federaţia Rusă, ca sarcină primordială a po-relaţiilor strategice cu Federaţia Rusă, ca sarcină primordială a po-
liticii externe a Republicii Moldova. Din lista obiectivelor politicii liticii externe a Republicii Moldova. Din lista obiectivelor politicii 
externe asumate observăm că PCRM nu urmăreşte amplifi carea re-externe asumate observăm că PCRM nu urmăreşte amplifi carea re-
laţiilor euroatlantice: IPAP a fost adoptat de guvernarea comunistă, laţiilor euroatlantice: IPAP a fost adoptat de guvernarea comunistă, 
dar este destul de evidentă opţiunea pentru consolidarea statutului dar este destul de evidentă opţiunea pentru consolidarea statutului 
de neutralitate şi a relaţiilor cu partenerii din est [11].de neutralitate şi a relaţiilor cu partenerii din est [11].

PSRM se pronunţa cu toată fermitatea pentru păstrarea neutra-PSRM se pronunţa cu toată fermitatea pentru păstrarea neutra-
lităţii, declarînd că „guvernarea actuală este gata să dea tineretul lităţii, declarînd că „guvernarea actuală este gata să dea tineretul 
nostru pe mîinile NATO şi să-i implice în confl icte militare străine. nostru pe mîinile NATO şi să-i implice în confl icte militare străine. 
Uniunea Vamală este garanţia păcii” [12, p.3].Uniunea Vamală este garanţia păcii” [12, p.3].

PDM menţionează în platforma electorală convingerea că statul PDM menţionează în platforma electorală convingerea că statul 
nu trebuie să caute parteneri externi în detrimentul cuiva, deoarece nu trebuie să caute parteneri externi în detrimentul cuiva, deoarece 
relaţiile consolidate comune sînt în măsură să ofere Republicii Mol-relaţiile consolidate comune sînt în măsură să ofere Republicii Mol-
dova posibilitatea de a se afi rma în calitate de participant activ şi dova posibilitatea de a se afi rma în calitate de participant activ şi 
de încredere la dialogul politic internaţional [13]. Analizînd conţi-de încredere la dialogul politic internaţional [13]. Analizînd conţi-
nutul prevederilor programatice, concluzionăm că neutralitatea Re-nutul prevederilor programatice, concluzionăm că neutralitatea Re-
publicii Moldova nu este pur şi simplu o obligaţie constituţională publicii Moldova nu este pur şi simplu o obligaţie constituţională 
care necesită doar respectare, ci reprezintă o necesitate în contextul care necesită doar respectare, ci reprezintă o necesitate în contextul 
identifi cării soluţiilor paşnice durabile în interesul cetăţenilor săi  şi identifi cării soluţiilor paşnice durabile în interesul cetăţenilor săi  şi 
soluţionării confl ictului transnistrean. În acest sens, dezideratul de soluţionării confl ictului transnistrean. În acest sens, dezideratul de 
a trăi într-o ţară reîntregită, fără prezenţă militară străină, poate fi  a trăi într-o ţară reîntregită, fără prezenţă militară străină, poate fi  
realizat, potrivit platformei electorale a democraţilor, ţinînd cont de realizat, potrivit platformei electorale a democraţilor, ţinînd cont de 
realităţile geopolitice regionale, dar şi prin menţinerea, consolida-realităţile geopolitice regionale, dar şi prin menţinerea, consolida-
rea şi recunoaşterea internaţională a statutului de neutralitate. PDM rea şi recunoaşterea internaţională a statutului de neutralitate. PDM 
optează expres pentru respectarea normei constituţionale înscrise optează expres pentru respectarea normei constituţionale înscrise 
şi consolidarea relaţiilor de parteneriat pe arena mondială, evitînd şi consolidarea relaţiilor de parteneriat pe arena mondială, evitînd 
înfăptuirea intereselor geopolitice ale marilor puteri prin implicarea înfăptuirea intereselor geopolitice ale marilor puteri prin implicarea 
direcţiei de politică externă a Republicii Moldova ca mecanism de direcţiei de politică externă a Republicii Moldova ca mecanism de 
antrenare în anumite structuri.antrenare în anumite structuri.

PLDM, în comparaţie cu PCRM şi PDM, susţine fără rezerve  PLDM, în comparaţie cu PCRM şi PDM, susţine fără rezerve  
participarea activă a Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului participarea activă a Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului 
pentru Pace şi realizarea Planului Individual al Parteneriatului din pentru Pace şi realizarea Planului Individual al Parteneriatului din 
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mai multe considerente, unul dintre care vizează ridicarea gradului mai multe considerente, unul dintre care vizează ridicarea gradului 
de profesionalism al structurilor sectorului de securitate şi apărare de profesionalism al structurilor sectorului de securitate şi apărare 
prin modernizare şi democratizare. Programatic, partidul optează prin modernizare şi democratizare. Programatic, partidul optează 
pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţio-pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţio-
nale de menţinere a păcii sub egida Uniunii Europene, Organizaţiei nale de menţinere a păcii sub egida Uniunii Europene, Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Organizaţia Naţiunilor pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Organizaţia Naţiunilor 
Unite, consolidarea procesului de integrare europeană şi a perspec-Unite, consolidarea procesului de integrare europeană şi a perspec-
tivei internaţionale, contractînd proiecte de cooperare comună în tivei internaţionale, contractînd proiecte de cooperare comună în 
domeniile economic, social, de securitate şi inovaţional [14].domeniile economic, social, de securitate şi inovaţional [14].

PL este cel mai convins exeget al integrării euroatlantice a PL este cel mai convins exeget al integrării euroatlantice a 
Republicii Moldova, îşi propune programatic implementarea IPAP Republicii Moldova, îşi propune programatic implementarea IPAP 
în format actualizat, asigurînd populaţia cu informaţie veridică pri-în format actualizat, asigurînd populaţia cu informaţie veridică pri-
vind importanţa organizaţiei în procesul de democratizare a statului vind importanţa organizaţiei în procesul de democratizare a statului 
şi a indispensabilităţii ei în procesul de integrare europeană [15]. Pre-şi a indispensabilităţii ei în procesul de integrare europeană [15]. Pre-
cizăm că PL este singurul partid care optează în manieră publică pen-cizăm că PL este singurul partid care optează în manieră publică pen-
tru examinarea, în perspectivă scurtă şi medie, a iniţierii negocierilor tru examinarea, în perspectivă scurtă şi medie, a iniţierii negocierilor 
pe marginea Foii de Parcurs pentru aderarea Republicii Moldova la pe marginea Foii de Parcurs pentru aderarea Republicii Moldova la 
Tratatul Atlanticului de Nord.Tratatul Atlanticului de Nord.

În vederea realizării acestei prevederi, liberalii pledează pentru În vederea realizării acestei prevederi, liberalii pledează pentru 
elaborarea şi adoptarea unei noi legi supreme a Republicii Moldo-elaborarea şi adoptarea unei noi legi supreme a Republicii Moldo-
va care va asigura excluderea neutralităţii prevăzută de art. 11 al va care va asigura excluderea neutralităţii prevăzută de art. 11 al 
textului actual, întrucît împiedică aderarea Republicii Moldova la textului actual, întrucît împiedică aderarea Republicii Moldova la 
Organizaţia Nord- Atlantică. Analiza binomului prevederi progra-Organizaţia Nord- Atlantică. Analiza binomului prevederi progra-
matice – realizări în relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Nord-matice – realizări în relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Nord-
Atlantică permite identifi carea unor defi cienţe exprimate prin faptul Atlantică permite identifi carea unor defi cienţe exprimate prin faptul 
că la alegerile din 2010 PL opta programatic pentru semnarea Par-că la alegerile din 2010 PL opta programatic pentru semnarea Par-
teneriatului strategic cu SUA [16, p.15], pe cînd la scrutinul parla-teneriatului strategic cu SUA [16, p.15], pe cînd la scrutinul parla-
mentar din 2014 milita în favoarea integrării euroatlantice. Pînă în mentar din 2014 milita în favoarea integrării euroatlantice. Pînă în 
prezent Republica Moldova nu a semnat un asemenea document, prezent Republica Moldova nu a semnat un asemenea document, 
deşi relaţiile moldo-americane au avut un caracter dinamic în pe-deşi relaţiile moldo-americane au avut un caracter dinamic în pe-
rioada 2010–2014, mai ales că Statele Unite ale Americii au oferit rioada 2010–2014, mai ales că Statele Unite ale Americii au oferit 
constant asistenţă fi nanciară substanţială pentru reformarea econo-constant asistenţă fi nanciară substanţială pentru reformarea econo-
miei, sectorului justiţiei şi promovarea integrării europene. Criza miei, sectorului justiţiei şi promovarea integrării europene. Criza 
politică generată de prevalarea intereselor personale şi partinice, politică generată de prevalarea intereselor personale şi partinice, 
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manifestate prin neconcordanţa rezultatelor cu aşteptările, a con-manifestate prin neconcordanţa rezultatelor cu aşteptările, a con-
turat stagnări masive şi lipsa de progres. Aderarea la NATO nu se turat stagnări masive şi lipsa de progres. Aderarea la NATO nu se 
regăseşte în Programul de activitate al Guvernului Streleţ, Partidul regăseşte în Programul de activitate al Guvernului Streleţ, Partidul 
Liberal în acest caz a dat dovadă de maturitate politică, înţelegînd Liberal în acest caz a dat dovadă de maturitate politică, înţelegînd 
oportunităţile imediate de soluţionat.oportunităţile imediate de soluţionat.

Totuşi, pe coordonata implementării prevederilor Planului de Totuşi, pe coordonata implementării prevederilor Planului de 
Acţiuni actualizat şi ulterior prelungit, liberalii susţin constant coo-Acţiuni actualizat şi ulterior prelungit, liberalii susţin constant coo-
perarea cu Organizaţia Nord-Atlantică pe fi liera umanitară, axîndu-perarea cu Organizaţia Nord-Atlantică pe fi liera umanitară, axîndu-
se, în special, pe proiectele de distrugere a pesticidelor şi depăşirea se, în special, pe proiectele de distrugere a pesticidelor şi depăşirea 
provocărilor la adresa păcii şi stabilităţii în Europa [17].provocărilor la adresa păcii şi stabilităţii în Europa [17].

Realizînd o concluzie provizorie ce ţine de poziţia partidelor Realizînd o concluzie provizorie ce ţine de poziţia partidelor 
reprezentative faţă de relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Nord-reprezentative faţă de relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Nord-
Atlantică, subliniem că, deşi în campania electorală din 2010 ma-Atlantică, subliniem că, deşi în campania electorală din 2010 ma-
joritatea partidelor optau insistent doar pentru cooperare la nivel de joritatea partidelor optau insistent doar pentru cooperare la nivel de 
menţinere a păcii şi securităţii, în contextul provocărilor confl ictu-menţinere a păcii şi securităţii, în contextul provocărilor confl ictu-
ale din Ucraina, pentru alegerile din noiembrie 2014 unele dintre ale din Ucraina, pentru alegerile din noiembrie 2014 unele dintre 
acestea şi-au revăzut conţinutul programatic şi au lansat apeluri de acestea şi-au revăzut conţinutul programatic şi au lansat apeluri de 
apropiere faţă de NATO, fapt care vine să sprijine revizuirea Consti-apropiere faţă de NATO, fapt care vine să sprijine revizuirea Consti-
tuţiei pe problema statutului de neutralitate a Republicii Moldova.tuţiei pe problema statutului de neutralitate a Republicii Moldova.

Din perspectiva cooperării determinată de domeniul securităţii Din perspectiva cooperării determinată de domeniul securităţii 
în arealul regional, luîndu-se act de confl ictul din raioanele de est, în arealul regional, luîndu-se act de confl ictul din raioanele de est, 
relaţiile Republici Moldova cu partenerii externi au căpătat contur relaţiile Republici Moldova cu partenerii externi au căpătat contur 
prin aderarea la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Euro-prin aderarea la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Euro-
pa la 30 ianuarie 1992, şi ca urmare, la 26 februarie a semnat Actul pa la 30 ianuarie 1992, şi ca urmare, la 26 februarie a semnat Actul 
Final de la Helsinki [18]. Prin procesul de instituţionalizare, denu-Final de la Helsinki [18]. Prin procesul de instituţionalizare, denu-
mirea structurii Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Euro-mirea structurii Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Euro-
pa a fost schimbată în Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în pa a fost schimbată în Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa, în cadrul reuniunii şefi lor de stat şi de guverne la Summitul Europa, în cadrul reuniunii şefi lor de stat şi de guverne la Summitul 
de la Budapesta din 1994 [19]. Din momentul aderării, a benefi ciat de la Budapesta din 1994 [19]. Din momentul aderării, a benefi ciat 
de susţinere din partea Organizaţiei, fi ind unica instituţie internaţi-de susţinere din partea Organizaţiei, fi ind unica instituţie internaţi-
onală implicată plenar în reglementarea confl ictului din raioanele onală implicată plenar în reglementarea confl ictului din raioanele 
de est. În contextul susţinerii eforturilor de identifi care a soluţiilor de est. În contextul susţinerii eforturilor de identifi care a soluţiilor 
paşnice, la 4 februarie 1993 a fost instituţionalizată Misiunea CSCE paşnice, la 4 februarie 1993 a fost instituţionalizată Misiunea CSCE 
în Republica Moldova, iar potrivit opiniei V. Arhiliuc, reieşind din în Republica Moldova, iar potrivit opiniei V. Arhiliuc, reieşind din 
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conţinutul mandatului, Misiunea îndeplineşte trei funcţii strategice: conţinutul mandatului, Misiunea îndeplineşte trei funcţii strategice: 
de peace-making, peace-keeping şi peace-building. În materie de de peace-making, peace-keeping şi peace-building. În materie de 
peace-making, Misiunii îi revine sarcina de a acorda întreaga asis-peace-making, Misiunii îi revine sarcina de a acorda întreaga asis-
tenţă părţilor pentru a negocia o formulă de defi nitivare a statutului tenţă părţilor pentru a negocia o formulă de defi nitivare a statutului 
organizaţiei în cadrul Republicii Moldova şi susţinerea multilatera-organizaţiei în cadrul Republicii Moldova şi susţinerea multilatera-
lă a negocierii acordului privind retragerea ordonată şi completă a lă a negocierii acordului privind retragerea ordonată şi completă a 
forţelor armate străine de pe teritoriul suveran. Prin peace-keeping, forţelor armate străine de pe teritoriul suveran. Prin peace-keeping, 
Misiunea efectuează observaţii şi procesează informaţii militare şi Misiunea efectuează observaţii şi procesează informaţii militare şi 
de altă natură privind situaţia din regiune şi anchetarea incidentelor de altă natură privind situaţia din regiune şi anchetarea incidentelor 
survenite în teritoriu. (Vom menţiona că îndeplinirea acestei sar-survenite în teritoriu. (Vom menţiona că îndeplinirea acestei sar-
cini este imposibilă fără implicarea Comisiei Unifi cată de Control, cini este imposibilă fără implicarea Comisiei Unifi cată de Control, 
abilitată cu rolul de a supraveghea forţele pacifi catoare). În materie abilitată cu rolul de a supraveghea forţele pacifi catoare). În materie 
de peace-building, Misiunea se ancorează pe furnizarea serviciilor de peace-building, Misiunea se ancorează pe furnizarea serviciilor 
consultative cu privire la drepturile omului, minorităţile naţionale şi consultative cu privire la drepturile omului, minorităţile naţionale şi 
evoluţia spre democraţie, efi cientizînd formarea statului de drept în evoluţia spre democraţie, efi cientizînd formarea statului de drept în 
Republica Moldova [20, p.122].Republica Moldova [20, p.122].

Evaluarea semnifi caţiei Misiunii OSCE în vederea determină-Evaluarea semnifi caţiei Misiunii OSCE în vederea determină-
rii situaţiei Republicii Moldova în arealul geopolitic est-european rii situaţiei Republicii Moldova în arealul geopolitic est-european 
denotă că Organizaţia formulează un context mai larg de discuţii denotă că Organizaţia formulează un context mai larg de discuţii 
pe marginea confl ictului din raioanele de est cu partenerii externi, pe marginea confl ictului din raioanele de est cu partenerii externi, 
dispune de experienţă de participare în procesul de soluţionare a dispune de experienţă de participare în procesul de soluţionare a 
confl ictelor pe care le gestionează prin participarea grupurilor de confl ictelor pe care le gestionează prin participarea grupurilor de 
experţi, iar gradul de efi cacitate rămîne o problemă complexă, dat experţi, iar gradul de efi cacitate rămîne o problemă complexă, dat 
fi ind că rezultatele se afl ă sub aşteptări. Principalele direcţii de co-fi ind că rezultatele se afl ă sub aşteptări. Principalele direcţii de co-
operare ale autorităţilor naţionale cu această organizaţia vizează ac-operare ale autorităţilor naţionale cu această organizaţia vizează ac-
tivitatea de mediator, inclusiv prin organizarea negocierilor şi ela-tivitatea de mediator, inclusiv prin organizarea negocierilor şi ela-
borarea proiectelor de documente politice şi militare;informarea co-borarea proiectelor de documente politice şi militare;informarea co-
munităţii internaţionale despre rezultatele procesului de identifi care munităţii internaţionale despre rezultatele procesului de identifi care 
a soluţiilor  confl ictului transnistrean; democratizarea şi dezvoltarea a soluţiilor  confl ictului transnistrean; democratizarea şi dezvoltarea 
societăţii civile, mai ales în raioanele de est.societăţii civile, mai ales în raioanele de est.

Importanţa Organizaţiei pentru identifi carea şi implementarea Importanţa Organizaţiei pentru identifi carea şi implementarea 
unor soluţii ce ţin de activitatea pe care o înfăptuieşte poate fi  de-unor soluţii ce ţin de activitatea pe care o înfăptuieşte poate fi  de-
gajată şi din conţinutul prevederilor programatice şi al platforme-gajată şi din conţinutul prevederilor programatice şi al platforme-
lor electorale ale unor partide politice. Astfel, prevederea electorală lor electorale ale unor partide politice. Astfel, prevederea electorală 
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care urmăreşte consolidarea poziţiei Republicii Moldova în contex-care urmăreşte consolidarea poziţiei Republicii Moldova în contex-
tul colaborării cu OSCE şi alte structuri internaţionale este menţi-tul colaborării cu OSCE şi alte structuri internaţionale este menţi-
onată expres în platforma PLDM: „OSCE deţine un rol important onată expres în platforma PLDM: „OSCE deţine un rol important 
în soluţionarea confl ictului transnistrean şi respectarea tratatelor în soluţionarea confl ictului transnistrean şi respectarea tratatelor 
internaţionale în domeniul armamentelor. Totodată, rolul Organiza-internaţionale în domeniul armamentelor. Totodată, rolul Organiza-
ţiei se afl ă într-o continuă descreştere, motiv pentru care partidul îşi ţiei se afl ă într-o continuă descreştere, motiv pentru care partidul îşi 
propune să susţină procesul de reformare şi de efi cientizare a OSCE, propune să susţină procesul de reformare şi de efi cientizare a OSCE, 
dar, în acelaşi timp, va recurge la identifi carea altor metode mai dar, în acelaşi timp, va recurge la identifi carea altor metode mai 
efi ciente de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova, efi ciente de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova, 
de exemplu, prin intermediul unui parteneriat euro-atlantic”[21].de exemplu, prin intermediul unui parteneriat euro-atlantic”[21].
Notăm că Misiunea OSCE în Republica Moldova s-a implicat activ Notăm că Misiunea OSCE în Republica Moldova s-a implicat activ 
şi în procesul de monitorizare internaţională a alegerilor parlamen-şi în procesul de monitorizare internaţională a alegerilor parlamen-
tare şi locale, solicitînd asigurarea transparenţei şi mediului demo-tare şi locale, solicitînd asigurarea transparenţei şi mediului demo-
cratic necesar pentru desfăşurarea corectă a exerciţiului electoral, în cratic necesar pentru desfăşurarea corectă a exerciţiului electoral, în 
conformitate cu principiile şi standardele europene. Însă, obiectivul conformitate cu principiile şi standardele europene. Însă, obiectivul 
major al Misiunii din Republica Moldova rezidă în a asigura integri-major al Misiunii din Republica Moldova rezidă în a asigura integri-
tatea teritorială şi a elabora statutul juridic special al raioanelor de est.tatea teritorială şi a elabora statutul juridic special al raioanelor de est.

În analiza raportului dintre prevederile de politică externă şi În analiza raportului dintre prevederile de politică externă şi 
poziţia Republicii Moldova pe arena mondială un rol deosebit de poziţia Republicii Moldova pe arena mondială un rol deosebit de 
important îl atribuim aderării la Organizaţia Naţiunilor Unite, la 2 important îl atribuim aderării la Organizaţia Naţiunilor Unite, la 2 
martie 1992, prin adoptarea de Adunarea Generală a Rezoluţiei A/martie 1992, prin adoptarea de Adunarea Generală a Rezoluţiei A/
RES/46/223 [22], eveniment care s-a produs într-un context cu de-RES/46/223 [22], eveniment care s-a produs într-un context cu de-
mocraţie fragilă şi situaţie internă marcată de criza din raioanele de mocraţie fragilă şi situaţie internă marcată de criza din raioanele de 
est. Vom sublinia că aderarea Republicii Moldova la Organizaţia est. Vom sublinia că aderarea Republicii Moldova la Organizaţia 
Naţiunilor Unite nu s-a dovedit a fi  rezultatul implementării obiecti-Naţiunilor Unite nu s-a dovedit a fi  rezultatul implementării obiecti-
velor electorale, ci dimpotrivă, după aderare, autorii programelor şi velor electorale, ci dimpotrivă, după aderare, autorii programelor şi 
platformelor electorale au preluat această realizare şi au plasat-o la platformelor electorale au preluat această realizare şi au plasat-o la 
capitolul politică externă, pentru a garanta continuitate proceselor capitolul politică externă, pentru a garanta continuitate proceselor 
de cooperare multilaterală.de cooperare multilaterală.

Republica Moldova acordă importanţă deosebită relaţiilor cu Republica Moldova acordă importanţă deosebită relaţiilor cu 
instituţiile ONU, care, la rîndul lor, au reuşit să exercite un anumit instituţiile ONU, care, la rîndul lor, au reuşit să exercite un anumit 
rol, mai degrabă modest, dar important în promovarea democraţiei rol, mai degrabă modest, dar important în promovarea democraţiei 
şi drepturilor omului. Angajarea în menţinerea păcii şi securităţii şi drepturilor omului. Angajarea în menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale, prin promovarea dialogului în identifi carea soluţii-internaţionale, prin promovarea dialogului în identifi carea soluţii-
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lor confl ictului raioanelor de est, dezvoltarea economică şi socială, lor confl ictului raioanelor de est, dezvoltarea economică şi socială, 
respectarea principiilor dreptului internaţional şi supremaţiei legii respectarea principiilor dreptului internaţional şi supremaţiei legii 
constituie argumentul pentru care sînt menţinute relaţii strînse cu constituie argumentul pentru care sînt menţinute relaţii strînse cu 
structurile specializate ale ONU. Un rol semnifi cativ în promovarea structurile specializate ale ONU. Un rol semnifi cativ în promovarea 
intereselor şi priorităţilor naţionale revine misiunilor acreditate pe intereselor şi priorităţilor naţionale revine misiunilor acreditate pe 
lîngă Organizaţie şi Ofi ciilor sale [23].Vom nota, de asemenea, că lîngă Organizaţie şi Ofi ciilor sale [23].Vom nota, de asemenea, că 
Reprezentanţa Republicii Moldova pe lîngă ONU şi-a adus aportul Reprezentanţa Republicii Moldova pe lîngă ONU şi-a adus aportul 
la alegerea candidaturii statului în diverse organe elective din sis-la alegerea candidaturii statului în diverse organe elective din sis-
temul Naţiunilor Unite, motivînd iniţierea şi participarea cu regu-temul Naţiunilor Unite, motivînd iniţierea şi participarea cu regu-
laritate a militarilor Armatei Naţionale la operaţiunile de menţinere laritate a militarilor Armatei Naţionale la operaţiunile de menţinere 
a păcii. Gh. Căldare şi S. Velicico menţionează că prin acest act de a păcii. Gh. Căldare şi S. Velicico menţionează că prin acest act de 
colaborare s-a reuşit extinderea relaţiilor bilaterale cu mai multe colaborare s-a reuşit extinderea relaţiilor bilaterale cu mai multe 
state implicate în astfel de misiuni, iar ONU reprezintă fundamentul state implicate în astfel de misiuni, iar ONU reprezintă fundamentul 
politicii externe a Republicii Moldova [24, p.156]. Pentru a putea politicii externe a Republicii Moldova [24, p.156]. Pentru a putea 
promova şi consolida relaţiile multilaterale, Republica Moldova s-a promova şi consolida relaţiile multilaterale, Republica Moldova s-a 
implicat în activităţi şi proiecte urmărind să benefi cieze de oportu-implicat în activităţi şi proiecte urmărind să benefi cieze de oportu-
nităţile de afaceri, inclusiv prin organizarea zilelor şi săptămînilor nităţile de afaceri, inclusiv prin organizarea zilelor şi săptămînilor 
internaţionale prevăzute în agenda ONU, participarea în activitatea internaţionale prevăzute în agenda ONU, participarea în activitatea 
structurilor elective ale Organizaţiei. În sensul reliefat de idei, prin structurilor elective ale Organizaţiei. În sensul reliefat de idei, prin 
domeniile de cooperare la care pot lua parte autorităţile naţionale îşi domeniile de cooperare la care pot lua parte autorităţile naţionale îşi 
propun să însuşească experienţa statelor partenere pentru a asigura propun să însuşească experienţa statelor partenere pentru a asigura 
promovarea valorilor democratice şi a elabora propriul mecanism promovarea valorilor democratice şi a elabora propriul mecanism 
de dezvoltare economică, politică şi socială, angajîndu-se să sus-de dezvoltare economică, politică şi socială, angajîndu-se să sus-
ţină eforturile programelor de asistenţă în abordarea şi soluţiona-ţină eforturile programelor de asistenţă în abordarea şi soluţiona-
rea problemelor globale stringente, contribuind la afi rmarea sa pe rea problemelor globale stringente, contribuind la afi rmarea sa pe 
arena internaţională şi la consolidarea independenţei şi suverani-arena internaţională şi la consolidarea independenţei şi suverani-
tăţii proprii. În acest context, D. Popescu face o trecere în revistă tăţii proprii. În acest context, D. Popescu face o trecere în revistă 
a celor mai importante comitete şi consilii ONU în care Republica a celor mai importante comitete şi consilii ONU în care Republica 
Moldova desfăşoară activităţi în vederea dezvoltării şi promovării Moldova desfăşoară activităţi în vederea dezvoltării şi promovării 
interesului naţional, menţionînd Comitetul pentru Informaţii, Co-interesului naţional, menţionînd Comitetul pentru Informaţii, Co-
mitetul Special pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii, Consiliul mitetul Special pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii, Consiliul 
Economic şi Social, Comisia pentru Dezvoltare Socială, Comitetul Economic şi Social, Comisia pentru Dezvoltare Socială, Comitetul 
pentru Programe şi Coordonare. De asemenea, Republica Moldova pentru Programe şi Coordonare. De asemenea, Republica Moldova 
a devenit membru în instituţii specializate ca Fondul Monetar Inter-a devenit membru în instituţii specializate ca Fondul Monetar Inter-
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naţional (FMI), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dez-naţional (FMI), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare (BIRD), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Agenţia voltare (BIRD), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Agenţia 
Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA), Organizaţia Naţiu-Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA), Organizaţia Naţiu-
nilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) precum şi nilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) precum şi 
Organizaţia Mondială a Comerţului [25, p.11]. Subliniem că aparte-Organizaţia Mondială a Comerţului [25, p.11]. Subliniem că aparte-
nenţa la structurile specializate asigură accesul la unele mecanisme nenţa la structurile specializate asigură accesul la unele mecanisme 
şi programe de asistenţă, inclusiv fi nanciară şi tehnologică în dez-şi programe de asistenţă, inclusiv fi nanciară şi tehnologică în dez-
voltarea comerţului prin contractarea preferinţelor tarifare, a credi-voltarea comerţului prin contractarea preferinţelor tarifare, a credi-
telor avantajoase şi promovarea cooperării economice. telor avantajoase şi promovarea cooperării economice. 

Deşi participarea Republicii Moldova în cadrul ONU comportă Deşi participarea Republicii Moldova în cadrul ONU comportă 
benefi cii atît pe plan intern, cît şi extern, considerăm necesar de a benefi cii atît pe plan intern, cît şi extern, considerăm necesar de a 
nota că pe parcursul activităţilor de parteneriat s-au evidenţiat şi nota că pe parcursul activităţilor de parteneriat s-au evidenţiat şi 
anumite carenţe, care, incontestabil, afectează efi cienţa procesului anumite carenţe, care, incontestabil, afectează efi cienţa procesului 
reprezentativ al statului la cel mai înalt nivel internaţional. În acest reprezentativ al statului la cel mai înalt nivel internaţional. În acest 
context delimităm necesitatea suplinirii personalului califi cat în context delimităm necesitatea suplinirii personalului califi cat în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi în 
ofi ciile externe, pentru a contribui la depăşirea crizei experţilor în ofi ciile externe, pentru a contribui la depăşirea crizei experţilor în 
domeniu, fapt care complică dialogul cu înalţii reprezentanţi de pe domeniu, fapt care complică dialogul cu înalţii reprezentanţi de pe 
lîngă organizaţiile internaţionale în ansamblu. Alt domeniu sensibil lîngă organizaţiile internaţionale în ansamblu. Alt domeniu sensibil 
îl reprezintă lipsa şcolii naţionale specializate în arta negocierii, iar îl reprezintă lipsa şcolii naţionale specializate în arta negocierii, iar 
incapacitatea statului de a achita în termenii stabiliţi cota fi nanciară incapacitatea statului de a achita în termenii stabiliţi cota fi nanciară 
de participare îi afectează imaginea în exterior, însă prima problemă de participare îi afectează imaginea în exterior, însă prima problemă 
este, incontestabil, mai gravă. este, incontestabil, mai gravă. 

De fapt, Programele de guvernare ale celor patru coaliţii proeu-De fapt, Programele de guvernare ale celor patru coaliţii proeu-
ropene prevăd la capitolele ce se referă la politica externă că orga-ropene prevăd la capitolele ce se referă la politica externă că orga-
nizaţiile cu vocaţie globală şi regională, în particular ONU, rămîn nizaţiile cu vocaţie globală şi regională, în particular ONU, rămîn 
o platformă importantă pentru promovarea obiectivelor naţionale în o platformă importantă pentru promovarea obiectivelor naţionale în 
exterior, obiective exprimate prin integrarea europeană, consolida-exterior, obiective exprimate prin integrarea europeană, consolida-
rea suveranităţii şi a independenţei, democratizarea şi moderniza-rea suveranităţii şi a independenţei, democratizarea şi moderniza-
rea, restabilirea integrităţii teritoriale. Statutul de membru în orga-rea, restabilirea integrităţii teritoriale. Statutul de membru în orga-
nizaţii internaţionale responsabilizează în perceperea şi asumarea nizaţii internaţionale responsabilizează în perceperea şi asumarea 
problemelor cu impact, edifi cînd contextul favorabil de promovare problemelor cu impact, edifi cînd contextul favorabil de promovare 
a interesului naţional şi exercitarea strategică a politicii externe prin a interesului naţional şi exercitarea strategică a politicii externe prin 
cooperarea cu statele partenere.cooperarea cu statele partenere.
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Revenind în arealul geopolitic european, vom preciza că un rol Revenind în arealul geopolitic european, vom preciza că un rol 
deosebit comportă cooperarea dintre Republica Moldova şi Consi-deosebit comportă cooperarea dintre Republica Moldova şi Consi-
liul Europei, oportunitatea colaborării explicîndu-se prin calitatea liul Europei, oportunitatea colaborării explicîndu-se prin calitatea 
obiectivelor asumate, ca angajamente ale statelor membre pentru obiectivelor asumate, ca angajamente ale statelor membre pentru 
politica externă promovată. Astfel, de la acceptarea sa în cadrul politica externă promovată. Astfel, de la acceptarea sa în cadrul 
Consiliului la 13 iulie 1995, Republica Moldova s-a angajat să asi-Consiliului la 13 iulie 1995, Republica Moldova s-a angajat să asi-
gure protecţia drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a su-gure protecţia drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a su-
premaţiei legii, aceste angajamente fi ind unele dintre cele mai im-premaţiei legii, aceste angajamente fi ind unele dintre cele mai im-
portante fi nalităţi stabilite în parteneriat cu statele membre. Atenţie portante fi nalităţi stabilite în parteneriat cu statele membre. Atenţie 
deosebită este acordată, de asemenea, conştientizării şi încurajării deosebită este acordată, de asemenea, conştientizării şi încurajării 
dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale a Europei, obiective dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale a Europei, obiective 
ce sporesc apropierea valorilor culturale şi artistice, dar, în acelaşi ce sporesc apropierea valorilor culturale şi artistice, dar, în acelaşi 
timp, autorităţile naţionale trebuie să construiască mecanismul de timp, autorităţile naţionale trebuie să construiască mecanismul de 
diferenţiere a conţinutului, cutumelor şi practicilor europene care diferenţiere a conţinutului, cutumelor şi practicilor europene care 
vin în contradicţie cu viziunile culturale autohtone. Alt obiectiv vi-vin în contradicţie cu viziunile culturale autohtone. Alt obiectiv vi-
zează identifi carea unor soluţii comune pentru problemele sociale zează identifi carea unor soluţii comune pentru problemele sociale 
exprimate prin discriminare, xenofobie, intoleranţă, clonare, tero-exprimate prin discriminare, xenofobie, intoleranţă, clonare, tero-
rism, trafi c de fi inţe umane, corupţie, criminalitate, violenţă împo-rism, trafi c de fi inţe umane, corupţie, criminalitate, violenţă împo-
triva copiilor. În acest sens, Parlamentul Republicii Moldova a pro-triva copiilor. În acest sens, Parlamentul Republicii Moldova a pro-
pus şi a adoptat un şir de modifi cări în legislaţia de profi l cu privire pus şi a adoptat un şir de modifi cări în legislaţia de profi l cu privire 
la egalitatea de şanse, protecţia copiilor, diminuarea corupţiei [26, la egalitatea de şanse, protecţia copiilor, diminuarea corupţiei [26, 
p.7]. Cu certitudine, prin asumarea angajamentelor de a respecta p.7]. Cu certitudine, prin asumarea angajamentelor de a respecta 
şi implementa obiectivele elucidate, Republica Moldova şi-a pro-şi implementa obiectivele elucidate, Republica Moldova şi-a pro-
pus să se înscrie în arealul democraţiei prin realizarea reformelor pus să se înscrie în arealul democraţiei prin realizarea reformelor 
complexe multidimensionale, însă rezultatele denotă contrariul, dat complexe multidimensionale, însă rezultatele denotă contrariul, dat 
fi ind că monitorizarea încă n-a fost ridicată şi condiţiile rămîn va-fi ind că monitorizarea încă n-a fost ridicată şi condiţiile rămîn va-
labile. Cu referire la evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi labile. Cu referire la evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi 
Consiliul Europei, E. Revenco notează că prezenţa instituţiei în spa-Consiliul Europei, E. Revenco notează că prezenţa instituţiei în spa-
ţiul intern a fost marcată încă din etapa preaderării, contribuţia fi ind ţiul intern a fost marcată încă din etapa preaderării, contribuţia fi ind 
atestată în procesul elaborării Constituţiei, asigurînd conformitatea atestată în procesul elaborării Constituţiei, asigurînd conformitatea 
normelor interne cu valorile europene, pentru prevenirea încălcările normelor interne cu valorile europene, pentru prevenirea încălcările 
drepturilor omului şi principiilor democratice [27, p.101].drepturilor omului şi principiilor democratice [27, p.101].

Consiliul Europei exercită un rol semnifi cativ în determinarea Consiliul Europei exercită un rol semnifi cativ în determinarea 
poziţiei Republicii Moldova pe segmentul cooperării şi dezvoltării poziţiei Republicii Moldova pe segmentul cooperării şi dezvoltării 
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multilaterale. Spectrul de acţiuni întreprinse în comun au facilitat multilaterale. Spectrul de acţiuni întreprinse în comun au facilitat 
procesul lansării Republicii Moldova pe arena europeană ca stat procesul lansării Republicii Moldova pe arena europeană ca stat 
independent şi a favorizat modelarea imaginii externe şi atragerea independent şi a favorizat modelarea imaginii externe şi atragerea 
atenţiei comunităţii internaţionale asupra realizărilor şi probleme-atenţiei comunităţii internaţionale asupra realizărilor şi probleme-
lor sale. Un atribut deosebit al cooperării rezidă în catalizarea re-lor sale. Un atribut deosebit al cooperării rezidă în catalizarea re-
formelor politice, legislative, administrative şi socio-economice pe formelor politice, legislative, administrative şi socio-economice pe 
plan intern drept urmare a ratifi cării tratatelor Consiliului Europei şi plan intern drept urmare a ratifi cării tratatelor Consiliului Europei şi 
exercitării procedurilor de monitorizare prin programele de asisten-exercitării procedurilor de monitorizare prin programele de asisten-
ţă. Garantarea supremaţiei drepturilor omului şi oferirea cetăţenilor ţă. Garantarea supremaţiei drepturilor omului şi oferirea cetăţenilor 
Republicii Moldova a posibilităţilor recursului european împotriva Republicii Moldova a posibilităţilor recursului european împotriva 
încălcărilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale constituie un re-încălcărilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale constituie un re-
per important al democratizării veritabile, iar accelerarea stabilirii per important al democratizării veritabile, iar accelerarea stabilirii 
contactelor diplomatice cu parteneri europeni într-un cadru multila-contactelor diplomatice cu parteneri europeni într-un cadru multila-
teral care să înlocuiască şi să faciliteze numeroase negocieri bilate-teral care să înlocuiască şi să faciliteze numeroase negocieri bilate-
rale determină esenţa cooperării la nivel înalt [28, p. 295]. V. Teosa rale determină esenţa cooperării la nivel înalt [28, p. 295]. V. Teosa 
şi E. Dolghii au invocat importanţa acţiunilor de implementare a şi E. Dolghii au invocat importanţa acţiunilor de implementare a 
obiectivelor asumate pentru a focaliza atenţia asupra rezultatelor obiectivelor asumate pentru a focaliza atenţia asupra rezultatelor 
cooperării dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei, consi-cooperării dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei, consi-
derîndu-le ca un prim pas spre integrarea europeană. Cu certitudine, derîndu-le ca un prim pas spre integrarea europeană. Cu certitudine, 
cît Republica Moldova se va afl a sub monitorizare, integrarea în cît Republica Moldova se va afl a sub monitorizare, integrarea în 
Uniunea Europeană devine practic imposibilă, dat fi ind că nu se Uniunea Europeană devine practic imposibilă, dat fi ind că nu se 
respectă unele criterii de preaderare.respectă unele criterii de preaderare.

Vom menţiona că în vederea asigurării continuităţii şi efi cien-Vom menţiona că în vederea asigurării continuităţii şi efi cien-
ţei cooperării multilaterale a fost  inaugurat în anul 1998 Biroul ţei cooperării multilaterale a fost  inaugurat în anul 1998 Biroul 
de Informare al Consiliului Europei la Chişinău [29], un mecanism de Informare al Consiliului Europei la Chişinău [29], un mecanism 
ce urmărea difuzarea informaţiei cu privire la activitatea Consiliu-ce urmărea difuzarea informaţiei cu privire la activitatea Consiliu-
lui, organizarea meselor rotunde şi a altor foruri pentru formarea lui, organizarea meselor rotunde şi a altor foruri pentru formarea 
şi informarea specialiştilor în domeniul drepturilor cetăţenilor, tra-şi informarea specialiştilor în domeniul drepturilor cetăţenilor, tra-
ducerea şi publicarea actelor adoptate, asigurarea funcţionalităţii ducerea şi publicarea actelor adoptate, asigurarea funcţionalităţii 
bibliotecii Consiliului pentru publicul larg în scopul familiarizării bibliotecii Consiliului pentru publicul larg în scopul familiarizării 
societăţii cu standardele şi principiile europene, precum şi editarea societăţii cu standardele şi principiile europene, precum şi editarea 
pliantelor informative cu caracter tematic. Biroul şi-a încheiat acti-pliantelor informative cu caracter tematic. Biroul şi-a încheiat acti-
vitatea în 2010, însă atribuţiile acestuia au fost preluate de Ofi ciul vitatea în 2010, însă atribuţiile acestuia au fost preluate de Ofi ciul 
Consiliului Europei în Republica Moldova.Consiliului Europei în Republica Moldova.
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Pentru a reuşi lansarea şi difuzarea efi cientă a mesajului proeu-Pentru a reuşi lansarea şi difuzarea efi cientă a mesajului proeu-
ropean şi a fi  în contact direct cu programele şi agenda Consiliului, ropean şi a fi  în contact direct cu programele şi agenda Consiliului, 
prin Hotărîrea Guvernului nr.606 din 1 septembrie 1995 a fost in-prin Hotărîrea Guvernului nr.606 din 1 septembrie 1995 a fost in-
stituită Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă stituită Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă 
Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg, incluzînd patru funcţio-Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg, incluzînd patru funcţio-
nari diplomatici care îndeplinesc misiunile cotidiene ale instituţiei nari diplomatici care îndeplinesc misiunile cotidiene ale instituţiei 
europene. În contextul reliefat de idei, E. Dolghii susţine că Repu-europene. În contextul reliefat de idei, E. Dolghii susţine că Repu-
blica Moldova este reprezentată în peste 75 de structuri ale Comite-blica Moldova este reprezentată în peste 75 de structuri ale Comite-
tului de Miniştri [30, p.146], fapt ce demonstrează disponibilitatea tului de Miniştri [30, p.146], fapt ce demonstrează disponibilitatea 
acestei instituţii de a instrui şi încadra funcţionari competenţi, ur-acestei instituţii de a instrui şi încadra funcţionari competenţi, ur-
mărind asigurarea vocaţiei europene a instituţiei şi obţinerea bene-mărind asigurarea vocaţiei europene a instituţiei şi obţinerea bene-
fi ciilor provenite din realizarea cooperării multilaterale. Participa-fi ciilor provenite din realizarea cooperării multilaterale. Participa-
rea la lucrările Consiliului facilitează procesul racordării legislaţiei rea la lucrările Consiliului facilitează procesul racordării legislaţiei 
naţionale la standardele europene. În plus, statutul de membru al naţionale la standardele europene. În plus, statutul de membru al 
Consiliului Europei nu poate să nu contribuie la promovarea şi îm-Consiliului Europei nu poate să nu contribuie la promovarea şi îm-
bunătăţirea imaginii de ţară pe plan european şi în relaţiile cu alte bunătăţirea imaginii de ţară pe plan european şi în relaţiile cu alte 
state, solicitîndu-se concursul  în realizarea obiectivelor de politică state, solicitîndu-se concursul  în realizarea obiectivelor de politică 
internă şi de politică externă. Prin intermediul forului european, Re-internă şi de politică externă. Prin intermediul forului european, Re-
publica Moldova dispune de posibilitatea de a practica modalităţi publica Moldova dispune de posibilitatea de a practica modalităţi 
noi de cooperare, inclusiv pentru a apropia integrarea europeană, noi de cooperare, inclusiv pentru a apropia integrarea europeană, 
implicînd sprijinul activ din partea statelor membre sau a celor în implicînd sprijinul activ din partea statelor membre sau a celor în 
proces de aderare. Asemenea eforturi se explică expres prin vizitele proces de aderare. Asemenea eforturi se explică expres prin vizitele 
reprezentanţilor de rang înalt în Republica Moldova, purtătorii me-reprezentanţilor de rang înalt în Republica Moldova, purtătorii me-
sajului clar al comunităţii europene prin care avem şanse reale de a sajului clar al comunităţii europene prin care avem şanse reale de a 
ne integra  în Uniunea Europeană, specifi căm noi, important fi ind ne integra  în Uniunea Europeană, specifi căm noi, important fi ind 
de a onora angajamentele asumate încă în 1995, unele dintre care de a onora angajamentele asumate încă în 1995, unele dintre care 
înscriindu-se în lista criteriilor de preaderare la Uniunea Europea-înscriindu-se în lista criteriilor de preaderare la Uniunea Europea-
nă. Abordarea programatică a impactului relaţiilor dintre Republica nă. Abordarea programatică a impactului relaţiilor dintre Republica 
Moldova şi Consiliul Europei asupra rolului şi locului ţării pe con-Moldova şi Consiliul Europei asupra rolului şi locului ţării pe con-
tinentul european poate fi  defi nită ca o colaborare efi cientă [31], se tinentul european poate fi  defi nită ca o colaborare efi cientă [31], se 
menţionează în platforma Blocului Electoral Moldova Democrată menţionează în platforma Blocului Electoral Moldova Democrată 
pentru alegerile parlamentare din 2005. Îndeplinirea integrală a an-pentru alegerile parlamentare din 2005. Îndeplinirea integrală a an-
gajamentelor faţă de Consiliul Europei şi de Uniunea Europeană gajamentelor faţă de Consiliul Europei şi de Uniunea Europeană 
în sfera consolidării instituţiilor democratice, respectării drepturilor în sfera consolidării instituţiilor democratice, respectării drepturilor 
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şi libertăţilor omului, asigurării independenţei justiţiei, autonomiei şi libertăţilor omului, asigurării independenţei justiţiei, autonomiei 
locale şi mass-media alcătuiesc agenda priorităţilor naţionale pe ter-locale şi mass-media alcătuiesc agenda priorităţilor naţionale pe ter-
men scurt, formînd consecinţe de lungă durată [32], este specifi cat men scurt, formînd consecinţe de lungă durată [32], este specifi cat 
în prevederile programatice ale Partidului Liberal. Gh. Căldare şi în prevederile programatice ale Partidului Liberal. Gh. Căldare şi 
M. Lupaşco menţionează că din momentul admiterii în acest for M. Lupaşco menţionează că din momentul admiterii în acest for 
european, Republica Moldova a fost plasată sub monitorizare, con-european, Republica Moldova a fost plasată sub monitorizare, con-
diţie fi rească pentru a îndeplini efi cient standardele europene în do-diţie fi rească pentru a îndeplini efi cient standardele europene în do-
meniul formării şi consolidării statului de drept [33, p.175].meniul formării şi consolidării statului de drept [33, p.175].

Analizînd problema monitorizării statului în procesul imple-Analizînd problema monitorizării statului în procesul imple-
mentării şi realizării reformelor în diferite domenii de activitate, mentării şi realizării reformelor în diferite domenii de activitate, 
în cadrul platformei electorale a PLDM atestăm poziţia potrivit în cadrul platformei electorale a PLDM atestăm poziţia potrivit 
căreia neexcluderea Republica Moldova de Consiliul Europei din căreia neexcluderea Republica Moldova de Consiliul Europei din 
procedura de monitorizare este o barieră serioasă în calea integră-procedura de monitorizare este o barieră serioasă în calea integră-
rii europene. Conform luărilor de poziţie ale formaţiunii, Uniunea rii europene. Conform luărilor de poziţie ale formaţiunii, Uniunea 
Europeană a reiterat în mod repetat restanţele Republicii Moldova Europeană a reiterat în mod repetat restanţele Republicii Moldova 
în stabilirea climatului democratic al statului de drept şi respecta-în stabilirea climatului democratic al statului de drept şi respecta-
rea drepturilor omului, constituind şi elemente ale criteriilor de la rea drepturilor omului, constituind şi elemente ale criteriilor de la 
Copenhaga, în lipsa cărora integrarea în Uniunea Europeană devi-Copenhaga, în lipsa cărora integrarea în Uniunea Europeană devi-
ne imposibilă [34]. Ţinem să precizăm că încheierea procedurii de ne imposibilă [34]. Ţinem să precizăm că încheierea procedurii de 
monitorizare a Republicii Moldova de Consiliul Europei şi trece-monitorizare a Republicii Moldova de Consiliul Europei şi trece-
rea la etapa postmonitorizare este o prioritate naţională, inclusă în rea la etapa postmonitorizare este o prioritate naţională, inclusă în 
Programul de activitate a Guvernului pentru 2016-2018 [35] şi alte Programul de activitate a Guvernului pentru 2016-2018 [35] şi alte 
documente strategice naţionale. documente strategice naţionale. 

Susţinînd prerogativa Adunării Parlamentare a Consiliului Eu-Susţinînd prerogativa Adunării Parlamentare a Consiliului Eu-
ropei cu privire la respectarea obligaţiilor şi angajamentelor faţă ropei cu privire la respectarea obligaţiilor şi angajamentelor faţă 
de instituţie, care este „o condiţie prealabilă pentru orice integrare de instituţie, care este „o condiţie prealabilă pentru orice integrare 
europeană mai avansată”, conchidem că dezvoltarea relaţiilor de europeană mai avansată”, conchidem că dezvoltarea relaţiilor de 
colaborare cu structurile Consiliului Europei se afl ă, incontestabil, colaborare cu structurile Consiliului Europei se afl ă, incontestabil, 
în interesul Republicii Moldova, implementarea programelor sus-în interesul Republicii Moldova, implementarea programelor sus-
ţinute de forul european îi consolidează reformele şi poziţiile pe ţinute de forul european îi consolidează reformele şi poziţiile pe 
plan extern, deşi guvernările proeuropene au acordat insufi cientă plan extern, deşi guvernările proeuropene au acordat insufi cientă 
atenţie cooperării pe fi liera dată, amintindu-şi, de regulă, cu oca-atenţie cooperării pe fi liera dată, amintindu-şi, de regulă, cu oca-
ziile vizitelor raportorilor de ţară. Considerăm absolut necesar ca ziile vizitelor raportorilor de ţară. Considerăm absolut necesar ca 
autorităţile puterii de stat împreună cu societatea civilă să depună autorităţile puterii de stat împreună cu societatea civilă să depună 
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eforturi susţinute pentru efectuarea reformelor sustenabile de reme-eforturi susţinute pentru efectuarea reformelor sustenabile de reme-
diere în vederea fi nalizării procesului de monitorizare, proces care diere în vederea fi nalizării procesului de monitorizare, proces care 
se perpetuează nespus de mult, fără a se trasa unii termeni concreţi, se perpetuează nespus de mult, fără a se trasa unii termeni concreţi, 
palpabili. Implementarea obiectivelor de integrare europeană şi palpabili. Implementarea obiectivelor de integrare europeană şi 
edifi carea societăţii democratice, bazată pe cunoaştere, respectarea edifi carea societăţii democratice, bazată pe cunoaştere, respectarea 
drepturilor şi promovarea politicilor viabile, reprezintă repere pro-drepturilor şi promovarea politicilor viabile, reprezintă repere pro-
gramatice ale partidelor politice care acordă o atenţie deosebită co-gramatice ale partidelor politice care acordă o atenţie deosebită co-
laborării cu organismele internaţionale, toate platformele electorale laborării cu organismele internaţionale, toate platformele electorale 
ale contracandidaţilor înscrişi în cursa pentru mandatele de deputat ale contracandidaţilor înscrişi în cursa pentru mandatele de deputat 
la scrutinul din 30 noiembrie 2014, dar nu numai, conţineau diferite la scrutinul din 30 noiembrie 2014, dar nu numai, conţineau diferite 
aspecte ce se referă la relaţiile cu Uniunea Europeană, venindu-se aspecte ce se referă la relaţiile cu Uniunea Europeană, venindu-se 
cu argumente şi luări de poziţie pro sau contra, chiar dacă multe cu argumente şi luări de poziţie pro sau contra, chiar dacă multe 
dintre acestea erau de suprafaţă.dintre acestea erau de suprafaţă.

O abordare concluzivă a situaţiei Republicii Moldova în sub-O abordare concluzivă a situaţiei Republicii Moldova în sub-
regiune, dar şi în areal european, este prezentată de Secretarul Ge-regiune, dar şi în areal european, este prezentată de Secretarul Ge-
neral al Consiliului Europei, T. Jagland, într-un articol publicat în neral al Consiliului Europei, T. Jagland, într-un articol publicat în 
New York Times, unde menţionează că Republica Moldova este un New York Times, unde menţionează că Republica Moldova este un 
stat care se afl ă pe marginea prăpastiei şi riscă să devină următoarea stat care se afl ă pe marginea prăpastiei şi riscă să devină următoarea 
criză de securitate a Europei, cu potenţiale consecinţe dincolo de criză de securitate a Europei, cu potenţiale consecinţe dincolo de 
frontierele ei. Ofi cialul a remarcat dualitatea vectorilor în domeniul frontierele ei. Ofi cialul a remarcat dualitatea vectorilor în domeniul 
politicii externe, subliniind că „în timp ce mulţi îşi pun speranţele politicii externe, subliniind că „în timp ce mulţi îşi pun speranţele 
în Bruxelles, aşteptînd de acolo o soluţie, altă parte optează pentru în Bruxelles, aşteptînd de acolo o soluţie, altă parte optează pentru 
Uniunea Eurasiatică, în frunte cu Rusia”. Imaginea regională este Uniunea Eurasiatică, în frunte cu Rusia”. Imaginea regională este 
sumbră, mai ales în ceea ce priveşte temerile legate de reizbucnirea sumbră, mai ales în ceea ce priveşte temerile legate de reizbucnirea 
confl ictului din zona transnistreană, pe fundalul situaţiei din Ucrai-confl ictului din zona transnistreană, pe fundalul situaţiei din Ucrai-
na. În ultimii şase ani s-a făcut puţin pentru dezvoltarea economică na. În ultimii şase ani s-a făcut puţin pentru dezvoltarea economică 
a ţării [36], în Europa de astăzi, rezistenţa şi stabilitatea unui stat a ţării [36], în Europa de astăzi, rezistenţa şi stabilitatea unui stat 
depinde de angajamentul său faţă de democraţie şi statul de drept, a depinde de angajamentul său faţă de democraţie şi statul de drept, a 
concluzionat T. Jagland.concluzionat T. Jagland.

Formarea imaginii de ţară pe arena mondială poate fi  analizată Formarea imaginii de ţară pe arena mondială poate fi  analizată 
şi din perspectiva cooperării subregionale. În acest sens, sublini-şi din perspectiva cooperării subregionale. În acest sens, sublini-
em că Republica Moldova a aderat la un şir de iniţiative, programe em că Republica Moldova a aderat la un şir de iniţiative, programe 
şi organizaţii, care prin statutul şi spectrul de obiective promovate şi organizaţii, care prin statutul şi spectrul de obiective promovate 
constituie „antecamera” Uniunii Europene. Fixînd delimitările are-constituie „antecamera” Uniunii Europene. Fixînd delimitările are-
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alului subregional de cooperare, notăm că în zona Europei Centrale alului subregional de cooperare, notăm că în zona Europei Centrale 
Republica Moldova participă la lucrările Iniţiativei Central-Europe-Republica Moldova participă la lucrările Iniţiativei Central-Europe-
ne, iar în Europa de Sud-Est sînt desfăşurate activităţi prin Procesul ne, iar în Europa de Sud-Est sînt desfăşurate activităţi prin Procesul 
de Cooperare în Europa de Sud-Est, Organizaţia pentru Cooperare şi de Cooperare în Europa de Sud-Est, Organizaţia pentru Cooperare şi 
Securitate la Marea Neagră şi asistă în Organizaţia pentru Democra-Securitate la Marea Neagră şi asistă în Organizaţia pentru Democra-
ţie şi Dezvoltare Economică GUAM. Pentru a evidenţia benefi ciile ţie şi Dezvoltare Economică GUAM. Pentru a evidenţia benefi ciile 
colaborării Republicii Moldova cu programele şi structurile enume-colaborării Republicii Moldova cu programele şi structurile enume-
rate, apreciem cooperarea subregională ca fi ind o parte componentă a rate, apreciem cooperarea subregională ca fi ind o parte componentă a 
diplomaţiei multilaterale ce se manifestă prin intensifi carea relaţiilor diplomaţiei multilaterale ce se manifestă prin intensifi carea relaţiilor 
politice, de securitate şi comercial-economice. În cadrul proceselor politice, de securitate şi comercial-economice. În cadrul proceselor 
de cooperare subregională este menţinut dialogul permanent cu sta-de cooperare subregională este menţinut dialogul permanent cu sta-
tele membre, inclusiv prin intermediul secretariatelor, asigurînd par-tele membre, inclusiv prin intermediul secretariatelor, asigurînd par-
ticiparea la reuniuni, şedinţe, întruniri ale grupurilor de lucru şi ale ticiparea la reuniuni, şedinţe, întruniri ale grupurilor de lucru şi ale 
experţilor [37]. Cu certitudine notăm cooperarea subregională este o experţilor [37]. Cu certitudine notăm cooperarea subregională este o 
dimensiune complementară a agendei de integrare europeană şi re-dimensiune complementară a agendei de integrare europeană şi re-
prezintă sinergia relaţiilor şi interacţiunilor din cadrul organizaţiilor şi prezintă sinergia relaţiilor şi interacţiunilor din cadrul organizaţiilor şi 
iniţiativelor subregionale. În completarea acestor idei, V. Gheorghiu iniţiativelor subregionale. În completarea acestor idei, V. Gheorghiu 
a  afi rmat că la nivel european cooperarea regională are drept obiec-a  afi rmat că la nivel european cooperarea regională are drept obiec-
tiv fi nal integrarea în Uniunea Europeană. Fiind motivată de această tiv fi nal integrarea în Uniunea Europeană. Fiind motivată de această 
fi nalitate, Republica Moldova depune eforturi substanţiale pentru a fi nalitate, Republica Moldova depune eforturi substanţiale pentru a 
fi  prezentă în toate centrele de cooperare europeană la nivel regional fi  prezentă în toate centrele de cooperare europeană la nivel regional 
[38]. În acelaşi context, I. Jinga şi A. Popescu analizează impor-[38]. În acelaşi context, I. Jinga şi A. Popescu analizează impor-
tanţa organizaţiilor de integrare subregională, menţionînd că aces-tanţa organizaţiilor de integrare subregională, menţionînd că aces-
tea s-au format şi dezvoltat preponderent după 1990, obiectivul tea s-au format şi dezvoltat preponderent după 1990, obiectivul 
lor constituindu-l crearea şi consolidarea cadrului de cooperare lor constituindu-l crearea şi consolidarea cadrului de cooperare 
politică şi economică, prin unificarea continentului şi dezvoltarea politică şi economică, prin unificarea continentului şi dezvoltarea 
durabilă a statelor europene [39, p.133].durabilă a statelor europene [39, p.133].

În aspect particular, referindu-se la entităţile riverane ale Mării În aspect particular, referindu-se la entităţile riverane ale Mării 
Negre, S. Cinca subliniază că prăbuşirea comunismului şi a Uni-Negre, S. Cinca subliniază că prăbuşirea comunismului şi a Uni-
unii Sovietice a deschis o nouă perioadă a cooperării. Consecinţa unii Sovietice a deschis o nouă perioadă a cooperării. Consecinţa 
apariţiei noilor state şi consolidarea societăţilor democratice a de-apariţiei noilor state şi consolidarea societăţilor democratice a de-
terminat ca regiunea să devină una dintre cele mai dinamice, iar terminat ca regiunea să devină una dintre cele mai dinamice, iar 
cooperarea cu NATO ca parteneri şi nu ca adversari învinşi a acor-cooperarea cu NATO ca parteneri şi nu ca adversari învinşi a acor-
dat teritoriului rolul determinant în promovarea şi consolidarea se-dat teritoriului rolul determinant în promovarea şi consolidarea se-
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curităţii [40, p.5]. Prin contrapunere, N. Popescu explică interesul curităţii [40, p.5]. Prin contrapunere, N. Popescu explică interesul 
sporit asupra acestui areal datorită faptului că „Europa de Sud-Est sporit asupra acestui areal datorită faptului că „Europa de Sud-Est 
rămîne principala sursă de instabilitate în spaţiul european, fi ind rămîne principala sursă de instabilitate în spaţiul european, fi ind 
unica regiune în care problemele ce vizează securitatea clasică de unica regiune în care problemele ce vizează securitatea clasică de 
factură militară sînt foarte actuale, ceea ce nu mai este valabil pen-factură militară sînt foarte actuale, ceea ce nu mai este valabil pen-
tru alte părţi ale continentului” [41, p.5]. Analizînd evoluţia rela-tru alte părţi ale continentului” [41, p.5]. Analizînd evoluţia rela-
ţiilor cu partenerii externi, constatăm că primele contacte de nivel ţiilor cu partenerii externi, constatăm că primele contacte de nivel 
subregional, după declaraţia de independenţă, au fost stabilite cu subregional, după declaraţia de independenţă, au fost stabilite cu 
statele din bazinul Mării Negre. V. Gheorghiu subliniază că Repu-statele din bazinul Mării Negre. V. Gheorghiu subliniază că Repu-
blica Moldova este unul dintre statele care încă în anul 1992 au blica Moldova este unul dintre statele care încă în anul 1992 au 
pus bazele OCEMN [42, p.8]. Notăm că interesul opiniei publice pus bazele OCEMN [42, p.8]. Notăm că interesul opiniei publice 
internaţionale faţă de OCEMN este într-o dinamică preponderent internaţionale faţă de OCEMN este într-o dinamică preponderent 
pozitivă, fi ind explicat prin intensitatea populaţiei în subregiune, pozitivă, fi ind explicat prin intensitatea populaţiei în subregiune, 
vizată ca un consumator veritabil, dar şi promotor al ideilor şi va-vizată ca un consumator veritabil, dar şi promotor al ideilor şi va-
lorilor de dezvoltare subregională în aspect internaţional. Reieşind lorilor de dezvoltare subregională în aspect internaţional. Reieşind 
din conţinutul dimensiunilor geopolitice, identifi căm OCEMN ca din conţinutul dimensiunilor geopolitice, identifi căm OCEMN ca 
fi ind una din cele mai extinse zone de cooperare subregională din fi ind una din cele mai extinse zone de cooperare subregională din 
lume. Argumentele expuse mai sus se afl ă la baza interesului ma-lume. Argumentele expuse mai sus se afl ă la baza interesului ma-
nifestat de Republica Moldova în promovarea cooperării la Marea nifestat de Republica Moldova în promovarea cooperării la Marea 
Neagră, accentele fi ind plasate pe participarea în cadrul proiectelor Neagră, accentele fi ind plasate pe participarea în cadrul proiectelor 
multilaterale, asigurarea exportului produselor agenţilor economici multilaterale, asigurarea exportului produselor agenţilor economici 
pe pieţele ţărilor membre, susţinerea importului materiei prime şi pe pieţele ţărilor membre, susţinerea importului materiei prime şi 
a surselor energetice şi, nu în ultimă instanţă, favorizarea inves-a surselor energetice şi, nu în ultimă instanţă, favorizarea inves-
tiţiilor străine de capital în economia naţională. Notăm că totali-tiţiilor străine de capital în economia naţională. Notăm că totali-
tatea acţiunilor reliefate sînt parte componentă a programelor de tatea acţiunilor reliefate sînt parte componentă a programelor de 
guvernare şi indică atitudinea deosebită a partidelor politice faţă de guvernare şi indică atitudinea deosebită a partidelor politice faţă de 
această organizaţie. În context  subliniem că în documentele sta-această organizaţie. În context  subliniem că în documentele sta-
tutare ale OCEMN, precum „Declaration on Black Sea Economic tutare ale OCEMN, precum „Declaration on Black Sea Economic 
Cooperation” şi „Bosphorus Statement”, adoptate la 25 iunie 1992, Cooperation” şi „Bosphorus Statement”, adoptate la 25 iunie 1992, 
este indicată, printre principalele obiectivei, accelerarea dezvoltării este indicată, printre principalele obiectivei, accelerarea dezvoltării 
social-economice a statelor membre pentru perspectiva integrării în social-economice a statelor membre pentru perspectiva integrării în 
Uniunea Europeană prin intensifi carea cooperării multilaterale. No-Uniunea Europeană prin intensifi carea cooperării multilaterale. No-
tăm că benefi cierea de avantajele care decurg din proximitatea ge-tăm că benefi cierea de avantajele care decurg din proximitatea ge-
ografi că asigură parteneriatul strategic pentru cooperarea regională ografi că asigură parteneriatul strategic pentru cooperarea regională 
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şi la nivel continental, este un obiectiv prioritar al politicii externe a şi la nivel continental, este un obiectiv prioritar al politicii externe a 
Republicii Moldova [43]. Vom sublinia că în aceeaşi măsură o im-Republicii Moldova [43]. Vom sublinia că în aceeaşi măsură o im-
portanţă deosebită atribuim eforturilor Organizaţiei în armonizarea portanţă deosebită atribuim eforturilor Organizaţiei în armonizarea 
legislaţiei naţionale la standardele europene, prin aplicarea cadrului legislaţiei naţionale la standardele europene, prin aplicarea cadrului 
juridic care să asigure eliminarea barierelor în calea cooperării sub-juridic care să asigure eliminarea barierelor în calea cooperării sub-
regionale, acest obiectiv contribuind la implementarea proiectelor regionale, acest obiectiv contribuind la implementarea proiectelor 
din domeniul energetic, transporturi, comunicaţii şi mediu, iar drept din domeniul energetic, transporturi, comunicaţii şi mediu, iar drept 
rezultat, permite crearea zonei de comerţ liber a Mării Negre, ca rezultat, permite crearea zonei de comerţ liber a Mării Negre, ca 
parte a spaţiului european şi accelerarea reformelor în plan politic, parte a spaţiului european şi accelerarea reformelor în plan politic, 
economic şi social. economic şi social. 

Oportunitatea valorifi cării cooperării economice la Marea Nea-Oportunitatea valorifi cării cooperării economice la Marea Nea-
gră poate fi  explicată şi prin faptul că Republica Moldova are stabi-gră poate fi  explicată şi prin faptul că Republica Moldova are stabi-
lite relaţii bilaterale atît cu statele riverane - România, Bulgaria, Tur-lite relaţii bilaterale atît cu statele riverane - România, Bulgaria, Tur-
cia, Georgia, Federaţia Rusă, Ucraina, cît şi cu statele din cordonul cia, Georgia, Federaţia Rusă, Ucraina, cît şi cu statele din cordonul 
terestru apropiat - Azerbaidjan, Armenia, Grecia, ultimele formînd terestru apropiat - Azerbaidjan, Armenia, Grecia, ultimele formînd 
Regiunea Extinsă a Mării Negre. Punctul tangenţial al cooperării îl Regiunea Extinsă a Mării Negre. Punctul tangenţial al cooperării îl 
constituie relaţiile acestor state cu structurile Uniunii Europene, prin constituie relaţiile acestor state cu structurile Uniunii Europene, prin 
programele Politicii Europene de Vecinătate. I.C. Lucinescu, citîn-programele Politicii Europene de Vecinătate. I.C. Lucinescu, citîn-
du-l pe B. Jackson, susţine că „promovarea intensă a democraţiei du-l pe B. Jackson, susţine că „promovarea intensă a democraţiei 
în regiunea Mării Negre contracarează ambiţiile „revanşarde” ale în regiunea Mării Negre contracarează ambiţiile „revanşarde” ale 
Federaţiei Ruse, aici obiectivele şi valorile vestice şi estice fi ind in-Federaţiei Ruse, aici obiectivele şi valorile vestice şi estice fi ind in-
compatibile, regiunea prezintă un interes major pentru comunitatea compatibile, regiunea prezintă un interes major pentru comunitatea 
europeană şi euroatlantică” [44, p.68], interes confi rmat şi prin re-europeană şi euroatlantică” [44, p.68], interes confi rmat şi prin re-
plierile de poziţie alimentate de confl ictul din Ucraina, adăugăm noi.plierile de poziţie alimentate de confl ictul din Ucraina, adăugăm noi.

În ordinea reliefată de argumente, remarcăm că în plan intern În ordinea reliefată de argumente, remarcăm că în plan intern 
prevederile programatice de politică externă sînt formulate în func-prevederile programatice de politică externă sînt formulate în func-
ţie de conţinutul interesului naţional, iar în aspect extern rolul şi ţie de conţinutul interesului naţional, iar în aspect extern rolul şi 
locul statului este defi nitivat şi de interesele geopolitice ale marilor locul statului este defi nitivat şi de interesele geopolitice ale marilor 
puteri. Totodată, considerăm că intervenţia instituţională, fi nanci-puteri. Totodată, considerăm că intervenţia instituţională, fi nanci-
ară şi tehnică a Uniunii Europene în subregiune se realizează prin ară şi tehnică a Uniunii Europene în subregiune se realizează prin 
prevederile Parteneriatului Estic şi ale Sinergiei Mării Negre, pro-prevederile Parteneriatului Estic şi ale Sinergiei Mării Negre, pro-
grame la care Republica Moldova este parte activă. Concepută ca o grame la care Republica Moldova este parte activă. Concepută ca o 
iniţiativă de cooperare subregională propusă de Comisia Europeană iniţiativă de cooperare subregională propusă de Comisia Europeană 
în 2007, Sinergia Mării Negre programează colaborarea cu statele în 2007, Sinergia Mării Negre programează colaborarea cu statele 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   132Victor Juc_Maria Diacon.indd   132 22.04.2016   10:58:5722.04.2016   10:58:57



133133

riverane pe fi liera democraţiei, respectării drepturilor omului, con-riverane pe fi liera democraţiei, respectării drepturilor omului, con-
trolului şi combaterii migraţiei, rezolvării confl ictelor îngheţate din trolului şi combaterii migraţiei, rezolvării confl ictelor îngheţate din 
subregiune, susţinerii dezvoltării regionale în educaţie, transport, subregiune, susţinerii dezvoltării regionale în educaţie, transport, 
turism, ecosistem. A. Popescu şi I. Diaconu menţionează că aceste turism, ecosistem. A. Popescu şi I. Diaconu menţionează că aceste 
obiective estimează conţinutul politicii externe al statelor membre, obiective estimează conţinutul politicii externe al statelor membre, 
favorizînd cooperarea regională ca o strategie de apropiere faţă de favorizînd cooperarea regională ca o strategie de apropiere faţă de 
Uniunea Europeană [45, p.337].Uniunea Europeană [45, p.337].

Într-un studiu tematic V. Gheorghiu subliniază că, pornind de Într-un studiu tematic V. Gheorghiu subliniază că, pornind de 
la priorităţile politicii externe, Republica Moldova participă la la priorităţile politicii externe, Republica Moldova participă la 
implementarea proiectelor comune în cadrul OCEMN, exemplu implementarea proiectelor comune în cadrul OCEMN, exemplu 
elocvent servind Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvolta-elocvent servind Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvolta-
re, deţinînd 2% din capitalul statutar [46, p. 9]. Pînă în prezent, re, deţinînd 2% din capitalul statutar [46, p. 9]. Pînă în prezent, 
Republica Moldova a participat ca membru la mai multe proiecte Republica Moldova a participat ca membru la mai multe proiecte 
finanţate prin Fondul de Dezvoltare al Proiectelor, notînd, de ase-finanţate prin Fondul de Dezvoltare al Proiectelor, notînd, de ase-
menea, că preşidenţiile pe care Republicii Moldova le-a exercitat menea, că preşidenţiile pe care Republicii Moldova le-a exercitat 
în cadrul OCEMN au favorizat substanţial extinderea relaţiilor în-în cadrul OCEMN au favorizat substanţial extinderea relaţiilor în-
tre parteneri şi i-au consolidat poziţia în acest areal. Argumentul îl tre parteneri şi i-au consolidat poziţia în acest areal. Argumentul îl 
regăsim în platformele electorale ale unor partide politice, sublini-regăsim în platformele electorale ale unor partide politice, sublini-
indu-se că activitatea Republicii Moldova în OCEMN a constituit indu-se că activitatea Republicii Moldova în OCEMN a constituit 
un capitol esenţial al politicii externe. Realizînd o radiografie a vi-un capitol esenţial al politicii externe. Realizînd o radiografie a vi-
ziunilor programatice pe marginea relaţiilor de nivel subregional ziunilor programatice pe marginea relaţiilor de nivel subregional 
ale Republicii Moldova, notăm că pentru alegerile parlamentare ale Republicii Moldova, notăm că pentru alegerile parlamentare 
din 2001 PPCD s-a pronunţat în favoarea promovării politicilor din 2001 PPCD s-a pronunţat în favoarea promovării politicilor 
de cooperare regională mai eficiente cu ţările vecine şi ţările din de cooperare regională mai eficiente cu ţările vecine şi ţările din 
bazinul Mării Negre [47], iar Blocul electoral „Alianţa Braghiş” a bazinul Mării Negre [47], iar Blocul electoral „Alianţa Braghiş” a 
plasat Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră pe ace-plasat Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră pe ace-
laşi segment de cooperare cu Comunitatea Statelor Independente laşi segment de cooperare cu Comunitatea Statelor Independente 
[48], instituţii de cooperare ce se disting prin abordări diferite ale [48], instituţii de cooperare ce se disting prin abordări diferite ale 
cooperării şi integrării în aspect geopolitic. cooperării şi integrării în aspect geopolitic. 

Conjunctura politică favorabilă internaţională şi schimbarea ra-Conjunctura politică favorabilă internaţională şi schimbarea ra-
portului de forţe în interior sînt propice pentru aprofundarea co-portului de forţe în interior sînt propice pentru aprofundarea co-
operării cu OCEMN, este stipulat în documentele electorale ale operării cu OCEMN, este stipulat în documentele electorale ale 
PDM pentru alegerile din 29 iulie 2009, prin diversifi carea pieţei PDM pentru alegerile din 29 iulie 2009, prin diversifi carea pieţei 
de desfacere a produselor şi a serviciilor autohtone [49]. În acelaşi de desfacere a produselor şi a serviciilor autohtone [49]. În acelaşi 
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context, PL optează programatic pentru valorifi carea cadrului re-context, PL optează programatic pentru valorifi carea cadrului re-
gional de cooperare şi participarea activă la Sinergia Mării Negre, gional de cooperare şi participarea activă la Sinergia Mării Negre, 
promovată de România la iniţiativa polono-suedeză privind Par-promovată de România la iniţiativa polono-suedeză privind Par-
teneriatul Estic [50], iar AMN, remarcînd importanţa strategică a teneriatul Estic [50], iar AMN, remarcînd importanţa strategică a 
Organizaţiei, s-a pronunţat programatic pentru valorificarea opor-Organizaţiei, s-a pronunţat programatic pentru valorificarea opor-
tunităţilor de includere a Republicii Moldova în grupul statelor tunităţilor de includere a Republicii Moldova în grupul statelor 
potenţial-candidate la aderare, prin participarea în Sinergia Mării potenţial-candidate la aderare, prin participarea în Sinergia Mării 
Negre [51]. PLDM şi-a asumat angajamentul să acţioneze prin ca-Negre [51]. PLDM şi-a asumat angajamentul să acţioneze prin ca-
nale tradiţionale de cooperare cu Uniunea Europeană, asigurînd nale tradiţionale de cooperare cu Uniunea Europeană, asigurînd 
implicarea în implementarea obiectivelor Politicii Externe şi de implicarea în implementarea obiectivelor Politicii Externe şi de 
Securitate Comune cu referire directă la subiecte de interes co-Securitate Comune cu referire directă la subiecte de interes co-
mun care se referă la securitatea internaţională şi regională, lupta mun care se referă la securitatea internaţională şi regională, lupta 
împotriva terorismului, migraţia ilegală [52]. Anume această pre-împotriva terorismului, migraţia ilegală [52]. Anume această pre-
vedere programatică defineşte rolul politic al Republicii Moldova vedere programatică defineşte rolul politic al Republicii Moldova 
în subregiune, preluarea şi aplicarea experienţei statelor riverane în subregiune, preluarea şi aplicarea experienţei statelor riverane 
comportă un impact pozitiv în realizarea obiectivelor de politică comportă un impact pozitiv în realizarea obiectivelor de politică 
externă, fiind un mecanism de apropiere a integrării europene.externă, fiind un mecanism de apropiere a integrării europene.

În concluzie reiterăm că participarea Republicii Moldova la În concluzie reiterăm că participarea Republicii Moldova la 
lucrările OCEMN constituie o fi nalitate logică a prevederilor pro-lucrările OCEMN constituie o fi nalitate logică a prevederilor pro-
gramatice de politică externă pe dimensiunea securităţii, transport gramatice de politică externă pe dimensiunea securităţii, transport 
şi infrastructură, energie, tehnologii informaţionale, agricultură şi şi infrastructură, energie, tehnologii informaţionale, agricultură şi 
guvernare efi cientă. Prin acest for, Republica Moldova devine un guvernare efi cientă. Prin acest for, Republica Moldova devine un 
benefi ciar direct al programelor şi iniţiativelor de integrare lansate benefi ciar direct al programelor şi iniţiativelor de integrare lansate 
de Uniunea Europeană, deşi, reamintim, nu sînt nici pe departe va-de Uniunea Europeană, deşi, reamintim, nu sînt nici pe departe va-
lorifi cate toate rezervele existente, dat fi ind că nu s-a conştientizat lorifi cate toate rezervele existente, dat fi ind că nu s-a conştientizat 
semnifi caţia acestei dimensiuni.semnifi caţia acestei dimensiuni.

Cooperarea Republicii Moldova în zona extinsă a Mării Negre Cooperarea Republicii Moldova în zona extinsă a Mării Negre 
este desfăşurată şi în cadrul GUAM, instituţie care prin Comunica-este desfăşurată şi în cadrul GUAM, instituţie care prin Comunica-
tul Comun al Preşedinţilor celor patru state fondatoare adoptat la tul Comun al Preşedinţilor celor patru state fondatoare adoptat la 
10 octombrie 1997 la Strasbourg a declarat că promovează necesi-10 octombrie 1997 la Strasbourg a declarat că promovează necesi-
tatea cooperării cvadrilaterale pentru întărirea stabilităţii şi securi-tatea cooperării cvadrilaterale pentru întărirea stabilităţii şi securi-
tăţii în Europa, acest deziderat fi ind valid prin respectarea valorilor tăţii în Europa, acest deziderat fi ind valid prin respectarea valorilor 
democratice, neamestecul în suveranitatea statelor, inviolabilitatea democratice, neamestecul în suveranitatea statelor, inviolabilitatea 
hotarelor, asigurarea supremaţiei legii şi drepturilor omului. În or-hotarelor, asigurarea supremaţiei legii şi drepturilor omului. În or-
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dinea reliefată de idei, pentru a corespunde provocărilor economice, dinea reliefată de idei, pentru a corespunde provocărilor economice, 
politice sociale şi instituţionale, Parlamentul Republicii Moldova a politice sociale şi instituţionale, Parlamentul Republicii Moldova a 
ratifi cat la 29 martie 2012 Statutul Organizaţiei pentru Democraţie ratifi cat la 29 martie 2012 Statutul Organizaţiei pentru Democraţie 
şi Dezvoltare Economică (GUAM) şi Acordul privind privilegiile şi Dezvoltare Economică (GUAM) şi Acordul privind privilegiile 
şi imunităţile Organizaţiei. Pentru a exercita o cooperare externă şi imunităţile Organizaţiei. Pentru a exercita o cooperare externă 
efi cientă a fost ratifi cată şi Convenţia statelor membre ale GUAM efi cientă a fost ratifi cată şi Convenţia statelor membre ale GUAM 
privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare [53].privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare [53].

Pe lîngă preluarea şi implementarea obiectivelor generale ale Pe lîngă preluarea şi implementarea obiectivelor generale ale 
Organizaţiei în areal naţional, autorităţile şi-au propus ca fi nalitate Organizaţiei în areal naţional, autorităţile şi-au propus ca fi nalitate 
alipirea la un parteneriat strategic pe termen lung privind tranzitul alipirea la un parteneriat strategic pe termen lung privind tranzitul 
de hidrocarburi din Marea Caspică spre Europa, fapt care favori-de hidrocarburi din Marea Caspică spre Europa, fapt care favori-
zează diversifi carea accesului la resursele necesare, garantînd secu-zează diversifi carea accesului la resursele necesare, garantînd secu-
ritatea energetică de durată prin reducerea dependenţei economice ritatea energetică de durată prin reducerea dependenţei economice 
de Federaţia Rusă. Punctînd asupra impactului cooperării externe, de Federaţia Rusă. Punctînd asupra impactului cooperării externe, 
S. Cebotari susţine că „GUAM este singura structură subregională S. Cebotari susţine că „GUAM este singura structură subregională 
din spaţiul CSI din care Rusia nu face parte, iar intenţia Republicii din spaţiul CSI din care Rusia nu face parte, iar intenţia Republicii 
Moldova, Georgiei, Ucrainei şi Azerbaidjanului de a coopera pen-Moldova, Georgiei, Ucrainei şi Azerbaidjanului de a coopera pen-
tru asigurarea stabilităţii în bazinul Mării Negre şi în regiunea de tru asigurarea stabilităţii în bazinul Mării Negre şi în regiunea de 
la Marea Neagră pînă la Marea Baltică, teritoriu în care s-a extins la Marea Neagră pînă la Marea Baltică, teritoriu în care s-a extins 
Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, doar alimentează Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, doar alimentează 
suspiciunile Federaţiei Ruse că membrii noi ar putea deveni avo-suspiciunile Federaţiei Ruse că membrii noi ar putea deveni avo-
caţi ai intereselor ţărilor GUAM în raporturile cu Washington şi caţi ai intereselor ţărilor GUAM în raporturile cu Washington şi 
Bruxelles” [54, p.154]. Pentru a fundamenta importanţa strategică Bruxelles” [54, p.154]. Pentru a fundamenta importanţa strategică 
a cooperării Republicii Moldova cu statele GUAM, precizăm că a cooperării Republicii Moldova cu statele GUAM, precizăm că 
Organizaţia a apărut din necesitatea dialogului politic, economic Organizaţia a apărut din necesitatea dialogului politic, economic 
şi social pentru identificarea soluţiilor la probleme comune. Deşi şi social pentru identificarea soluţiilor la probleme comune. Deşi 
CSI a abordat aceleaşi domenii de cooperare, fiind dirijată directă CSI a abordat aceleaşi domenii de cooperare, fiind dirijată directă 
de Rusia, nu a reuşit să identifice strategii optime şi individuale de Rusia, nu a reuşit să identifice strategii optime şi individuale 
pentru fiecare stat, interesul naţional fiind evitat. Prin participarea pentru fiecare stat, interesul naţional fiind evitat. Prin participarea 
în cadrul GUAM, Republica Moldova a încercat să-şi redefinească în cadrul GUAM, Republica Moldova a încercat să-şi redefinească 
poziţia în procesele de cooperare pe dimensiunea subregională, poziţia în procesele de cooperare pe dimensiunea subregională, 
militînd pentru consolidarea şi extinderea relaţiilor comercial-militînd pentru consolidarea şi extinderea relaţiilor comercial-
economice. Un domeniu important al cooperării îl constituie di-economice. Un domeniu important al cooperării îl constituie di-
versifi carea surselor de aprovizionare cu agenţi energetici în arealul versifi carea surselor de aprovizionare cu agenţi energetici în arealul 
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statelor membre, obiectiv ce poate fi  realistatelor membre, obiectiv ce poate fi  realizat prin soluţionarea con-zat prin soluţionarea con-
fl ictelor îngheţate în spaţiul GUAM [55].fl ictelor îngheţate în spaţiul GUAM [55].

S. Cebotari şi V. Grosu susţin că relaţiile Republicii Moldova S. Cebotari şi V. Grosu susţin că relaţiile Republicii Moldova 
cu GUAM au cunoscut anumite oscilaţii datorită viziunilor politice cu GUAM au cunoscut anumite oscilaţii datorită viziunilor politice 
distincte ale guvernării comuniste care au dus pînă la decizia de a distincte ale guvernării comuniste care au dus pînă la decizia de a 
părăsi Organizaţia, deoarece „s-ar fi  transformat din mecanism de părăsi Organizaţia, deoarece „s-ar fi  transformat din mecanism de 
cooperare într-o contrapondere a Federaţiei Ruse” [56, p.141]. Însă cooperare într-o contrapondere a Federaţiei Ruse” [56, p.141]. Însă 
atitudinea ostilă a Rusiei faţă de problema soluţionării confl ictului atitudinea ostilă a Rusiei faţă de problema soluţionării confl ictului 
din raioanele de est, embargourile economice necontenite şi modifi -din raioanele de est, embargourile economice necontenite şi modifi -
carea priorităţilor strategice ale guvernărilor din Republica Moldo-carea priorităţilor strategice ale guvernărilor din Republica Moldo-
va survenite în urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie va survenite în urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 
2009 au condiţionat resetarea perspectivei GUAM. 2009 au condiţionat resetarea perspectivei GUAM. 

Nivelul cooperării Republicii Moldova cu statele GUAM se re-Nivelul cooperării Republicii Moldova cu statele GUAM se re-
găseşte în platforma electorală a PLDM pentru scrutinul din 20 iulie găseşte în platforma electorală a PLDM pentru scrutinul din 20 iulie 
2009, pe cînd în documentele altor concurenţi, PCRM, PDM şi PL, 2009, pe cînd în documentele altor concurenţi, PCRM, PDM şi PL, 
nu se conţin prevederi ce ţin de relaţiile în cadrul acestei structuri. nu se conţin prevederi ce ţin de relaţiile în cadrul acestei structuri. 
PLDM, evaluînd importanţa Organizaţiei pentru consolidarea po-PLDM, evaluînd importanţa Organizaţiei pentru consolidarea po-
ziţiei Republicii Moldova în subregiune, precizează că stagnarea ziţiei Republicii Moldova în subregiune, precizează că stagnarea 
cooperării în cadrul acestei entităţi s-a produs nu doar din cauza cooperării în cadrul acestei entităţi s-a produs nu doar din cauza 
concentrării excesive a priorităţilor politicii externe spre Balcanii concentrării excesive a priorităţilor politicii externe spre Balcanii 
de vest, dar şi datorită faptului că aceasta a devenit ostatica obiecţii-de vest, dar şi datorită faptului că aceasta a devenit ostatica obiecţii-
lor Moscovei. Potrivit platformei electorale, GUAM nu este o orga-lor Moscovei. Potrivit platformei electorale, GUAM nu este o orga-
nizaţie îndreptată împotriva cuiva, scopul fi nal indicînd promovarea nizaţie îndreptată împotriva cuiva, scopul fi nal indicînd promovarea 
integrării europene a statelor membre, a reformelor economice şi integrării europene a statelor membre, a reformelor economice şi 
democratice şi soluţionarea problemelor energetice existente în re-democratice şi soluţionarea problemelor energetice existente în re-
giune [57].În acest context de idei, pentru a depăşi situaţia creată, giune [57].În acest context de idei, pentru a depăşi situaţia creată, 
partidul şi-a propus să revitalizeze participarea Republicii Moldova partidul şi-a propus să revitalizeze participarea Republicii Moldova 
în cadrul GUAM, astfel încît să fi e promovate valorile europene şi în cadrul GUAM, astfel încît să fi e promovate valorile europene şi 
securitatea energetică.securitatea energetică.

Prin urmare, evaluarea în măsura posibilităţilor a participării Prin urmare, evaluarea în măsura posibilităţilor a participării 
Republicii Moldova în procesele de cooperare în cadrul GUAM de-Republicii Moldova în procesele de cooperare în cadrul GUAM de-
notă identifi carea soluţiilor privind multiplicarea şi diversifi carea notă identifi carea soluţiilor privind multiplicarea şi diversifi carea 
surselor energetice necesare economiei naţionale şi consumatori-surselor energetice necesare economiei naţionale şi consumatori-
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lor, dar problema de bază constă în scăderea gradului de efi cienţă, lor, dar problema de bază constă în scăderea gradului de efi cienţă, 
autoritate şi utilitate a structurii, trei din cele patru state membre autoritate şi utilitate a structurii, trei din cele patru state membre 
- Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, şi-au canalizat eforturile - Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, şi-au canalizat eforturile 
pe fi liera Parteneriatului Estic, iar Azerbaidjan tinde să exercite po-pe fi liera Parteneriatului Estic, iar Azerbaidjan tinde să exercite po-
litică multivectorială. În general, după toate probabilităţile, GUAM litică multivectorială. În general, după toate probabilităţile, GUAM 
devine istorie: preşedinţia Republicii Moldova în 2014 a structurii devine istorie: preşedinţia Republicii Moldova în 2014 a structurii 
executive a Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economi-executive a Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economi-
că a fost puţin mediatizată şi fără rezultate încurajatoare.că a fost puţin mediatizată şi fără rezultate încurajatoare.

Un pas important în consolidarea poziţiilor Republicii Moldo-Un pas important în consolidarea poziţiilor Republicii Moldo-
va pe arena europeană rezidă în participarea la lucrările Iniţiativei va pe arena europeană rezidă în participarea la lucrările Iniţiativei 
Central-Europene, acest for interguvernamental care promovează Central-Europene, acest for interguvernamental care promovează 
cooperarea politică, economică, culturală şi ştiinţifi că între statele cooperarea politică, economică, culturală şi ştiinţifi că între statele 
membre, misiunea de bază fi ind dezvoltarea subregională pentru in-membre, misiunea de bază fi ind dezvoltarea subregională pentru in-
tegrare europeană [58].V. Umaneţ a notat că Iniţiativa îşi propune tegrare europeană [58].V. Umaneţ a notat că Iniţiativa îşi propune 
drept obiective susţinerea membrilor în demersurile de avansare a drept obiective susţinerea membrilor în demersurile de avansare a 
dialogului politic cu instituţiile europene şi intensificarea procese-dialogului politic cu instituţiile europene şi intensificarea procese-
lor de integrare economică în spaţiul comunitar [59]. Cooperarea lor de integrare economică în spaţiul comunitar [59]. Cooperarea 
politică este determinată de cooperarea subregională de factură politică este determinată de cooperarea subregională de factură 
nonpolitică, atenţia focalizîndu-se pe consolidarea capacităţilor nonpolitică, atenţia focalizîndu-se pe consolidarea capacităţilor 
instituţionale de a aplica experienţa statelor central-europene şi instituţionale de a aplica experienţa statelor central-europene şi 
de a apela la proiectele finanţate de Iniţiativă. Pornind de la sem-de a apela la proiectele finanţate de Iniţiativă. Pornind de la sem-
nificaţia ICE în domeniul cooperării economice şi politice, Minis-nificaţia ICE în domeniul cooperării economice şi politice, Minis-
terul Afacerilor Externe a adresat solicitare de a adera la această terul Afacerilor Externe a adresat solicitare de a adera la această 
structură în 1996, drept rezultat Republica Moldova a fost admisă structură în 1996, drept rezultat Republica Moldova a fost admisă 
ca membru cu drepturi depline. Mai tîrziu, la reuniunile de lucru ca membru cu drepturi depline. Mai tîrziu, la reuniunile de lucru 
ale Iniţiativei, a fost exprimat sprijinul pentru admiterea în Pac-ale Iniţiativei, a fost exprimat sprijinul pentru admiterea în Pac-
tul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est [60, p. 54], subiect la tul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est [60, p. 54], subiect la 
care vom reveni. În 2008 Republica Moldova a deţinut preşedin-care vom reveni. În 2008 Republica Moldova a deţinut preşedin-
ţia prin rotaţie a acestui program de dezvoltare socială, activita-ţia prin rotaţie a acestui program de dezvoltare socială, activita-
tea fiind axată pe consolidarea cooperării dintre statele membre tea fiind axată pe consolidarea cooperării dintre statele membre 
şi nonmembre ale Uniunii Europene: valorificarea oportunităţilor şi nonmembre ale Uniunii Europene: valorificarea oportunităţilor 
se transpune în proiecte de promovare a standardelor europene ca se transpune în proiecte de promovare a standardelor europene ca 
mecanism ferm de dezvoltare a regiunii [61]. mecanism ferm de dezvoltare a regiunii [61]. 
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Deşi reprezintă un for de cooperare interguvernamentală cu as-Deşi reprezintă un for de cooperare interguvernamentală cu as-
pect preponderent politic, prin intermediul ICE Republica Moldova pect preponderent politic, prin intermediul ICE Republica Moldova 
a reuşit să stabilească legături sociale, economice şi culturale cu a reuşit să stabilească legături sociale, economice şi culturale cu 
statele partenere, în vederea dezvoltării economice şi a proiectelor statele partenere, în vederea dezvoltării economice şi a proiectelor 
transfrontaliere, valorifi cată prin rezultate palpabile. Notăm că prin transfrontaliere, valorifi cată prin rezultate palpabile. Notăm că prin 
coordonatele Iniţiativei s-a reuşit obţinerea fi nanţării proiectului coordonatele Iniţiativei s-a reuşit obţinerea fi nanţării proiectului 
regional de cercetare Moldova – Ucraina – România cu genericul regional de cercetare Moldova – Ucraina – România cu genericul 
„Noile frontiere în Europa de Sud-Est şi impactul lor asupra stabili-„Noile frontiere în Europa de Sud-Est şi impactul lor asupra stabili-
tăţii în arealul ICE”. Colaborarea a devenit posibilă prin intermediul tăţii în arealul ICE”. Colaborarea a devenit posibilă prin intermediul 
Fondului de Cooperare ICE, stabilit de Miniştrii Afacerilor Externe Fondului de Cooperare ICE, stabilit de Miniştrii Afacerilor Externe 
în 2001, bugetul fi ind alimentat din contribuţiile statelor membre în 2001, bugetul fi ind alimentat din contribuţiile statelor membre 
în baza unui barem anual, aportul fi nanciar al Republicii Moldo-în baza unui barem anual, aportul fi nanciar al Republicii Moldo-
va constituind 3960 euro. Fondul facilitează punerea în aplicare a va constituind 3960 euro. Fondul facilitează punerea în aplicare a 
activităţilor de cooperare multilaterală cu impact local, de obicei, activităţilor de cooperare multilaterală cu impact local, de obicei, 
sub formă de seminare, ateliere de lucru, evenimente şi cursuri de sub formă de seminare, ateliere de lucru, evenimente şi cursuri de 
instruire în conformitate cu priorităţile Planului de acţiune al Iniţi-instruire în conformitate cu priorităţile Planului de acţiune al Iniţi-
ativei [62]. Importanţa antrenării Republicii Moldova în exerciţiul ativei [62]. Importanţa antrenării Republicii Moldova în exerciţiul 
cooperării subregionale provine din oportunitatea de a multiplica cooperării subregionale provine din oportunitatea de a multiplica 
aspiraţiile de integrare europeană prin preluarea experienţei statelor aspiraţiile de integrare europeană prin preluarea experienţei statelor 
cu un grad mai avansat în acest proces, cum ar fi  cooperarea subre-cu un grad mai avansat în acest proces, cum ar fi  cooperarea subre-
gională în raport cu deplasarea la frontiera Schengen. gională în raport cu deplasarea la frontiera Schengen. 

Analizînd oferta politicii externe din programele şi platformele Analizînd oferta politicii externe din programele şi platformele 
electorale, constatăm că nici un partid care a depăşit pragul elec-electorale, constatăm că nici un partid care a depăşit pragul elec-
toral şi a devenit parte a coaliţiilor de guvernare începînd cu anul toral şi a devenit parte a coaliţiilor de guvernare începînd cu anul 
2009 nu face referire nemijlocită la ICE şi nu pune în lumină ro-2009 nu face referire nemijlocită la ICE şi nu pune în lumină ro-
lul şi locul Republicii Moldova în cooperarea regională raportat la lul şi locul Republicii Moldova în cooperarea regională raportat la 
acest program pentru facilitarea procesului de integrare în Uniunea acest program pentru facilitarea procesului de integrare în Uniunea 
Europeană. Precizăm totuşi, că autorităţile naţionale, formate prin Europeană. Precizăm totuşi, că autorităţile naţionale, formate prin 
accederea la guvernare a partidelor cu viziuni proeuropene au asoci-accederea la guvernare a partidelor cu viziuni proeuropene au asoci-
at cooperarea subregională cu modalitatea de detaşare de spaţiul ex-at cooperarea subregională cu modalitatea de detaşare de spaţiul ex-
sovietic. Pentru validarea acestei aserţiuni facem referire la V. Chi-sovietic. Pentru validarea acestei aserţiuni facem referire la V. Chi-
rilă, care menţionează că atenţie deosebită este acordată participării rilă, care menţionează că atenţie deosebită este acordată participării 
Republicii Moldova la acţiunile Iniţiativei de Cooperare în Sud-Es-Republicii Moldova la acţiunile Iniţiativei de Cooperare în Sud-Es-
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tul Europei (SECI), formată prin participarea Uniunii Europene şi a tul Europei (SECI), formată prin participarea Uniunii Europene şi a 
SUA, ceea ce constituie prima iniţiativă subregională concepută să SUA, ceea ce constituie prima iniţiativă subregională concepută să 
faciliteze integrarea statelor din Balcanii de Vest în structurile eu-faciliteze integrarea statelor din Balcanii de Vest în structurile eu-
ropene, prin încurajarea cooperării între membrii săi [63, p.121]. În ropene, prin încurajarea cooperării între membrii săi [63, p.121]. În 
acelaşi context vom nota că PL programa, în documentele electorale acelaşi context vom nota că PL programa, în documentele electorale 
pentru alegerile din 28 noiembrie 2010, aderarea Republicii Moldo-pentru alegerile din 28 noiembrie 2010, aderarea Republicii Moldo-
va la Uniunea Europeană prin includerea sa în pachetul ţărilor din va la Uniunea Europeană prin includerea sa în pachetul ţărilor din 
Balcanii de Vest sau într-un alt proiect separat [64].Balcanii de Vest sau într-un alt proiect separat [64].

 Declaraţia de constituire a Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul  Declaraţia de constituire a Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul 
Europei din 6 decembrie 1996 a oferit Republicii Moldova opor-Europei din 6 decembrie 1996 a oferit Republicii Moldova opor-
tunitatea de a se conecta la proiecte de cooperare subregională în tunitatea de a se conecta la proiecte de cooperare subregională în 
Europa de Sud-Est, raportate la facilitarea trecerii frontierelor şi a Europa de Sud-Est, raportate la facilitarea trecerii frontierelor şi a 
regimului de vize, modernizarea infrastructurii, cu predilecţie de regimului de vize, modernizarea infrastructurii, cu predilecţie de 
transport, asigurarea securităţii energetice, dezvoltarea sectorului transport, asigurarea securităţii energetice, dezvoltarea sectorului 
privat şi combaterea crimei transfrontaliere. Prezenţa Republicii privat şi combaterea crimei transfrontaliere. Prezenţa Republicii 
Moldova în cadrul acestei Iniţiative a constituit argumentul major Moldova în cadrul acestei Iniţiative a constituit argumentul major 
pentru includerea în altă instituţie, PSESE, act semnat la Bruxelles pentru includerea în altă instituţie, PSESE, act semnat la Bruxelles 
în data de 28 iunie 2001, aderarea fi ind condiţionată însă de două în data de 28 iunie 2001, aderarea fi ind condiţionată însă de două 
aspecte exprimate prin neabordarea problemei soluţionării confl ic-aspecte exprimate prin neabordarea problemei soluţionării confl ic-
tului din raioanele de est şi opţiunii pentru perspectiva de integra-tului din raioanele de est şi opţiunii pentru perspectiva de integra-
re în Uniunea Europeană. Acceptînd condiţiile impuse, Republica re în Uniunea Europeană. Acceptînd condiţiile impuse, Republica 
Moldova a devenit membru al Pactului, fi ind singurul stat din spa-Moldova a devenit membru al Pactului, fi ind singurul stat din spa-
ţiul CSI acceptat în acest for, avantajul unic al cooperării consti-ţiul CSI acceptat în acest for, avantajul unic al cooperării consti-
tuindu-l oportunitatea detaşării de cadrul politico-juridic formulat tuindu-l oportunitatea detaşării de cadrul politico-juridic formulat 
prin Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi crearea noii formule prin Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi crearea noii formule 
de dialog extern. Dorind să acumuleze cît mai multe argumente de dialog extern. Dorind să acumuleze cît mai multe argumente 
în favoarea capacităţilor sale de cooperare subregională, Republi-în favoarea capacităţilor sale de cooperare subregională, Republi-
ca Moldova a urmărit să participe la cele mai importante proiecte, ca Moldova a urmărit să participe la cele mai importante proiecte, 
programe şi iniţiative lansate sub egida Pactului: „Democratizare programe şi iniţiative lansate sub egida Pactului: „Democratizare 
şi Drepturile Omului”, relaţionată la drepturile omului şi minorită-şi Drepturile Omului”, relaţionată la drepturile omului şi minorită-
ţile etnice; „Reconstrucţie economică, dezvoltare şi cooperare” se ţile etnice; „Reconstrucţie economică, dezvoltare şi cooperare” se 
referă la dezvoltarea infrastructurii şi pieţele subregionale de elec-referă la dezvoltarea infrastructurii şi pieţele subregionale de elec-
tricitate, facilitarea şi liberalizarea comerţului, a tehnologiilor infor-tricitate, facilitarea şi liberalizarea comerţului, a tehnologiilor infor-
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maţionale şi promovarea investiţiilor; „Probleme de Securitate” pri-maţionale şi promovarea investiţiilor; „Probleme de Securitate” pri-
vind combaterea crimei organizate, corupţiei şi trafi cului de fi inţe vind combaterea crimei organizate, corupţiei şi trafi cului de fi inţe 
umane, promovarea cooperării între serviciile de poliţie. Conform umane, promovarea cooperării între serviciile de poliţie. Conform 
opiniei lui V. Gheorghiu, participînd la aceste proiecte şi iniţiative, opiniei lui V. Gheorghiu, participînd la aceste proiecte şi iniţiative, 
Republica Moldova a demonstrat capacitatea şi dezideratul de a se Republica Moldova a demonstrat capacitatea şi dezideratul de a se 
integra în structurile din Europa de Sud-Est, oferind disponibili-integra în structurile din Europa de Sud-Est, oferind disponibili-
tatea de a asigura stabilitatea şi de a identifica problemele regio-tatea de a asigura stabilitatea şi de a identifica problemele regio-
nale comune, elaborînd programe pentru eradicarea acestora [65, nale comune, elaborînd programe pentru eradicarea acestora [65, 
p.39].Contrar unor prevederi electorale exprimate de mai multe p.39].Contrar unor prevederi electorale exprimate de mai multe 
partide pentru alegerile din 2010, în care militau pentru o politică partide pentru alegerile din 2010, în care militau pentru o politică 
activă orientată spre folosirea situaţiei geopolitice considerate a activă orientată spre folosirea situaţiei geopolitice considerate a 
fi favorabilă în implementarea proiectelor internaţionale ce ţin de fi favorabilă în implementarea proiectelor internaţionale ce ţin de 
construcţia conductelor de tranzit al petrolului şi gazului din ţările construcţia conductelor de tranzit al petrolului şi gazului din ţările 
Asiei Centrale spre Europa de Sud-Est prin Republica Moldova, Asiei Centrale spre Europa de Sud-Est prin Republica Moldova, 
constatăm că implicarea autorităţilor naţionale în asemenea pro-constatăm că implicarea autorităţilor naţionale în asemenea pro-
iecte s-a dovedit a fi destul de modestă, transpunerea şi implemen-iecte s-a dovedit a fi destul de modestă, transpunerea şi implemen-
tarea pachetelor energetice europene necesită eforturi consolidate tarea pachetelor energetice europene necesită eforturi consolidate 
în vederea realizării sarcinilor în termenii stabiliţi. La modul ge-în vederea realizării sarcinilor în termenii stabiliţi. La modul ge-
neral însă, menţionăm că Republica Moldova a aderat la Tratatul neral însă, menţionăm că Republica Moldova a aderat la Tratatul 
statelor Uniunii Europene şi celor din Europa de Sud-Est privind statelor Uniunii Europene şi celor din Europa de Sud-Est privind 
crearea unei pieţe comune a electricităţii şi gazului între Uniunea crearea unei pieţe comune a electricităţii şi gazului între Uniunea 
Europeană şi alte ţări, acţiune care s-a produs în anul 2010.Europeană şi alte ţări, acţiune care s-a produs în anul 2010.

Deşi subiectul integrării în structurile europene nu a fost accep-Deşi subiectul integrării în structurile europene nu a fost accep-
tat pentru analiză şi dezbateri, prin PSESE Republica Moldova a tat pentru analiză şi dezbateri, prin PSESE Republica Moldova a 
obţinut anumite benefi cii, redate prin uniformizarea domeniilor de obţinut anumite benefi cii, redate prin uniformizarea domeniilor de 
colaborare pe segmentul drepturilor omului, dezvoltării economice colaborare pe segmentul drepturilor omului, dezvoltării economice 
şi securităţii transfrontaliere, o pondere substanţială în lista proiec-şi securităţii transfrontaliere, o pondere substanţială în lista proiec-
telor susţinute fi nanciar revenind celor de infrastructură.telor susţinute fi nanciar revenind celor de infrastructură.

O etapă nouă a cooperării în arealul de Sud-Est al Europei ţine O etapă nouă a cooperării în arealul de Sud-Est al Europei ţine 
de dezvoltarea legăturilor de parteneriat cu Consiliul Regional de de dezvoltarea legăturilor de parteneriat cu Consiliul Regional de 
Cooperare, instituit ofi cial la 27 februarie 2008, recunoscut ca suc-Cooperare, instituit ofi cial la 27 februarie 2008, recunoscut ca suc-
cesor al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Această cesor al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Această 
structură constituie rezultatul unui proces cuprinzător de restructu-structură constituie rezultatul unui proces cuprinzător de restructu-
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rare a formatelor de cooperare regională, fi ind destinat cooperării în rare a formatelor de cooperare regională, fi ind destinat cooperării în 
Europa de Sud-Est prin focalizarea acţiunilor pe facilitarea procesu-Europa de Sud-Est prin focalizarea acţiunilor pe facilitarea procesu-
lui de integrare europeană şi euroatlantică a statelor membre. Rolul lui de integrare europeană şi euroatlantică a statelor membre. Rolul 
edifi cator al Consiliului este de a genera şi coordona proiecte de edifi cator al Consiliului este de a genera şi coordona proiecte de 
dezvoltare prin crearea climatului politic permisiv pentru benefi ciul dezvoltare prin crearea climatului politic permisiv pentru benefi ciul 
fi ecărei ţări partenere [66]. În conformitate cu obiectivele trasate, fi ecărei ţări partenere [66]. În conformitate cu obiectivele trasate, 
autorităţile naţionale dispun de mari posibilităţi să valorifi ce experi-autorităţile naţionale dispun de mari posibilităţi să valorifi ce experi-
enţa statelor integrate, ajustînd-o la procesele şi realităţile autohtone.enţa statelor integrate, ajustînd-o la procesele şi realităţile autohtone.

În contextul creşterii ponderii cooperării subregionale, vom nota În contextul creşterii ponderii cooperării subregionale, vom nota 
că Republica Moldova a fost acceptată în Procesul de Cooperare că Republica Moldova a fost acceptată în Procesul de Cooperare 
în Europa de Sud-Est la 4 mai 2006, în cadrul Summitului care a în Europa de Sud-Est la 4 mai 2006, în cadrul Summitului care a 
avut loc la Salonic, Grecia. Ceva mai tîrziu, la 10 octombrie 2006, avut loc la Salonic, Grecia. Ceva mai tîrziu, la 10 octombrie 2006, 
Republica Moldova a semnat Carta de Bună Vecinătate, Stabilita-Republica Moldova a semnat Carta de Bună Vecinătate, Stabilita-
te, Securitate şi Cooperare în Europa de Sud-Est, devenind de jure te, Securitate şi Cooperare în Europa de Sud-Est, devenind de jure 
membru cu drepturi depline, nu numai geografi c, dar şi geopolitic membru cu drepturi depline, nu numai geografi c, dar şi geopolitic 
al Europei de Sud-Est. Declaraţia de la Thessaloniki constituie un al Europei de Sud-Est. Declaraţia de la Thessaloniki constituie un 
factor semnifi cativ în implicarea activă şi participarea cu drepturi factor semnifi cativ în implicarea activă şi participarea cu drepturi 
depline a Republicii Moldova în procesele şi iniţiativele subregio-depline a Republicii Moldova în procesele şi iniţiativele subregio-
nale din Europa de Sud-Est [67]. Vom nota că există o relaţie directă nale din Europa de Sud-Est [67]. Vom nota că există o relaţie directă 
între activităţile Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est şi între activităţile Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est şi 
ale Consiliului Regional de Cooperare: Procesul deţine rolul poli-ale Consiliului Regional de Cooperare: Procesul deţine rolul poli-
tic, Consiliul are mandatul unui for executiv, datorită dimensiuni-tic, Consiliul are mandatul unui for executiv, datorită dimensiuni-
lor operaţionale de care benefi ciază, se focalizează pe identifi carea lor operaţionale de care benefi ciază, se focalizează pe identifi carea 
oportunităţilor de cooperare între state şi promovarea proiectelor de oportunităţilor de cooperare între state şi promovarea proiectelor de 
dezvoltare subregională.dezvoltare subregională.

În aceeaşi ordine de idei, N. Enciu şi V. Enciu analizează evo-În aceeaşi ordine de idei, N. Enciu şi V. Enciu analizează evo-
luţia procesului de apropiere a statelor din Europa Centrală şi de luţia procesului de apropiere a statelor din Europa Centrală şi de 
Sud-Est faţă de Uniunea Europeană şi afi rmă că pentru aceste ţări, Sud-Est faţă de Uniunea Europeană şi afi rmă că pentru aceste ţări, 
inclusiv Republica Moldova, dispariţia barierelor politico-ideologice inclusiv Republica Moldova, dispariţia barierelor politico-ideologice 
le-a permis accesul la o nouă cultură politică, economico-socială şi le-a permis accesul la o nouă cultură politică, economico-socială şi 
la o viziune distinctă asupra evoluţiei în ansamblu a relaţiilor dintre la o viziune distinctă asupra evoluţiei în ansamblu a relaţiilor dintre 
statele şi instituţiile europene şi mondiale [68, p.205]. Prin inte-statele şi instituţiile europene şi mondiale [68, p.205]. Prin inte-
grarea statelor central şi est-europene la aceste structuri, considerăgrarea statelor central şi est-europene la aceste structuri, consideră

Victor Juc_Maria Diacon.indd   141Victor Juc_Maria Diacon.indd   141 22.04.2016   10:58:5722.04.2016   10:58:57



142142

I. Jinga şi A. Popescu, „asistăm la un fenomen de deplasare a Estu-I. Jinga şi A. Popescu, „asistăm la un fenomen de deplasare a Estu-
lui către Vest, pentru că integrarea europeană şi euroatlantică nu re-lui către Vest, pentru că integrarea europeană şi euroatlantică nu re-
prezintă un scop, ci forma cea mai adecvată de asigurare a stabilităţi prezintă un scop, ci forma cea mai adecvată de asigurare a stabilităţi 
şi securităţi” [69, p.4].şi securităţi” [69, p.4].

Prin analiza cronologică a evoluţiei relaţiilor externe ale Repu-Prin analiza cronologică a evoluţiei relaţiilor externe ale Repu-
blicii Moldova determinăm că majoritatea actelor de cooperare la blicii Moldova determinăm că majoritatea actelor de cooperare la 
nivel subregional au fost iniţiate şi semnate în perioada guvernării nivel subregional au fost iniţiate şi semnate în perioada guvernării 
comuniste, platforma PCRM vizînd transformarea Republicii Mol-comuniste, platforma PCRM vizînd transformarea Republicii Mol-
dova în maniera standardelor europene, a investiţiilor în economie, dova în maniera standardelor europene, a investiţiilor în economie, 
deschiderii pieţelor occidentale pentru produsele autohtone şi libe-deschiderii pieţelor occidentale pentru produsele autohtone şi libe-
ralizării circulaţiei cetăţenilor. Aceste opţiuni s-au dovedit a fi  de ralizării circulaţiei cetăţenilor. Aceste opţiuni s-au dovedit a fi  de 
factură strategică, pe cînd tactic vectorul politicii externe este ori-factură strategică, pe cînd tactic vectorul politicii externe este ori-
entat spre Uniunea Vamală, considerată un mecanism de dezvoltare entat spre Uniunea Vamală, considerată un mecanism de dezvoltare 
pe termen scurt, pentru a pregăti integrarea europeană.pe termen scurt, pentru a pregăti integrarea europeană.

Sumînd aserţiunile analizate, considerăm cooperarea subregio-Sumînd aserţiunile analizate, considerăm cooperarea subregio-
nală ca o etapă preliminară, preparatoare pentru aderarea Republicii nală ca o etapă preliminară, preparatoare pentru aderarea Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană, fi ind obiectivul strategic pe ter-Moldova la Uniunea Europeană, fi ind obiectivul strategic pe ter-
men scurt al politicii externe. În acest scop se impune îndeplinirea men scurt al politicii externe. În acest scop se impune îndeplinirea 
criteriilor de preaderare stabilite pentru ţările candidate în cadrul criteriilor de preaderare stabilite pentru ţările candidate în cadrul 
Consiliului European de la Copenhaga din 21–22 iunie 1993, care Consiliului European de la Copenhaga din 21–22 iunie 1993, care 
cuprind, la nivel politic, funcţionarea instituţiilor democratice, sta-cuprind, la nivel politic, funcţionarea instituţiilor democratice, sta-
tul de drept, asigurarea drepturilor omului, protecţia minorităţilor, tul de drept, asigurarea drepturilor omului, protecţia minorităţilor, 
iar la nivel economic ţin de asigurarea funcţionării economiei de iar la nivel economic ţin de asigurarea funcţionării economiei de 
piaţă şi capacitatea de a rezista presiunii concurenţiale din interi-piaţă şi capacitatea de a rezista presiunii concurenţiale din interi-
orul Uniunii Europene [70]. În concluzie notăm că participarea în orul Uniunii Europene [70]. În concluzie notăm că participarea în 
formate diferite de cooperare a servit ca suport pentru consolidarea formate diferite de cooperare a servit ca suport pentru consolidarea 
prezenţei Republicii Moldova în plan internaţional, mediul extern prezenţei Republicii Moldova în plan internaţional, mediul extern 
fi ind adesea mult mai favorabil în edifi carea relaţiilor de coopera-fi ind adesea mult mai favorabil în edifi carea relaţiilor de coopera-
re decît mediu intern, fragmentat de crize politice, lipsa consensu-re decît mediu intern, fragmentat de crize politice, lipsa consensu-
lui naţional şi duplicitatea viziunilor de politică externă. Partidele lui naţional şi duplicitatea viziunilor de politică externă. Partidele 
politice manifestă anumit interes programatic faţă de problemele politice manifestă anumit interes programatic faţă de problemele 
cooperării externe, dată fi ind semnifi caţia acestei componente pen-cooperării externe, dată fi ind semnifi caţia acestei componente pen-
tru transformarea problemelor interne în rezultate palpabile, într-o tru transformarea problemelor interne în rezultate palpabile, într-o 
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perioadă  scurtă şi medie de timp. Politica externă în activitatea perioadă  scurtă şi medie de timp. Politica externă în activitatea 
partidelor politice se rezumă în mare măsură la opţiuni geopolitice, partidelor politice se rezumă în mare măsură la opţiuni geopolitice, 
asociate cu dezvoltarea Republicii Moldova. asociate cu dezvoltarea Republicii Moldova. 

Analiza infl uenţei tipului predominant de sistem de partide în Analiza infl uenţei tipului predominant de sistem de partide în 
unele state europene cu tradiţii democratice asupra instituţiilor şi unele state europene cu tradiţii democratice asupra instituţiilor şi 
mecanismelor de exercitare a politicii externe, activităţii partidelor mecanismelor de exercitare a politicii externe, activităţii partidelor 
europene de caracter transnaţional în problema cooperării cu Re-europene de caracter transnaţional în problema cooperării cu Re-
publica Moldova şi a opţiunilor unor formaţiuni social-politice din publica Moldova şi a opţiunilor unor formaţiuni social-politice din 
Republica Moldova în sfera parteneriatelor subregionale, procese Republica Moldova în sfera parteneriatelor subregionale, procese 
care sînt abordate prin prisma realizării parcursului european, a per-care sînt abordate prin prisma realizării parcursului european, a per-
mis trasarea următoarelor concluzii:mis trasarea următoarelor concluzii:

Funcţionalitatea sistemelor de partide de tip bipartidist şi mul-Funcţionalitatea sistemelor de partide de tip bipartidist şi mul-
tipartidist în statele democratice poate să infl uenţeze mecanismele tipartidist în statele democratice poate să infl uenţeze mecanismele 
de realizare a obiectivelor de politică externă numai în măsura în de realizare a obiectivelor de politică externă numai în măsura în 
care acesta stabileşte formarea şi funcţionarea instituţiilor demo-care acesta stabileşte formarea şi funcţionarea instituţiilor demo-
cratice, însă pierde din relevanţă în momentul conceptualizării şi cratice, însă pierde din relevanţă în momentul conceptualizării şi 
promovării prevederilor programatice din documentele electorale promovării prevederilor programatice din documentele electorale 
ale partidelor politice, deoarece exercitarea interesului naţional şi ale partidelor politice, deoarece exercitarea interesului naţional şi 
exprimarea poziţiei statului în raport cu alţi actori ai relaţiilor inter-exprimarea poziţiei statului în raport cu alţi actori ai relaţiilor inter-
naţionale este independentă faţă de conceptele politologice cu privi-naţionale este independentă faţă de conceptele politologice cu privi-
re la sistemul de partide, forma de guvernămînt sau regimul politic.re la sistemul de partide, forma de guvernămînt sau regimul politic.

Dezvoltarea durabilă a economiei, edifi carea statului de drept şi Dezvoltarea durabilă a economiei, edifi carea statului de drept şi 
asigurarea coeziunii societăţii nu alcătuiesc fi nalităţi ale sistemelor asigurarea coeziunii societăţii nu alcătuiesc fi nalităţi ale sistemelor 
de partide, fi ind eronată supoziţia care presupune că statele cu sis-de partide, fi ind eronată supoziţia care presupune că statele cu sis-
tem bipartid sînt mai dezvoltate decît statele cu sistem de tip multi-tem bipartid sînt mai dezvoltate decît statele cu sistem de tip multi-
partidist. Practica statelor vest-europene a demonstrat că mult mai partidist. Practica statelor vest-europene a demonstrat că mult mai 
relevant pentru fortifi carea poziţiei statului în contextul relaţiilor relevant pentru fortifi carea poziţiei statului în contextul relaţiilor 
internaţionale se dovedeşte a fi  conţinutul programatic electoral al internaţionale se dovedeşte a fi  conţinutul programatic electoral al 
partidelor politice şi capacitatea de a asigura coeziunea socială sub partidelor politice şi capacitatea de a asigura coeziunea socială sub 
incidenţa implementării obiectivelor şi valorilor comune în raport incidenţa implementării obiectivelor şi valorilor comune în raport 
cu vectorul de dezvoltare complexă a statului şi a societăţii.cu vectorul de dezvoltare complexă a statului şi a societăţii.

Partidele transnaţionale constituite în cadrul Parlamentului Eu-Partidele transnaţionale constituite în cadrul Parlamentului Eu-
ropean în baza apartenenţei la o anumită doctrină sau coagulării ropean în baza apartenenţei la o anumită doctrină sau coagulării 
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eforturilor în jurul unor obiective comune, adoptă şi promovează eforturilor în jurul unor obiective comune, adoptă şi promovează 
politici complexe. Sistemul de partide instituţionalizat poate fi  nu-politici complexe. Sistemul de partide instituţionalizat poate fi  nu-
mit drept unul transnaţional, acesta depăşeşte limitele şi interesele mit drept unul transnaţional, acesta depăşeşte limitele şi interesele 
statelor comunitare abordate în parte. Însă, indiferent de sistemul statelor comunitare abordate în parte. Însă, indiferent de sistemul 
de partide instituţionalizat în cadrul Uniunii Europene, constantele de partide instituţionalizat în cadrul Uniunii Europene, constantele 
politicii externe comunitare continuă să rămînă neschimbate şi vi-politicii externe comunitare continuă să rămînă neschimbate şi vi-
zează valorifi carea prevederilor înserate în cadrul Politicii Externe zează valorifi carea prevederilor înserate în cadrul Politicii Externe 
şi de Securitate Comună şi în alte documente de politici.şi de Securitate Comună şi în alte documente de politici.

Participarea mai mult sau mai puţin activă a Republicii Moldova Participarea mai mult sau mai puţin activă a Republicii Moldova 
în organismele, iniţiativele şi programele de cooperare multilaterală în organismele, iniţiativele şi programele de cooperare multilaterală 
de nivel diferit alcătuieşte platforma de exprimare a poziţiei sale de nivel diferit alcătuieşte platforma de exprimare a poziţiei sale 
faţă de principiile de funcţionalitate a instituţiilor democratice, de faţă de principiile de funcţionalitate a instituţiilor democratice, de 
asigurare a păcii şi securităţii, dezvoltării infrastructurii şi a pieţelor asigurare a păcii şi securităţii, dezvoltării infrastructurii şi a pieţelor 
de desfacere în favoarea susţinerii exportului şi importului. Acti-de desfacere în favoarea susţinerii exportului şi importului. Acti-
vităţile sînt îndreptate spre a contribui la apropierea de structurile vităţile sînt îndreptate spre a contribui la apropierea de structurile 
europene, urmărindu-se direct fi nalitatea realizării actului de inte-europene, urmărindu-se direct fi nalitatea realizării actului de inte-
grare, acesta constituind nu numai prioritatea strategică a politicii grare, acesta constituind nu numai prioritatea strategică a politicii 
interne şi a politicii externe, dar şi o forţă majoră de asigurare a interne şi a politicii externe, dar şi o forţă majoră de asigurare a 
coeziunii politice şi sociale.coeziunii politice şi sociale.

Victor Juc_Maria Diacon.indd   144Victor Juc_Maria Diacon.indd   144 22.04.2016   10:58:5822.04.2016   10:58:58



145145

3. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR 3. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR 
DE POLITICĂ EXTERNĂ ELABORATE DE PARTIDELE POLITICEDE POLITICĂ EXTERNĂ ELABORATE DE PARTIDELE POLITICE

În acest capitol sînt supuse cercetărilor strategiile şi tacticile În acest capitol sînt supuse cercetărilor strategiile şi tacticile 
aplicate de partidele politice, instituţiile şi mecanismele necesare aplicate de partidele politice, instituţiile şi mecanismele necesare 
pentru pentru asigurarea procesului de impasigurarea procesului de implementare a obiectivelor de po-lementare a obiectivelor de po-
litică externă trasate în documentele programatice de partid. Primul litică externă trasate în documentele programatice de partid. Primul 
subcapitol pune în lumină activităţile orientate spre valorifi carea subcapitol pune în lumină activităţile orientate spre valorifi carea 
opţiunilor de politică externă ale formaţiunilor politice, fi ind relie-opţiunilor de politică externă ale formaţiunilor politice, fi ind relie-
fat gradul distinct de realizare, datorită unor factori şi circumstanţe, fat gradul distinct de realizare, datorită unor factori şi circumstanţe, 
pe cînd cel de-al doilea elucidează interconexiunea dintre partide şi pe cînd cel de-al doilea elucidează interconexiunea dintre partide şi 
instituţiile puterii de stat în domeniul politicii externe, fi ind analiza-instituţiile puterii de stat în domeniul politicii externe, fi ind analiza-
te atribuţiile în materie ale fi ecărei structuri şi modalitatea de func-te atribuţiile în materie ale fi ecărei structuri şi modalitatea de func-
ţionare a mecanismelor de transformare a obiectivelor de politică ţionare a mecanismelor de transformare a obiectivelor de politică 
externă elaborate şi promovate de partide în politici de stat. externă elaborate şi promovate de partide în politici de stat. 

3.1. Strategii şi tactici de realizare a obiectivelor 3.1. Strategii şi tactici de realizare a obiectivelor 
de politică externă în activitatea partidelor politice de politică externă în activitatea partidelor politice 

Partidele politice se dovedesc a fi  coloana vertebrală a unui or-Partidele politice se dovedesc a fi  coloana vertebrală a unui or-
ganism social-politic de natură democratică, asigurînd intercone-ganism social-politic de natură democratică, asigurînd intercone-
xiune şi coeziune între putere şi societate, practic oferă posibilitate xiune şi coeziune între putere şi societate, practic oferă posibilitate 
oamenilor să participe la actul de guvernare, iar de modul în care oamenilor să participe la actul de guvernare, iar de modul în care 
această guvernare este asigurată şi exercitată, la capitolele potenţial această guvernare este asigurată şi exercitată, la capitolele potenţial 
şi voinţă, depinde viitorul societăţii. În arealul acestor parametri şi voinţă, depinde viitorul societăţii. În arealul acestor parametri 
am  estimat valoarea şi capacitatea programatică a partidelor politi-am  estimat valoarea şi capacitatea programatică a partidelor politi-
ce cu referire la geneza şi evoluţia pluripartidismului în Republica ce cu referire la geneza şi evoluţia pluripartidismului în Republica 
Moldova prin evidenţierea acţiunilor desfăşurate în vederea trans-Moldova prin evidenţierea acţiunilor desfăşurate în vederea trans-
formării opţiunilor programatice în opţiuni certifi cate prin rezultate formării opţiunilor programatice în opţiuni certifi cate prin rezultate 
[1, p.155]. În contextul de idei reliefat vom preciza că fi ecare partid [1, p.155]. În contextul de idei reliefat vom preciza că fi ecare partid 
se refl ectă doctrinar prin sistemul de organizare, valoarea moral-po-se refl ectă doctrinar prin sistemul de organizare, valoarea moral-po-
litică promovată, comportamentul social al membrilor şi liderilor, litică promovată, comportamentul social al membrilor şi liderilor, 
conţinutul strategiilor şi opţiunilor tactice de realizare a prevederi-conţinutul strategiilor şi opţiunilor tactice de realizare a prevederi-
lor programatice ale politicilor de guvernare, în general, şi a celor lor programatice ale politicilor de guvernare, în general, şi a celor 
de politică externă, în particular. de politică externă, în particular. 
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Raţiunea de „a fi ” a partidelor politice constă în accesul la gu-Raţiunea de „a fi ” a partidelor politice constă în accesul la gu-
vernare sau la cucerirea vernare sau la cucerirea şşi exercitarea puterii. Fără a diminua aceas-i exercitarea puterii. Fără a diminua aceas-
tă dimensiune teleologică, funcţia curentă şi permanentă a partide-tă dimensiune teleologică, funcţia curentă şi permanentă a partide-
lor rezidă în medierea relaţiilor dintre societatea civilă şi societatea lor rezidă în medierea relaţiilor dintre societatea civilă şi societatea 
politică. Fiind o funcţie de mobilizare, precizează G. Voicu, poate fi  politică. Fiind o funcţie de mobilizare, precizează G. Voicu, poate fi  
percepută preponderent în timpul campaniei electorale, atunci cînd percepută preponderent în timpul campaniei electorale, atunci cînd 
se realizează un contact direct între electori şi electivi [2, p.77]. se realizează un contact direct între electori şi electivi [2, p.77]. 
Considerăm că nu a fost formalizat un set determinant de strategii Considerăm că nu a fost formalizat un set determinant de strategii 
şi tactici, din punct de vedere normativ sau doctrinar, care, fi ind şi tactici, din punct de vedere normativ sau doctrinar, care, fi ind 
preluate de partide, ar duce la realizarea opţiunilor programatice de preluate de partide, ar duce la realizarea opţiunilor programatice de 
politică externă. Lipsa atît a setului de strategii şi tactici, precum şi politică externă. Lipsa atît a setului de strategii şi tactici, precum şi 
consecinţele ei determină un segment nou de cercetare, care solicită consecinţele ei determină un segment nou de cercetare, care solicită 
a fi  abordat nemijlocit, reieşind din analiza activităţii partidelor po-a fi  abordat nemijlocit, reieşind din analiza activităţii partidelor po-
litice, dar şi indirect, reieşind din infl uenţa factorilor care trasează litice, dar şi indirect, reieşind din infl uenţa factorilor care trasează 
dezvoltarea statului prin prisma politicii externe. Ţinem să sublini-dezvoltarea statului prin prisma politicii externe. Ţinem să sublini-
em că din punct de vedere conceptual, strategia se dovedeşte a fi  un em că din punct de vedere conceptual, strategia se dovedeşte a fi  un 
termen de factură militară, dar folosit şi în alte domenii (economie, termen de factură militară, dar folosit şi în alte domenii (economie, 
management, politică), determină modul de acţiune, încît să se ob-management, politică), determină modul de acţiune, încît să se ob-
ţină rezultate într-o competiţie în care se confruntă două sau mai ţină rezultate într-o competiţie în care se confruntă două sau mai 
multe opţiuni, fi ecare asumîndu-şi obiective similare, în condiţiile multe opţiuni, fi ecare asumîndu-şi obiective similare, în condiţiile 
că nu pot învinge absolut toţi participanţii implicaţi. În acest sens de că nu pot învinge absolut toţi participanţii implicaţi. În acest sens de 
aserţiuni, strategia poate fi  abordată şi ca ştiinţă, şi ca artă în utiliza-aserţiuni, strategia poate fi  abordată şi ca ştiinţă, şi ca artă în utiliza-
rea forţelor politice, economice, psihologice şi militare ale unui stat rea forţelor politice, economice, psihologice şi militare ale unui stat 
sau grup de state pentru a oferi suport şi a asigura reuşita politicilor sau grup de state pentru a oferi suport şi a asigura reuşita politicilor 
adoptate în timp de pace sau în timp de război [3, p.240]. adoptate în timp de pace sau în timp de război [3, p.240]. 

L. Hart subliniază că cea mai mare contribuţie a „marii strategii” L. Hart subliniază că cea mai mare contribuţie a „marii strategii” 
este corelarea scopurilor cu mijloacele într-un context mai amplu este corelarea scopurilor cu mijloacele într-un context mai amplu 
decît cel militar [4, p.212]. În această accepţie, lupta militară nu decît cel militar [4, p.212]. În această accepţie, lupta militară nu 
este decît unul din instrumentele „marii strategii”, obiectivele fi xate este decît unul din instrumentele „marii strategii”, obiectivele fi xate 
realizîndu-se prin recurgere la presiuni fi nanciare, diplomatice sau realizîndu-se prin recurgere la presiuni fi nanciare, diplomatice sau 
comerciale pentru a slăbi voinţa oponentului, pe cînd setul strate-comerciale pentru a slăbi voinţa oponentului, pe cînd setul strate-
giilor şi tacticilor ce urmează a fi  utilizate în lupta pentru putere giilor şi tacticilor ce urmează a fi  utilizate în lupta pentru putere 
trebuie selectate şi analizate în detaliu. Partidele politice, prin re-trebuie selectate şi analizate în detaliu. Partidele politice, prin re-
sursele umane şi tehnice, trebuie să conştientizeze că de conţinutul sursele umane şi tehnice, trebuie să conştientizeze că de conţinutul 
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prograprogramului de activitate depinde evoluţia situaţiei în ansamblu, mului de activitate depinde evoluţia situaţiei în ansamblu, 
atît în interior, cît şi în exterior, dată fi ind ponderea lor în cadrul atît în interior, cît şi în exterior, dată fi ind ponderea lor în cadrul 
sistemului politic.sistemului politic.

D. Gusti abordează strategia ca fi ind programul pe termen scurt D. Gusti abordează strategia ca fi ind programul pe termen scurt 
al partidului politic pentru buna realizare a prevederilor programa-al partidului politic pentru buna realizare a prevederilor programa-
tice (prevăzute în programele şi platformele electorale), iar A. Bea-tice (prevăzute în programele şi platformele electorale), iar A. Bea-
ufre tratează conceptul de strategie prin prisma duelului de voinţe ufre tratează conceptul de strategie prin prisma duelului de voinţe 
între adversari care folosesc forţa pentru a rezolva confl ictul dintre între adversari care folosesc forţa pentru a rezolva confl ictul dintre 
ei, fi ecare urmărind să-l facă pe celălalt să accepte condiţiile pe care ei, fi ecare urmărind să-l facă pe celălalt să accepte condiţiile pe care 
vrea să i le impună [5, p.74].vrea să i le impună [5, p.74].

În contextul analizei preliminare a strategiei notăm că aceasta În contextul analizei preliminare a strategiei notăm că aceasta 
reprezintă un mijloc, o operaţie care pune în evidenţă fi losofi a for-reprezintă un mijloc, o operaţie care pune în evidenţă fi losofi a for-
ţelor deţinătoare de putere. Succesul maximal se obţine atunci cînd ţelor deţinătoare de putere. Succesul maximal se obţine atunci cînd 
strategia adoptată îl va face pe autor mai bun şi mai efi cient decît strategia adoptată îl va face pe autor mai bun şi mai efi cient decît 
adversarul, deoarece fi e comportă, fi e ar trebui să comporte rolul adversarul, deoarece fi e comportă, fi e ar trebui să comporte rolul 
de a propulsa evoluţia unui fenomen sau proces spre dezvoltare. O. de a propulsa evoluţia unui fenomen sau proces spre dezvoltare. O. 
Serebrian susţine că prin strategiile de politică externă se urmăreşte Serebrian susţine că prin strategiile de politică externă se urmăreşte 
realizarea intereselor naţionale, precum independenţa, integritatea, realizarea intereselor naţionale, precum independenţa, integritatea, 
securitatea, confortul economic, stabilitatea socială. Dacă un stat securitatea, confortul economic, stabilitatea socială. Dacă un stat 
nu reuşeşte să realizeze aceste interese doar cu resurse din interior, nu reuşeşte să realizeze aceste interese doar cu resurse din interior, 
încearcă să le satisfacă pe seama altor state, afectîndu-le interesele încearcă să le satisfacă pe seama altor state, afectîndu-le interesele 
lor naţionale [6, p.225]. Subliniem însă, că realizarea intereselor na-lor naţionale [6, p.225]. Subliniem însă, că realizarea intereselor na-
ţionale de un stat nu presupune neglijarea intereselor naţionale ale ţionale de un stat nu presupune neglijarea intereselor naţionale ale 
altor state, rolul determinant este asigurat de cantitatea şi calitatea altor state, rolul determinant este asigurat de cantitatea şi calitatea 
resurselor interne, precum şi de percepţia modului de realizare a lor. resurselor interne, precum şi de percepţia modului de realizare a lor. 
În aceeaşi ordine, cercetătorul mai precizează că politica externă În aceeaşi ordine, cercetătorul mai precizează că politica externă 
încununează totalitatea mijloacelor şi metodelor pe care le foloseşte încununează totalitatea mijloacelor şi metodelor pe care le foloseşte 
un stat în vederea atingerii unor obiective pe plan internaţional. Cît un stat în vederea atingerii unor obiective pe plan internaţional. Cît 
despre raportul dintre strategia politicii externe şi politica externă despre raportul dintre strategia politicii externe şi politica externă 
propriu-zisă, autorul precizează că diferenţele necesită delimitate: propriu-zisă, autorul precizează că diferenţele necesită delimitate: 
prima este de factură teoretică, fi ind elaborată în formă de docu-prima este de factură teoretică, fi ind elaborată în formă de docu-
ment; cea de-a doua este de nuanţă practică, însumînd acţiuni con-ment; cea de-a doua este de nuanţă practică, însumînd acţiuni con-
crete, care se refl ectă în documente. Componenta geopolitică poate crete, care se refl ectă în documente. Componenta geopolitică poate 
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deseori să lipsească, dadeseori să lipsească, dar poate fi  prezentă şi în cadrul strategiei po-r poate fi  prezentă şi în cadrul strategiei po-
liticii externe, deoarece „politica externă se dovedeşte a fi  în mare liticii externe, deoarece „politica externă se dovedeşte a fi  în mare 
parte determinată de realităţile geopolitice”.parte determinată de realităţile geopolitice”.

În contextul identifi cării locului Republicii Moldova în subregi-În contextul identifi cării locului Republicii Moldova în subregi-
une, V. Croitoru susţine că aceasta este mai mult un obiect al jocuri-une, V. Croitoru susţine că aceasta este mai mult un obiect al jocuri-
lor geopolitice decît subiect, reprezentînd, în acelaşi timp, frontiera lor geopolitice decît subiect, reprezentînd, în acelaşi timp, frontiera 
geopolitică a celor două centre de putere – Uniunea Europeană şi geopolitică a celor două centre de putere – Uniunea Europeană şi 
Federaţia Rusă, precizăm noi. Din acest raţionament, strategia po-Federaţia Rusă, precizăm noi. Din acest raţionament, strategia po-
liticii externe trebuie să fi e elaborată în urma unei analize a contex-liticii externe trebuie să fi e elaborată în urma unei analize a contex-
tului geopolitic regional şi a situaţiei geopolitice interne, subliniază tului geopolitic regional şi a situaţiei geopolitice interne, subliniază 
cercetătorul, fi ind aplicată de o elită politică dotată cu „inteligenţă cercetătorul, fi ind aplicată de o elită politică dotată cu „inteligenţă 
geopolitică”. Doar crearea unei şcoli geopolitice puternice va favo-geopolitică”. Doar crearea unei şcoli geopolitice puternice va favo-
riza apariţia elitei creatoare de interese naţionale, partidele politice riza apariţia elitei creatoare de interese naţionale, partidele politice 
deţinînd un rol primordial în realizarea acestui deziderat [7, p.120].deţinînd un rol primordial în realizarea acestui deziderat [7, p.120].

S. Tămaş, la rîndul său, propune abordarea politică a strategiei, S. Tămaş, la rîndul său, propune abordarea politică a strategiei, 
care, în accepţia sa, reprezintă un plan de acţiuni elaborat pentru a care, în accepţia sa, reprezintă un plan de acţiuni elaborat pentru a 
obţine succese în competiţia cu forţele de opoziţie, prin captarea obţine succese în competiţia cu forţele de opoziţie, prin captarea 
unui număr maximal posibil de susţinători în campaniile electorale, unui număr maximal posibil de susţinători în campaniile electorale, 
rezumîndu-se la modul de acţiune şi obiectivele propuse spre rea-rezumîndu-se la modul de acţiune şi obiectivele propuse spre rea-
lizare, timpul necesar executării, mijloacele şi resursele care vor fi  lizare, timpul necesar executării, mijloacele şi resursele care vor fi  
aplicate, direcţiile de acţiune în procesele implementării şi domenii aplicate, direcţiile de acţiune în procesele implementării şi domenii 
de aplicabilitate. Precizăm că strategia politică, de regulă, presupu-de aplicabilitate. Precizăm că strategia politică, de regulă, presupu-
ne folosirea oportunităţilor şi constrîngerilor provenite din mediul ne folosirea oportunităţilor şi constrîngerilor provenite din mediul 
politic, resursele şi reacţiile posibile ale opoziţiei politice. Strategia politic, resursele şi reacţiile posibile ale opoziţiei politice. Strategia 
politică majoră constituie direcţia de acţiune elaborată de forţele politică majoră constituie direcţia de acţiune elaborată de forţele 
politice care deţin puterea în stat, menirea ei fi ind să asigure promo-politice care deţin puterea în stat, menirea ei fi ind să asigure promo-
varea intereselor majore ale naţiunii pe plan intern şi internaţional. varea intereselor majore ale naţiunii pe plan intern şi internaţional. 

În Dicţionarul redactat de S. Tămaş se regăseşte şi termenul de În Dicţionarul redactat de S. Tămaş se regăseşte şi termenul de 
tactică, reprezentînd decizia privind acţiunile pe termen scurt (trasate tactică, reprezentînd decizia privind acţiunile pe termen scurt (trasate 
zi de zi) pentru conducerea activităţilor politice. Este bine venit, sînt zi de zi) pentru conducerea activităţilor politice. Este bine venit, sînt 
de părere V. Saca şi S. Cebotari, ca strategia să fi e formulată de un de părere V. Saca şi S. Cebotari, ca strategia să fi e formulată de un 
set de tactici care să o defi nească. În acest context de idei, partidele set de tactici care să o defi nească. În acest context de idei, partidele 
politice recurg la tactici materializate prin conferinţe şi declaraţii de politice recurg la tactici materializate prin conferinţe şi declaraţii de 
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presă, ieşiri în teritoriu, manifestări paşnice în vederea soluţionă-presă, ieşiri în teritoriu, manifestări paşnice în vederea soluţionă-
rii problemelor actuale pentru a reuşi realizarea prevederilor pro-rii problemelor actuale pentru a reuşi realizarea prevederilor pro-
gramatice de politică externă expuse în programele şi platformele gramatice de politică externă expuse în programele şi platformele 
electorale. Însă observăm un decalaj între strategia aleasă pentru electorale. Însă observăm un decalaj între strategia aleasă pentru 
realizarea obiectivelor de politică externă şi tacticile utilizate: deşi realizarea obiectivelor de politică externă şi tacticile utilizate: deşi 
circa jumătate din electorat se pronunţă pentru integrarea europea-circa jumătate din electorat se pronunţă pentru integrarea europea-
nă, definind o componentă a interesului naţional prin acest obiec-nă, definind o componentă a interesului naţional prin acest obiec-
tiv [8, p.62], partidele politice plasate pe segmentul de stînga al tiv [8, p.62], partidele politice plasate pe segmentul de stînga al 
eşichierului politic se declară frecvent pentru altă direcţie integra-eşichierului politic se declară frecvent pentru altă direcţie integra-
ţionistă, cea eurasiatică.ţionistă, cea eurasiatică.

În acelaşi timp, luînd ca bază abordările teoretice şi normative În acelaşi timp, luînd ca bază abordările teoretice şi normative 
care defi nesc capacitatea de acţiune a partidelor politice în jurul pre-care defi nesc capacitatea de acţiune a partidelor politice în jurul pre-
vederilor programatice, G. Voicu propune două strategii majore la vederilor programatice, G. Voicu propune două strategii majore la 
care aceste entităţi fac referinţă pentru a-şi realiza obiectivele propuse: care aceste entităţi fac referinţă pentru a-şi realiza obiectivele propuse: 

    maniera de asigurare a actului guvernării, de unde vor emana   maniera de asigurare a actului guvernării, de unde vor emana 
şi tacticile de acţiune, inclusiv în plan extern. Din practica politică şi tacticile de acţiune, inclusiv în plan extern. Din practica politică 
a Republicii Moldova putem sesiza că partidele extraparlamentare, a Republicii Moldova putem sesiza că partidele extraparlamentare, 
de cele mai multe ori, se fac auzite doar în timpul campaniilor elec-de cele mai multe ori, se fac auzite doar în timpul campaniilor elec-
torale, nefi ind instituţionalizat un mecanism de antrenare a lor în ac-torale, nefi ind instituţionalizat un mecanism de antrenare a lor în ac-
tul de administrare, chiar dacă dispun de resurse umane şi potenţial tul de administrare, chiar dacă dispun de resurse umane şi potenţial 
mai mult sau mai puţin solid.mai mult sau mai puţin solid.

    aspiraţiile de a menţine un dialog efi cient între elementele sis-  aspiraţiile de a menţine un dialog efi cient între elementele sis-
temului politic şi cetăţeni, context în care prevederile programatice temului politic şi cetăţeni, context în care prevederile programatice 
din platformele electorale, cu predilecţie de politică externă, dar şi din platformele electorale, cu predilecţie de politică externă, dar şi 
de factură socială, economică, culturală, integraţionistă sau geopo-de factură socială, economică, culturală, integraţionistă sau geopo-
litică, sînt elaborate, planifi cate şi realizate pentru cetăţeni, deoare-litică, sînt elaborate, planifi cate şi realizate pentru cetăţeni, deoare-
ce partidele politice care acţionează în interesul privat al membrilor ce partidele politice care acţionează în interesul privat al membrilor 
săi sînt lipsite de încredere din partea electoratului şi se reduc la sta-săi sînt lipsite de încredere din partea electoratului şi se reduc la sta-
tutul de grupuri de presiune. În esenţă, formaţiunile social-politice tutul de grupuri de presiune. În esenţă, formaţiunile social-politice 
îndeplinesc în cadrul sistemelor politice funcţii sau roluri între care îndeplinesc în cadrul sistemelor politice funcţii sau roluri între care 
se disting nemijlocit cele privind armonizarea politicii interne şi ex-se disting nemijlocit cele privind armonizarea politicii interne şi ex-
terne a statului [9, p.6], prin îmbinarea, adăugăm noi, a strategiilor terne a statului [9, p.6], prin îmbinarea, adăugăm noi, a strategiilor 
şi tacticilor implementate prin activităţile derivate din programe şi şi tacticilor implementate prin activităţile derivate din programe şi 
platforme electorale.platforme electorale.
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O succintă trecere în revistă a obiectivelor programatice de poli-O succintă trecere în revistă a obiectivelor programatice de poli-
tică externă exprimate în platformele electorale de partidele deveni-tică externă exprimate în platformele electorale de partidele deveni-
te extraparlamentare pentru alegerile din 30 noiembrie 2014 denotă te extraparlamentare pentru alegerile din 30 noiembrie 2014 denotă 
prezenţa unor opţiuni cu diversitate extinsă: Partidul Popular Creş-prezenţa unor opţiuni cu diversitate extinsă: Partidul Popular Creş-
tin-Democrat declară pritin-Democrat declară principiul neutralităţii permanente ca fi ind ncipiul neutralităţii permanente ca fi ind 
piatra de temelie şi constanta politicii externe, excluzînd totodată piatra de temelie şi constanta politicii externe, excluzînd totodată 
eventuale procese integraţioniste cu fi nalitatea dezvoltării econo-eventuale procese integraţioniste cu fi nalitatea dezvoltării econo-
mice, optînd pentru „calea a treia, calea independenţei economice” mice, optînd pentru „calea a treia, calea independenţei economice” 
[10]. Partidul Forţa Poporului subliniază că o politică externă inte-[10]. Partidul Forţa Poporului subliniază că o politică externă inte-
ligentă presupune „readucerea Republicii Moldova în albia dezvol-ligentă presupune „readucerea Republicii Moldova în albia dezvol-
tării europene”, vizînd procesul integrării europene ca un reper de tării europene”, vizînd procesul integrării europene ca un reper de 
realizare a opţiunilor programatice [11]. Partidul Verde Ecologist realizare a opţiunilor programatice [11]. Partidul Verde Ecologist 
susţine o politică externă de colaborare cu toate ţările, asigurînd susţine o politică externă de colaborare cu toate ţările, asigurînd 
cooperarea efi cientă în numele securităţii regionale şi globale, dar, cooperarea efi cientă în numele securităţii regionale şi globale, dar, 
notăm, n-a indicat o orientare geopolitică unică [12]. Partidul Popu-notăm, n-a indicat o orientare geopolitică unică [12]. Partidul Popu-
lar din Republica Moldova se pronunţă pentru o Moldovă suverană, lar din Republica Moldova se pronunţă pentru o Moldovă suverană, 
independentă, neutră şi unitară, excluzînd perspectivele integraţi-independentă, neutră şi unitară, excluzînd perspectivele integraţi-
oniste, dar fortifi cînd orice colaborare bilaterală sau multilaterală oniste, dar fortifi cînd orice colaborare bilaterală sau multilaterală 
[13]. Partidul Acţiunea Democrată optează expres pentru o politică [13]. Partidul Acţiunea Democrată optează expres pentru o politică 
externă principială şi echilibrată, mecanismul de realizare fi ind con-externă principială şi echilibrată, mecanismul de realizare fi ind con-
sfi nţit prin integrare europeană [14]. Formaţiunea „Partidul Nostru” sfi nţit prin integrare europeană [14]. Formaţiunea „Partidul Nostru” 
nu s-a expus pe marginea vectorului de politică externă, dar a pre-nu s-a expus pe marginea vectorului de politică externă, dar a pre-
luat prevederile Partidului Popular Republican, care a militat fără luat prevederile Partidului Popular Republican, care a militat fără 
nici o ezitare pentru aderare la Uniunea Vamală, considerînd că este nici o ezitare pentru aderare la Uniunea Vamală, considerînd că este 
unica posibilitate de dezvoltare complexă şi pe termen lung a statu-unica posibilitate de dezvoltare complexă şi pe termen lung a statu-
lui, negînd orice avantaj al cooperării Republicii Moldova cu Uniu-lui, negînd orice avantaj al cooperării Republicii Moldova cu Uniu-
nea Europeană [15]. PNL considera ca toate problemele Republicii nea Europeană [15]. PNL considera ca toate problemele Republicii 
Moldova se vor rezolva prin Unirea cu România, inclusiv integrarea Moldova se vor rezolva prin Unirea cu România, inclusiv integrarea 
europeană şi euroatlantică [16].europeană şi euroatlantică [16].

Din abordările programatice prezentate deducem că partidele Din abordările programatice prezentate deducem că partidele 
politice extraparlamentare de asemenea sînt divizate pe clivajul de politice extraparlamentare de asemenea sînt divizate pe clivajul de 
orientare geopolitică, schimbarea clasei politice de la guvernare orientare geopolitică, schimbarea clasei politice de la guvernare 
prin venirea la putere a partidelor extraparlametare nu aportă o sta-prin venirea la putere a partidelor extraparlametare nu aportă o sta-
bilitate constantă, atîta timp cît dualitatea de opţiuni geostrategice bilitate constantă, atîta timp cît dualitatea de opţiuni geostrategice 
este încă valabilă.este încă valabilă.
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Activitatea partidelor poate fi  atît politică, mai precis electorală, Activitatea partidelor poate fi  atît politică, mai precis electorală, 
de control şi de presiune asupra autorităţilor sau de mobilizare, cît de control şi de presiune asupra autorităţilor sau de mobilizare, cît 
şi socială, redată prin asistenţă şi acţiuni de organizare a manifes-şi socială, redată prin asistenţă şi acţiuni de organizare a manifes-
tărilor de diferit gen, însă acestea din urmă fi ind frecvent reducti-tărilor de diferit gen, însă acestea din urmă fi ind frecvent reducti-
bile la cele politice, pentru că au raţiunea politică şi electorală care bile la cele politice, pentru că au raţiunea politică şi electorală care 
contează pentru imaginea partidului, afi rmă G. Voicu [17, p.80]. În contează pentru imaginea partidului, afi rmă G. Voicu [17, p.80]. În 
acelaşi timp, precizăm că partidele îşi asumă proiecte de importanţă acelaşi timp, precizăm că partidele îşi asumă proiecte de importanţă 
şi amploare naţională doar pentru a-şi asigura imaginea de salva-şi amploare naţională doar pentru a-şi asigura imaginea de salva-
tor al poporului. Putem menţiona acţiunea organizată de PLDM la tor al poporului. Putem menţiona acţiunea organizată de PLDM la 
7 septembrie 2014 în Piaţa Marii Adunări Naţionale sub genericul 7 septembrie 2014 în Piaţa Marii Adunări Naţionale sub genericul 
„PLDM pentru Europa!”, prin care şi-a propus să convingă elec-„PLDM pentru Europa!”, prin care şi-a propus să convingă elec-
toratul de stabilitatea vectorului european promovat şi dorinţa ne-toratul de stabilitatea vectorului european promovat şi dorinţa ne-
stăvilită de a transforma Republica Moldova într-un stat membru stăvilită de a transforma Republica Moldova într-un stat membru 
al Uniunii Europene. Acţiunea poate fi  tratată ca o tactică preelec-al Uniunii Europene. Acţiunea poate fi  tratată ca o tactică preelec-
torală [18]. Impunîndu-se o mobilizare fără precedent, PLDM şi-a torală [18]. Impunîndu-se o mobilizare fără precedent, PLDM şi-a 
asumat responsabilitatea deplină în realizarea integrării europene. asumat responsabilitatea deplină în realizarea integrării europene. 

Rămînînd pe segmentul investigaţiilor doctrinare ale strategiilor Rămînînd pe segmentul investigaţiilor doctrinare ale strategiilor 
şi tacticilor aplicate pentru implementarea prevederilor programa-şi tacticilor aplicate pentru implementarea prevederilor programa-
tice electorale la capitolul politică externă, considerăm oportun de tice electorale la capitolul politică externă, considerăm oportun de 
a le reliefa prin prisma principiilor de funcţionare şi interacţiune a le reliefa prin prisma principiilor de funcţionare şi interacţiune 
partinică, abordări identifi cate atît la cercetători americani, ruşi, cît partinică, abordări identifi cate atît la cercetători americani, ruşi, cît 
şi autohtoni:şi autohtoni:

    afi nitatea ideologică, compatibilitatea doctrinară şi progra-  afi nitatea ideologică, compatibilitatea doctrinară şi progra-
matică, dar şi conjugarea intereselor comune reprezintă unele din matică, dar şi conjugarea intereselor comune reprezintă unele din 
principiile fundamentale ale politicii pe care L. Lowell le tratează principiile fundamentale ale politicii pe care L. Lowell le tratează 
ca strategii de activitate a partidelor în procesul realizării obiective-ca strategii de activitate a partidelor în procesul realizării obiective-
lor declarate în program [19, p.20];lor declarate în program [19, p.20];

    obţinerea, menţinerea şi exercitarea puterii reprezintă prin-  obţinerea, menţinerea şi exercitarea puterii reprezintă prin-
cipiul fundamental al funcţionalităţii sistemului de partide, concen-cipiul fundamental al funcţionalităţii sistemului de partide, concen-
trînd mecanisme şi instituţii democratice. Aserţiunea este o abor-trînd mecanisme şi instituţii democratice. Aserţiunea este o abor-
dare a lui V. Vinogradov, tratînd principiile ca strategii primare de dare a lui V. Vinogradov, tratînd principiile ca strategii primare de 
realizare a scopurilor partinice [20, p.69], ceea ce vine în contradicţie realizare a scopurilor partinice [20, p.69], ceea ce vine în contradicţie 
cu cea exprimată anterior, deoarece plasează accentele pe aspectele cu cea exprimată anterior, deoarece plasează accentele pe aspectele 
factologice ale activităţii partinice în detrimentul aspectelor teoretice.factologice ale activităţii partinice în detrimentul aspectelor teoretice.
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Semnifi caţia principiilor anunţate constă, considerăm noi, în Semnifi caţia principiilor anunţate constă, considerăm noi, în 
fundamentarea rolului şi locului instituţiei de guvernare şi longevi-fundamentarea rolului şi locului instituţiei de guvernare şi longevi-
tăţii asigurată prin funcţionarea lor. În calitate de exemplu ne poate tăţii asigurată prin funcţionarea lor. În calitate de exemplu ne poate 
servi Guvernul Leancă, susţinut de Coaliţia pentru Integrare Eu-servi Guvernul Leancă, susţinut de Coaliţia pentru Integrare Eu-
ropeană în procesul de depăşire a moţiunilor de cenzură înaintate ropeană în procesul de depăşire a moţiunilor de cenzură înaintate 
de opoziţia comunistă în Parlamentul de legislatura a XIX-a, în alt de opoziţia comunistă în Parlamentul de legislatura a XIX-a, în alt 
context, căderea Guvernului Streleţ prin moţiunea de cenzură votată context, căderea Guvernului Streleţ prin moţiunea de cenzură votată 
şi de PDM, partener de Alianţă;şi de PDM, partener de Alianţă;
  principiului interacţiunii contradictorii rezidă în analiza dina-  principiului interacţiunii contradictorii rezidă în analiza dina-

micii gradului de competiţie pentru exercitarea puterii, în corelarea micii gradului de competiţie pentru exercitarea puterii, în corelarea 
consensului şi alternativelor, precum şi în determinarea direcţiilor consensului şi alternativelor, precum şi în determinarea direcţiilor 
evoluţiei societăţii. Al. Zavtur a considerat necesar recunoaşterea evoluţiei societăţii. Al. Zavtur a considerat necesar recunoaşterea 
şi implementarea acestui principiu, marcat ca strategie viabilă în şi implementarea acestui principiu, marcat ca strategie viabilă în 
activitatea partinică [21, p.155]. În cazul Republicii Moldova, no-activitatea partinică [21, p.155]. În cazul Republicii Moldova, no-
tăm noi, acest principiu a caracterizat pe deplin arealul de interac-tăm noi, acest principiu a caracterizat pe deplin arealul de interac-
ţiune politică a formaţiunilor în toate domeniile, dar mai cu seamă, ţiune politică a formaţiunilor în toate domeniile, dar mai cu seamă, 
pe segmentul politicii externe: dualitatea vectorului spre vestul sau pe segmentul politicii externe: dualitatea vectorului spre vestul sau 
spre estul geopolitic continuă să partajeze societatea, iar primatul spre estul geopolitic continuă să partajeze societatea, iar primatul 
competiţiei pentru putere ca obiectiv major reduce din capacităţile competiţiei pentru putere ca obiectiv major reduce din capacităţile 
de activitate ale partidului pe alte segmente. În consecinţă precizăm de activitate ale partidului pe alte segmente. În consecinţă precizăm 
că partidele îşi propun ca obiectiv cucerirea puterii cu orice preţ, că partidele îşi propun ca obiectiv cucerirea puterii cu orice preţ, 
dar excluzînd metode violente, însă fi ind obţinută, se preocupă de dar excluzînd metode violente, însă fi ind obţinută, se preocupă de 
menţinerea ei prin aplicarea actului administrativ şi mult mai puţin menţinerea ei prin aplicarea actului administrativ şi mult mai puţin 
prin implementarea concretă şi asumată a programelor de guverna-prin implementarea concretă şi asumată a programelor de guverna-
re, fi ind absolut evidentă o paralelă între realizările şi controversele re, fi ind absolut evidentă o paralelă între realizările şi controversele 
în acţiuni. în acţiuni. 
  Principiul mobilizării ideologico-politice a maselor, care pre-  Principiul mobilizării ideologico-politice a maselor, care pre-

supune formarea unor coaliţii politice reprezentative fi e în timpul supune formarea unor coaliţii politice reprezentative fi e în timpul 
campaniilor electorale, fi e în perioada postelectorală este caracte-campaniilor electorale, fi e în perioada postelectorală este caracte-
ristic oricărei societăţi, indiferent de contextul politic dominant şi ristic oricărei societăţi, indiferent de contextul politic dominant şi 
de sistemul de valori socio-economic promovat, susţine Al. Zavtur. de sistemul de valori socio-economic promovat, susţine Al. Zavtur. 
Atestăm, în sensul abordat de idei, că societatea caută să se defi -Atestăm, în sensul abordat de idei, că societatea caută să se defi -
nească, să se autodetermine din punct de vedere politic prin prisma nească, să se autodetermine din punct de vedere politic prin prisma 
prevederilor programatice ale partidelor politice în ansamblu, însă prevederilor programatice ale partidelor politice în ansamblu, însă 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   152Victor Juc_Maria Diacon.indd   152 22.04.2016   10:58:5822.04.2016   10:58:58



153153

cu preponderenţă în perioada campaniilor electorale. Dezvoltînd cu preponderenţă în perioada campaniilor electorale. Dezvoltînd 
această aserţiune, subliniem că în cazul Republicii Moldova, chiar această aserţiune, subliniem că în cazul Republicii Moldova, chiar 
dacă aceeaşi opţiune de politică externă este regăsită la mai multe dacă aceeaşi opţiune de politică externă este regăsită la mai multe 
partide, electoratul se autoidentifi că cu locul formaţiunii social-po-partide, electoratul se autoidentifi că cu locul formaţiunii social-po-
litice pe care o susţine şi capacitatea sa de a transforma prevederile litice pe care o susţine şi capacitatea sa de a transforma prevederile 
programatice în soluţii viabile şi fezabile. Ca strategie, acest prin-programatice în soluţii viabile şi fezabile. Ca strategie, acest prin-
cipiu este determinat de ideea prin care partidul politic îşi asigură cipiu este determinat de ideea prin care partidul politic îşi asigură 
existenţa pe plan intern şi extern datorită încrederii electoratului în existenţa pe plan intern şi extern datorită încrederii electoratului în 
poziţia şi mesajul său. Cu precădere însă, ne referim la acel segment poziţia şi mesajul său. Cu precădere însă, ne referim la acel segment 
de electorat care rămîne fi del faţă de fi losofi a partidului, indiferent de electorat care rămîne fi del faţă de fi losofi a partidului, indiferent 
de gradul de ascensiune sau de comportamentul lui politic.de gradul de ascensiune sau de comportamentul lui politic.
  Adaptarea social-politică reprezintă un alt principiu identifi -  Adaptarea social-politică reprezintă un alt principiu identifi -

cat cu strategia de acţiune şi realizare a prevederilor programatice cat cu strategia de acţiune şi realizare a prevederilor programatice 
de politică externă, care presupune abordarea sistemului de partide de politică externă, care presupune abordarea sistemului de partide 
în calitate de mecanism social pentru realizarea prevederilor pro-în calitate de mecanism social pentru realizarea prevederilor pro-
gramatice, cît şi pentru racordarea la conjuncturile din exterior. În gramatice, cît şi pentru racordarea la conjuncturile din exterior. În 
acest context, partidele autohtone au dat dovadă de capacitatea de acest context, partidele autohtone au dat dovadă de capacitatea de 
a se ralia, prin opţiunile de politică externă, mai ales cele cu vizi-a se ralia, prin opţiunile de politică externă, mai ales cele cu vizi-
uni integraţioniste europene, necesităţilor şi aşteptărilor societăţii. uni integraţioniste europene, necesităţilor şi aşteptărilor societăţii. 
Unele dintre acestea, cum ar fi  PLDM sau PL, transformă opţiunea Unele dintre acestea, cum ar fi  PLDM sau PL, transformă opţiunea 
politică de integrare europeană într-un interes naţional, atît prin de-politică de integrare europeană într-un interes naţional, atît prin de-
claraţii, cît şi prin acţiuni. Alte partide, precum PCRM sau PSDM, claraţii, cît şi prin acţiuni. Alte partide, precum PCRM sau PSDM, 
în anumite intervale de timp folosesc sintagmele „integrare euro-în anumite intervale de timp folosesc sintagmele „integrare euro-
peană, instituţii europene, valori europene” doar pentru a-şi asigura peană, instituţii europene, valori europene” doar pentru a-şi asigura 
un grad mai mare de racordare la unele opţiuni electorale, urmărind un grad mai mare de racordare la unele opţiuni electorale, urmărind 
creşterea numărului de votanţi. Însă în realitate, viziunea şi traseul creşterea numărului de votanţi. Însă în realitate, viziunea şi traseul 
pe care îl urmează prin declaraţii şi acţiuni comportă altă orientare pe care îl urmează prin declaraţii şi acţiuni comportă altă orientare 
geopolitică, şi anume, spre Est. În această situaţie, precizează V. geopolitică, şi anume, spre Est. În această situaţie, precizează V. 
Saca şi S. Cebotari, contextul geopolitic exterior, formulat de cen-Saca şi S. Cebotari, contextul geopolitic exterior, formulat de cen-
trul est-integraţionist, prin intervenţii economice, comerciale, de trul est-integraţionist, prin intervenţii economice, comerciale, de 
securitate, destabilizează şi stagnează procesul de integrare în spa-securitate, destabilizează şi stagnează procesul de integrare în spa-
ţiul economic, politic şi cultural vest-european, iar gradul adaptării ţiul economic, politic şi cultural vest-european, iar gradul adaptării 
social-politice al cetăţenilor se defi neşte prin instabilitate datorită social-politice al cetăţenilor se defi neşte prin instabilitate datorită 
lipsei interesului naţional unic [22, p.65]. lipsei interesului naţional unic [22, p.65]. 
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  Reprezentarea, ca şi principiu prevăzut expres în Legea cu   Reprezentarea, ca şi principiu prevăzut expres în Legea cu 
privire la partidele politice din 20 decembrie 2007, constituie altă privire la partidele politice din 20 decembrie 2007, constituie altă 
strategie politică care favorizează interconexiunea dintre guver-strategie politică care favorizează interconexiunea dintre guver-
nanţi şi guvernaţi, deoarece formaţiunile social-politice participă, nanţi şi guvernaţi, deoarece formaţiunile social-politice participă, 
prin intermediul reprezentanţilor săi, la crearea instituţiilor puterii prin intermediul reprezentanţilor săi, la crearea instituţiilor puterii 
de stat, mandatate legislativ-normativ cu atribuţii, inclusiv în do-de stat, mandatate legislativ-normativ cu atribuţii, inclusiv în do-
meniul politicii externe. Fenomenul reprezentării nu se produce meniul politicii externe. Fenomenul reprezentării nu se produce 
doar în areal închis, rezervat, de tipul celui naţional, reprezentarea doar în areal închis, rezervat, de tipul celui naţional, reprezentarea 
politică a cetăţenilor se realizează şi la alte niveluri: regional, prin politică a cetăţenilor se realizează şi la alte niveluri: regional, prin 
afilierea la partidele europene, şi global, prin afilierea la interna-afilierea la partidele europene, şi global, prin afilierea la interna-
ţionalele politice. Doctrina declarată şi promovată prin statut şi ţionalele politice. Doctrina declarată şi promovată prin statut şi 
program devine punctul de unificare şi consolidare a partidelor program devine punctul de unificare şi consolidare a partidelor 
de aceeaşi orientare axiologică, realizîndu-se, astfel, activităţi de de aceeaşi orientare axiologică, realizîndu-se, astfel, activităţi de 
politică externă la nivel de partid.politică externă la nivel de partid.

Analiza fenomenului de reprezentare în afara frontierelor va fi  Analiza fenomenului de reprezentare în afara frontierelor va fi  
realizată şi exemplifi cată prin identifi carea legăturilor externe ale realizată şi exemplifi cată prin identifi carea legăturilor externe ale 
partidelor politice din legislatura a XX-a. În această ordine de idei, partidelor politice din legislatura a XX-a. În această ordine de idei, 
vom susţine că PSRM este membru al Uniunii Internaţionale avom susţine că PSRM este membru al Uniunii Internaţionale a  Par-Par-
tidelor de Orientare Socialistă „Congresul Socialist Eurasiatic” şi tidelor de Orientare Socialistă „Congresul Socialist Eurasiatic” şi 
fondator al Uniunii Internaţionalefondator al Uniunii Internaţionale  „GUAM pentru voinţa populară” „GUAM pentru voinţa populară” 
[23]. Trecînd în revistă unele exemple de cooperare interpartinică [23]. Trecînd în revistă unele exemple de cooperare interpartinică 
externă desfăşurate de PSRM vom menţiona că la 27 aprilie 2015 externă desfăşurate de PSRM vom menţiona că la 27 aprilie 2015 
în capitală Rusiei s-a desfăşurat Forul Internaţional „Răspunsul soli-în capitală Rusiei s-a desfăşurat Forul Internaţional „Răspunsul soli-
dar la provocările globale - calea spre o lume echitabilă”, organizat dar la provocările globale - calea spre o lume echitabilă”, organizat 
de partidul „Spravedlivaia Rossia”, formaţiune cu care socialiştii au de partidul „Spravedlivaia Rossia”, formaţiune cu care socialiştii au 
semnat un acord de colaborare. Liderul socialiştilor a remarcat îngri-semnat un acord de colaborare. Liderul socialiştilor a remarcat îngri-
jorarea faţă de acţiunile guvernării naţionale de a pune sub semnul jorarea faţă de acţiunile guvernării naţionale de a pune sub semnul 
întrebării neutralitatea Republicii Moldova, statut pentru care PSRM întrebării neutralitatea Republicii Moldova, statut pentru care PSRM 
luptă consecvent, subliniind că, din momentul semnării Acordului de luptă consecvent, subliniind că, din momentul semnării Acordului de 
Asociere situaţia s-a agravat, iar ultimele sondaje atestă dezamăgirea Asociere situaţia s-a agravat, iar ultimele sondaje atestă dezamăgirea 
masivă a cetăţenilor faţă de integrarea europeană, motiv pentru care masivă a cetăţenilor faţă de integrarea europeană, motiv pentru care 
se pronunţă pentru integrarea în spaţiul eurasiatic [24].se pronunţă pentru integrarea în spaţiul eurasiatic [24].

Semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului de Asociere a creat Semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului de Asociere a creat 
oportunităţi noi pentru export al produselor agroalimentare pe pia-oportunităţi noi pentru export al produselor agroalimentare pe pia-
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ţa comunitară, de perspectivă, iar opţiunea cetăţenilor pentru inte-ţa comunitară, de perspectivă, iar opţiunea cetăţenilor pentru inte-
grarea europeană se afl ă în relativă scădere, chiar dacă rezultatele grarea europeană se afl ă în relativă scădere, chiar dacă rezultatele 
alegerilor locale din 14 iunie şi 28 iunie 2015 s-au dovedit a fi  îm-alegerilor locale din 14 iunie şi 28 iunie 2015 s-au dovedit a fi  îm-
bucurătoare pentru reprezentanţii partidelor care se autointitulează bucurătoare pentru reprezentanţii partidelor care se autointitulează 
proeuropene: alegerile locale se disting prin specifi cul lor, date fi ind proeuropene: alegerile locale se disting prin specifi cul lor, date fi ind 
formatele şi interesele diferite de la centru şi din teritoriu. formatele şi interesele diferite de la centru şi din teritoriu. 

PCRM, cu o vastă experienţă politică, şi-a declarat extensia eu-PCRM, cu o vastă experienţă politică, şi-a declarat extensia eu-
ropeană în cadrul Partidului Stîngii Europene, în care deţine statutul ropeană în cadrul Partidului Stîngii Europene, în care deţine statutul 
de membru cu drepturi depline din 13 ianuarie 2007, prin decizia de membru cu drepturi depline din 13 ianuarie 2007, prin decizia 
şedinţei de la Berlin a Biroului partidelor de stînga din Europa [25]. şedinţei de la Berlin a Biroului partidelor de stînga din Europa [25]. 
Precizăm că PCRM este singurul partid politic din spaţiul postso-Precizăm că PCRM este singurul partid politic din spaţiul postso-
vietic care a aderat la o structură politică de stînga ce funcţionează vietic care a aderat la o structură politică de stînga ce funcţionează 
în Uniunea Europeană, angajîndu-se să promoveze valorile socia-în Uniunea Europeană, angajîndu-se să promoveze valorile socia-
liste şi comuniste, obiective care diferă prin acţiuni în Estul şi în liste şi comuniste, obiective care diferă prin acţiuni în Estul şi în 
Vestul Europei.Vestul Europei.

PDM declară statutar că prin vocaţia sa europeană militează ex-PDM declară statutar că prin vocaţia sa europeană militează ex-
pres pentru edifi carea statului de drept, social şi democrat, integrat pres pentru edifi carea statului de drept, social şi democrat, integrat 
într-o Europă federală. Susţinînd strategia de integrare în structuri-într-o Europă federală. Susţinînd strategia de integrare în structuri-
le europene şi internaţionale de cooperare, partidul promovează o le europene şi internaţionale de cooperare, partidul promovează o 
politică externă în vederea dezvoltării relaţiilor cu toate statele de-politică externă în vederea dezvoltării relaţiilor cu toate statele de-
mocratice, perspective devenite obiective de activitate la nivel eu-mocratice, perspective devenite obiective de activitate la nivel eu-
ropean prin extensia formaţiunii la Partidul Socialiştilor Europeni.ropean prin extensia formaţiunii la Partidul Socialiştilor Europeni.

În plan internaţional, prin art. 9 al Statutului, PDM pledează În plan internaţional, prin art. 9 al Statutului, PDM pledează 
pentru aderarea la valorile şi principiile Internaţionalei Socialiste, pentru aderarea la valorile şi principiile Internaţionalei Socialiste, 
militînd pentru aplicarea lor în viaţa social-politică a Republicii militînd pentru aplicarea lor în viaţa social-politică a Republicii 
Moldova. Menţionăm că partidul întreţine relaţii parteneriale cu Moldova. Menţionăm că partidul întreţine relaţii parteneriale cu 
organizaţii de orientare democratică, social-democrată şi social-li-organizaţii de orientare democratică, social-democrată şi social-li-
berală, mizînd pe coparticipare şi susţinere în procesul facilitării berală, mizînd pe coparticipare şi susţinere în procesul facilitării 
traseului Republicii Moldova spre instituţiile comunitare, pe struc-traseului Republicii Moldova spre instituţiile comunitare, pe struc-
turile partidiste de caracter internaţional, dar, în acelaşi timp, acordă turile partidiste de caracter internaţional, dar, în acelaşi timp, acordă 
atenţie deosebită vectorului eurasiatic de politică externă.atenţie deosebită vectorului eurasiatic de politică externă.

Exprimarea gradului de efi cienţă a relaţiilor partinice externe Exprimarea gradului de efi cienţă a relaţiilor partinice externe 
poate fi  pusă în lumină prin vizita liderului democrat la Bruxelles, poate fi  pusă în lumină prin vizita liderului democrat la Bruxelles, 
la 24 aprilie 2015, pentru reînnoirea Memorandumului între Grupul la 24 aprilie 2015, pentru reînnoirea Memorandumului între Grupul 
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Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul 
European şi PDM, semnat la 4 decembrie 2012. Preşedintele PDM European şi PDM, semnat la 4 decembrie 2012. Preşedintele PDM 
a avut întrevedere cu M. Karnitschnig, şeful cabinetului Comisaru-a avut întrevedere cu M. Karnitschnig, şeful cabinetului Comisaru-
lui pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri în privinţa lui pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocieri în privinţa 
Extinderii şi S. Manservisi, şeful cabinetului Înaltului Reprezen-Extinderii şi S. Manservisi, şeful cabinetului Înaltului Reprezen-
tant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Se-tant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Se-
curitate, fi ind puse în discuţie evoluţiile politice la nivel regional şi curitate, fi ind puse în discuţie evoluţiile politice la nivel regional şi 
internaţional, cu A. Pranckevicius, consilier pe politică externă al internaţional, cu A. Pranckevicius, consilier pe politică externă al 
Preşedintelui Parlamentului European, cu P. Austrevicius, raportor Preşedintelui Parlamentului European, cu P. Austrevicius, raportor 
pentru Republica Moldova în Parlamentul European şi A. Cristea, pentru Republica Moldova în Parlamentul European şi A. Cristea, 
Preşedintele Delegaţiei Comisiei parlamentare de cooperare dintre Preşedintele Delegaţiei Comisiei parlamentare de cooperare dintre 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova [26], întrunirile fi ind Uniunea Europeană şi Republica Moldova [26], întrunirile fi ind 
puse sub semnul consolidării parcursului european al ţării.puse sub semnul consolidării parcursului european al ţării.

Ca apartenenţă europeană, PLDM este membru cu statut de ob-Ca apartenenţă europeană, PLDM este membru cu statut de ob-
servator în cadrul Partidului Popular European, împărtăşind pe de-servator în cadrul Partidului Popular European, împărtăşind pe de-
plin ideea de integrare europeană şi consolidare a democraţiei parti-plin ideea de integrare europeană şi consolidare a democraţiei parti-
cipative europene. Fiind cel mai infl uent partid la nivel comunitar şi cipative europene. Fiind cel mai infl uent partid la nivel comunitar şi 
cea mai reprezentativă fracţiune în cadrul Parlamentului European, cea mai reprezentativă fracţiune în cadrul Parlamentului European, 
dispune de o prezenţă semnifi cativă în cadrul Consiliului European, dispune de o prezenţă semnifi cativă în cadrul Consiliului European, 
Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene. Depăşind aria Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene. Depăşind aria 
geopolitică a Uniunii Europene, menţionăm că Partidul deţine ma-geopolitică a Uniunii Europene, menţionăm că Partidul deţine ma-
joritatea în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Ponderea joritatea în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Ponderea 
participării şi implicării în cadrul structurilor europene denotă com-participării şi implicării în cadrul structurilor europene denotă com-
plexitatea politicilor  pe care le promovează, iar PLDM, aderînd la plexitatea politicilor  pe care le promovează, iar PLDM, aderînd la 
un model edifi cator de participare la nivel înalt, poate contribui la un model edifi cator de participare la nivel înalt, poate contribui la 
accelerarea procesului de integrare, benefi ciind de un suport multi-accelerarea procesului de integrare, benefi ciind de un suport multi-
lateral şi mai puţin condiţionat. lateral şi mai puţin condiţionat. 

Uniunea Internaţională Democrată reprezintă structura în care Uniunea Internaţională Democrată reprezintă structura în care 
PLDM exercită afi lierea internaţională, fi ind o asociaţie de circa 80 PLDM exercită afi lierea internaţională, fi ind o asociaţie de circa 80 
de partide conservatoare, creştin-democrate, de centru şi de centru-de partide conservatoare, creştin-democrate, de centru şi de centru-
dreapta. Reieşind din ponderea valorilor promovate la nivel mondi-dreapta. Reieşind din ponderea valorilor promovate la nivel mondi-
al, prin afi lierea la această structură, PLDM dispune de posibilitatea al, prin afi lierea la această structură, PLDM dispune de posibilitatea 
de a contribui esenţial la formarea şi promovarea valorilor demo-de a contribui esenţial la formarea şi promovarea valorilor demo-
cratice în Republica Moldova. Pentru a exemplifi ca acest argument, cratice în Republica Moldova. Pentru a exemplifi ca acest argument, 
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reiterăm că pentru alegerile din 30 noiembrie 2014, PLDM s-a bu-reiterăm că pentru alegerile din 30 noiembrie 2014, PLDM s-a bu-
curat de suportul PPE şi a ofi cialilor europeni delegaţi de acest par-curat de suportul PPE şi a ofi cialilor europeni delegaţi de acest par-
tid. Astfel, J. Daul, Preşedintele PPE, a menţionat că alegerile vor tid. Astfel, J. Daul, Preşedintele PPE, a menţionat că alegerile vor 
fi  decisive pentru implementarea reformelor menite să apropie Re-fi  decisive pentru implementarea reformelor menite să apropie Re-
publica Moldova de Europa, marcînd realizările obţinute de guver-publica Moldova de Europa, marcînd realizările obţinute de guver-
nele Filat şi Leancă şi insistînd asupra continuării agendei europene nele Filat şi Leancă şi insistînd asupra continuării agendei europene 
[27]. În alt context, Preşedintele ales al Comisiei Europene, J.-C. [27]. În alt context, Preşedintele ales al Comisiei Europene, J.-C. 
Juncker, a reiterate, cu ocazia vizitei lui V. Filat la Bruxelles la 23 Juncker, a reiterate, cu ocazia vizitei lui V. Filat la Bruxelles la 23 
octombrie 2014, că orice presiune în făurirea destinului european octombrie 2014, că orice presiune în făurirea destinului european 
sînt inacceptabile: alegerile sînt decisive pentru viitorul ţării în con-sînt inacceptabile: alegerile sînt decisive pentru viitorul ţării în con-
textual în care procesul de lărgire a Uniunii Europene va continua, textual în care procesul de lărgire a Uniunii Europene va continua, 
iar Republica Moldova, sigur, va face parte din format [28].iar Republica Moldova, sigur, va face parte din format [28].

Urmărind unele obiective de a prelua experienţa de integrare Urmărind unele obiective de a prelua experienţa de integrare 
europeană, PL a aderat la Partidul European Liberal Democrat şi europeană, PL a aderat la Partidul European Liberal Democrat şi 
Reformist cunoscut ca fi ind promotor al ideologiei liberale, refor-Reformist cunoscut ca fi ind promotor al ideologiei liberale, refor-
miste şi centriste. Chiar dacă nu dispune de prezenţă şi participare miste şi centriste. Chiar dacă nu dispune de prezenţă şi participare 
internaţională masivă, PL a menţionat în repetate rînduri dezidera-internaţională masivă, PL a menţionat în repetate rînduri dezidera-
tul de a deveni membru al Internaţionalei Liberale. Considerăm că tul de a deveni membru al Internaţionalei Liberale. Considerăm că 
prin acest obiectiv reiterat, PL se angajează să participe la consoli-prin acest obiectiv reiterat, PL se angajează să participe la consoli-
darea relaţiilor dintre partidele liberale, să contribuie la edifi carea darea relaţiilor dintre partidele liberale, să contribuie la edifi carea 
societăţii bazate pe libertate individuală, responsabilitate personală societăţii bazate pe libertate individuală, responsabilitate personală 
şi justiţie socială, să asigure cooperarea şi schimbul de informaţii, şi justiţie socială, să asigure cooperarea şi schimbul de informaţii, 
valori şi mecanisme necesare în procesul realizării opţiunilor pro-valori şi mecanisme necesare în procesul realizării opţiunilor pro-
gramatice de politică externă [29, p.136]. gramatice de politică externă [29, p.136]. 

Sintetizînd relaţiile Partidului Liberal cu Alianţa Liberalilor şi Sintetizînd relaţiile Partidului Liberal cu Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa, menţionăm că Preşedintele liberali-Democraţilor pentru Europa, menţionăm că Preşedintele liberali-
lor, M. Ghimpu a participat, la 2 mai 2014 la şedinţa Consiliului şi lor, M. Ghimpu a participat, la 2 mai 2014 la şedinţa Consiliului şi 
Întrunirii Electorale a Alianţei, organizată la Viena, pentru a acorda Întrunirii Electorale a Alianţei, organizată la Viena, pentru a acorda 
votul favorabil Partidului NEOS din Austria, aplicant la statutul de votul favorabil Partidului NEOS din Austria, aplicant la statutul de 
membru cu drepturi depline în cadrul Alianţei. Liderul Partidului membru cu drepturi depline în cadrul Alianţei. Liderul Partidului 
Liberal a avut întrevedere cu G. Watson, Preşedinte ALDE, raportor Liberal a avut întrevedere cu G. Watson, Preşedinte ALDE, raportor 
al Parlamentului European pentru Acordul de Asociere Republica al Parlamentului European pentru Acordul de Asociere Republica 
Moldova - Uniunea Europeană [30], întrunire la care a fost esti-Moldova - Uniunea Europeană [30], întrunire la care a fost esti-
mat sprijinul oferit Republicii Moldova în parcursul său european. mat sprijinul oferit Republicii Moldova în parcursul său european. 
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Vom sublinia într-un context general că întrevederi de acest caracter Vom sublinia într-un context general că întrevederi de acest caracter 
pot fi  înregistrate mai multe, inclusiv de la Aeroportul Internaţional pot fi  înregistrate mai multe, inclusiv de la Aeroportul Internaţional 
Chişinău din ianuarie 2015, rezultatele fi ind diferite. Chişinău din ianuarie 2015, rezultatele fi ind diferite. 

Făcînd o concluzie parţială, constatăm că prin afi lierea europea-Făcînd o concluzie parţială, constatăm că prin afi lierea europea-
nă şi internaţională partidele din Republica Moldova urmăresc să nă şi internaţională partidele din Republica Moldova urmăresc să 
consolideze opţiunile integraţioniste pe care le-au asumat şi le pro-consolideze opţiunile integraţioniste pe care le-au asumat şi le pro-
movează, imprimînd instituţiilor democratice oportunităţi de racor-movează, imprimînd instituţiilor democratice oportunităţi de racor-
dare la standarde de calitate certifi cată, iar cetăţenilor posibilitatea dare la standarde de calitate certifi cată, iar cetăţenilor posibilitatea 
unui destin european [31, p.163].Însă nu întotdeauna partidele  în-unui destin european [31, p.163].Însă nu întotdeauna partidele  în-
deplinesc recomandările partenerilor, cum ar fi  cea privind forma-deplinesc recomandările partenerilor, cum ar fi  cea privind forma-
rea guvernului proeuropean. rea guvernului proeuropean. 

I. Ciocan supune cercetării modalităţile de activitate a partidelor I. Ciocan supune cercetării modalităţile de activitate a partidelor 
politice prin prisma legilor comportamentului organizaţional, abor-politice prin prisma legilor comportamentului organizaţional, abor-
dat sub aspectul unifi cării proceselor de cooperare în Uniunea Euro-dat sub aspectul unifi cării proceselor de cooperare în Uniunea Euro-
peană [32, p.65]. Luînd ca bază acest suport conceptual, vom reliefa peană [32, p.65]. Luînd ca bază acest suport conceptual, vom reliefa 
succint unele legităţi de comportament ale partidelor politice, care, succint unele legităţi de comportament ale partidelor politice, care, 
incontestabil, contribuie la punerea în lumină a strategiilor şi tacti-incontestabil, contribuie la punerea în lumină a strategiilor şi tacti-
cilor folosite de formaţiunile social-politice, inclusiv din Republica cilor folosite de formaţiunile social-politice, inclusiv din Republica 
Moldova: Moldova: 
    legea interdependenţeilegea interdependenţei sistemelor de partide şi a sistemelor  sistemelor de partide şi a sistemelor 

electorale, fundamentată de către de M. Duverger şi D. Rae, trasea-electorale, fundamentată de către de M. Duverger şi D. Rae, trasea-
ză conexiunea directă dintre sistemele electorale şi partidele poli-ză conexiunea directă dintre sistemele electorale şi partidele poli-
tice: orice sistem electoral caută să evidenţieze mai mult partidele tice: orice sistem electoral caută să evidenţieze mai mult partidele 
mari şi mai puţin pe cele mici. Legitatea motivează partidele spre mari şi mai puţin pe cele mici. Legitatea motivează partidele spre 
o creştere a ponderii electorale şi actualizare permanentă a progra-o creştere a ponderii electorale şi actualizare permanentă a progra-
melor politice, prevăzută ca strategie de realizare a opţiunilor pro-melor politice, prevăzută ca strategie de realizare a opţiunilor pro-
gramatice trasate. În calitate de exemplu vom invoca numeroasele gramatice trasate. În calitate de exemplu vom invoca numeroasele 
fuziuni, una de proporţie fi ind absorbţia AMN de către PLDM;fuziuni, una de proporţie fi ind absorbţia AMN de către PLDM;
    legea de fi er a oligarhieilegea de fi er a oligarhiei, formulată de R. Michels, denotă , formulată de R. Michels, denotă 

că disciplina şi ierarhizarea excesivă duce inevitabil la oligarhie – că disciplina şi ierarhizarea excesivă duce inevitabil la oligarhie – 
concentrarea deciziei la nivelul unui grup restrîns de oameni, iar concentrarea deciziei la nivelul unui grup restrîns de oameni, iar 
aceasta din urmă, la partitocraţie, susţine A. Touraine. Din punct de aceasta din urmă, la partitocraţie, susţine A. Touraine. Din punct de 
vedere strategic, partidele politice trebuie să iniţieze implementarea vedere strategic, partidele politice trebuie să iniţieze implementarea 
democraţiei din interior şi, totodată, să evite formarea intereselor democraţiei din interior şi, totodată, să evite formarea intereselor 
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personale în detrimentul intereselor societăţii. Considerăm că oli-personale în detrimentul intereselor societăţii. Considerăm că oli-
garhizarea este proprie partidelor naţionale, fi ind ancorate pe fi gura garhizarea este proprie partidelor naţionale, fi ind ancorate pe fi gura 
liderului şi a grupului restrîns care îl înconjoară;liderului şi a grupului restrîns care îl înconjoară;
    legea motivaţieilegea motivaţiei determină infl uenţa actului de participare  determină infl uenţa actului de participare 

politică asupra ascensiunii în funcţii administrative şi decizionale. politică asupra ascensiunii în funcţii administrative şi decizionale. 
Abordată ca strategie, această realitate determină motivul traseis-Abordată ca strategie, această realitate determină motivul traseis-
mului partinic, fenomen care deţine amploare constantă în sistemul mului partinic, fenomen care deţine amploare constantă în sistemul 
naţional, fi ind practic omniprezent, în ultimul timp excelînd în cali-naţional, fi ind practic omniprezent, în ultimul timp excelînd în cali-
tate de recipient PDM; tate de recipient PDM; 
    legea participăriilegea participării este canalizată pe numărul de partide, dar şi  este canalizată pe numărul de partide, dar şi 

pe ideologiile şi ofertele politice promovate. Fiind fundamentată de pe ideologiile şi ofertele politice promovate. Fiind fundamentată de 
S. Hantington, legea atestă că adevărata luptă politică se dă pentru S. Hantington, legea atestă că adevărata luptă politică se dă pentru 
cucerirea puterii şi nu pentru promovarea conţinuturilor ideologice. cucerirea puterii şi nu pentru promovarea conţinuturilor ideologice. 
În acest sens, din punct de vedere strategic, electoratul ar trebui În acest sens, din punct de vedere strategic, electoratul ar trebui 
să-şi orienteze opţiunile politice în funcţie de rezultatele îndepli-să-şi orienteze opţiunile politice în funcţie de rezultatele îndepli-
nirii Programului de guvernare, însă, în realitate, la guvernare ac-nirii Programului de guvernare, însă, în realitate, la guvernare ac-
cede mai degrabă un grup relativ restrîns de oameni politici, care cede mai degrabă un grup relativ restrîns de oameni politici, care 
folosesc pe larg manipularea, meritocraţia fi ind disconsiderată sau folosesc pe larg manipularea, meritocraţia fi ind disconsiderată sau 
folosită în scopuri manipulatoare. Trebuie de notat că în Republica folosită în scopuri manipulatoare. Trebuie de notat că în Republica 
Moldova oamenii, de regulă, memorizează ofertele electorale şi nu Moldova oamenii, de regulă, memorizează ofertele electorale şi nu 
sînt familiarizaţi cu programele de guvernare;sînt familiarizaţi cu programele de guvernare;
    legea adaptării funcţionalelegea adaptării funcţionale prezintă o strategie redată prin  prezintă o strategie redată prin 

modernizarea suportului sociologic, capacitatea de adaptare la im-modernizarea suportului sociologic, capacitatea de adaptare la im-
perativul evoluţiei societăţii, atitudinea corectă a partidului politic perativul evoluţiei societăţii, atitudinea corectă a partidului politic 
faţă de cursul politicii externe şi identifi carea mecanismelor nece-faţă de cursul politicii externe şi identifi carea mecanismelor nece-
sare pentru implementare. Conform aserţiunilor lui A. Toffl er, cu cît sare pentru implementare. Conform aserţiunilor lui A. Toffl er, cu cît 
autoritatea partidului creşte, cu atît sporeşte gradul de stabilitate în autoritatea partidului creşte, cu atît sporeşte gradul de stabilitate în 
societate. Ţinem să subliniem că în Republica Moldova se votează, societate. Ţinem să subliniem că în Republica Moldova se votează, 
mai degrabă, pentru lideri, cum ar fi  în cazul votanţilor PCRM la mai degrabă, pentru lideri, cum ar fi  în cazul votanţilor PCRM la 
scrutinul din 30 noiembrie 2014, dar pentru prima dată a fost evi-scrutinul din 30 noiembrie 2014, dar pentru prima dată a fost evi-
dentă şi opţiunea pentru direcţia strategică de dezvoltare – integra-dentă şi opţiunea pentru direcţia strategică de dezvoltare – integra-
rea europeană versus integrarea eurasiatică, în sensul apropierii de rea europeană versus integrarea eurasiatică, în sensul apropierii de 
Federaţia Rusă: electoratul a votat nu atît liderul socialiştilor, dar Federaţia Rusă: electoratul a votat nu atît liderul socialiştilor, dar 
promisiunea că, avînd susţinerea Preşedintelui Rusiei, va fi  în măsu-promisiunea că, avînd susţinerea Preşedintelui Rusiei, va fi  în măsu-
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ră să restabilească accesul fructelor autohtone pe piaţa tradiţională, ră să restabilească accesul fructelor autohtone pe piaţa tradiţională, 
iar democraţii, liberal-democraţii liberalii au primit suport electoral iar democraţii, liberal-democraţii liberalii au primit suport electoral 
substanţial fi ind consideraţi promotori ai parcursului european;substanţial fi ind consideraţi promotori ai parcursului european;
    legea programelor politicelegea programelor politice este determinată de situaţia în con- este determinată de situaţia în con-

diţiile căreia, formaţiunile social-politice obţin puterea prin progra-diţiile căreia, formaţiunile social-politice obţin puterea prin progra-
me politice de stînga, avînd priorităţi cu tentă socială şi sfîrşesc prin me politice de stînga, avînd priorităţi cu tentă socială şi sfîrşesc prin 
guvernarea cu prevederi programatice de dreapta, fi ind exprimate guvernarea cu prevederi programatice de dreapta, fi ind exprimate 
prin priorităţi de liberalizare, dezvoltare economică şi integrare: prin priorităţi de liberalizare, dezvoltare economică şi integrare: 
Gh. Iancu defi neşte situaţia dată drept „convergenţa sistemelor”. Gh. Iancu defi neşte situaţia dată drept „convergenţa sistemelor”. 
Cel mai bun exemplu, în opinia noastră, se referă la deciziile gu-Cel mai bun exemplu, în opinia noastră, se referă la deciziile gu-
vernării comuniste din anul 2007 cu privire la iertarea datoriilor vernării comuniste din anul 2007 cu privire la iertarea datoriilor 
agenţilor în condiţiile reinvestirii, acţiuni care nu pot fi  catalogate agenţilor în condiţiile reinvestirii, acţiuni care nu pot fi  catalogate 
altfel decît de sorginte liberală;altfel decît de sorginte liberală;
    legea imitaţieilegea imitaţiei stipulează că partidele politice deja nu mai sînt  stipulează că partidele politice deja nu mai sînt 

capabile să aducă ceva absolut nou în politică, aceasta devenind, capabile să aducă ceva absolut nou în politică, aceasta devenind, 
potrivit accepţiei lui M. Weber, o funcţie şi nu o vocaţie. Exem-potrivit accepţiei lui M. Weber, o funcţie şi nu o vocaţie. Exem-
plifi căm prin Partidul Liberal Reformator, care, deşi s-a detaşat de plifi căm prin Partidul Liberal Reformator, care, deşi s-a detaşat de 
PL, promovează statutar aceleaşi prevederi programatice de politică PL, promovează statutar aceleaşi prevederi programatice de politică 
externă, cuprinse în continuitatea parcursului european, fortifi carea externă, cuprinse în continuitatea parcursului european, fortifi carea 
relaţiilor cu partenerii nord-americani şi dezvoltarea comerţului pe relaţiilor cu partenerii nord-americani şi dezvoltarea comerţului pe 
piaţa comunitară. piaţa comunitară. 

Notăm că prin unifi carea strategiilor generale ca şi conţinut, Notăm că prin unifi carea strategiilor generale ca şi conţinut, 
dar şi celor individuale, ca formă de aplicare, partidele îndeplinesc dar şi celor individuale, ca formă de aplicare, partidele îndeplinesc 
obiective sociale şi politice care nu pot fi  atribuite altor organizaţii obiective sociale şi politice care nu pot fi  atribuite altor organizaţii 
de tip asociativ, menţin sau ar trebui să menţină consensul social de tip asociativ, menţin sau ar trebui să menţină consensul social 
şi sondează opţiunile cetăţenilor, agregîndu-le şi transformîndu-le şi sondează opţiunile cetăţenilor, agregîndu-le şi transformîndu-le 
în obiective programatice. Luînd act de această ordine, vom supu-în obiective programatice. Luînd act de această ordine, vom supu-
ne analizei succinte infl uenţa factorilor care contribuie la nuanţarea ne analizei succinte infl uenţa factorilor care contribuie la nuanţarea 
strategiilor şi tacticilor de realizare a opţiunilor programatice de po-strategiilor şi tacticilor de realizare a opţiunilor programatice de po-
litică externă:litică externă:
    factorul economicfactorul economic este conceput ca tendinţă continuă de trece- este conceput ca tendinţă continuă de trece-

re la economia de piaţă, abordată în calitate de trăsătură defi nitorie re la economia de piaţă, abordată în calitate de trăsătură defi nitorie 
a democraţiei. Un rol important în realizarea acestui deziderat este a democraţiei. Un rol important în realizarea acestui deziderat este 
rezervat relaţiilor politice şi economice stabilite şi aprofundate cu rezervat relaţiilor politice şi economice stabilite şi aprofundate cu 
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partenerii străini în baza intereselor comune şi reciproc avantajoase, partenerii străini în baza intereselor comune şi reciproc avantajoase, 
spectru de acţiuni care determină opţiunile programatice de politi-spectru de acţiuni care determină opţiunile programatice de politi-
că externă, favorizînd formarea cadrului normativ de funcţionare a că externă, favorizînd formarea cadrului normativ de funcţionare a 
instituţiilor de resort şi a expertizei economice naţionale şi interna-instituţiilor de resort şi a expertizei economice naţionale şi interna-
ţionale, lansarea contactelor cu parteneri externi, stabilirea regulilor ţionale, lansarea contactelor cu parteneri externi, stabilirea regulilor 
de dezvoltare a economiei de piaţă şi pregătirea contextului de înca-de dezvoltare a economiei de piaţă şi pregătirea contextului de înca-
drare în spaţiul economic defi nit ;drare în spaţiul economic defi nit ;
    factorul social-politicfactorul social-politic are geneza în procesele politice iniţi- are geneza în procesele politice iniţi-

ate în anii ’80-’90 ai secolului XX cînd a avut loc instituţionaliza-ate în anii ’80-’90 ai secolului XX cînd a avut loc instituţionaliza-
rea sistemului de partide şi apariţia diverselor formaţiuni sociale rea sistemului de partide şi apariţia diverselor formaţiuni sociale 
şi social-politice datorită surpării regimului comunist [33, p.70]. şi social-politice datorită surpării regimului comunist [33, p.70]. 
Referindu-se la importanţa factorului social-politic, C. Nica men-Referindu-se la importanţa factorului social-politic, C. Nica men-
ţionează că acesta acţionează nemijlocit asupra partidului politic ţionează că acesta acţionează nemijlocit asupra partidului politic 
modelîndu-i programele şi funcţiile [34, p.30]. Precizăm că apariţia modelîndu-i programele şi funcţiile [34, p.30]. Precizăm că apariţia 
unor formaţiuni social-politice noi a favorizat multiplicarea opţi-unor formaţiuni social-politice noi a favorizat multiplicarea opţi-
unilor programatice de politică externă şi promovarea lor într-un unilor programatice de politică externă şi promovarea lor într-un 
areal mai extins. Primele opţiuni de politică externă se refereau la areal mai extins. Primele opţiuni de politică externă se refereau la 
includerea Republicii Moldova în Uniunea reformată de state [35, includerea Republicii Moldova în Uniunea reformată de state [35, 
p.498], în timp ce Declaraţia cu privire la suveranitate stipulează la p.498], în timp ce Declaraţia cu privire la suveranitate stipulează la 
capitolul politicii externe următoarele deziderate:capitolul politicii externe următoarele deziderate:

1. delimitarea de URSS şi stabilizarea relaţiilor bilaterale pe ori-1. delimitarea de URSS şi stabilizarea relaţiilor bilaterale pe ori-
zontală, cerîndu-se insistent încetarea stării ilegale de ocupaţie şi zontală, cerîndu-se insistent încetarea stării ilegale de ocupaţie şi 
retragerea neîntîrziată a forţelor armate sovietice de pe teritoriul retragerea neîntîrziată a forţelor armate sovietice de pe teritoriul 
naţional;naţional;

2. obţinerea recunoaşterii internaţionale şi stabilirea relaţiilor 2. obţinerea recunoaşterii internaţionale şi stabilirea relaţiilor 
diplomatice cu ţările europene, dar şi cu alte state ale lumii, urmată diplomatice cu ţările europene, dar şi cu alte state ale lumii, urmată 
de identifi carea unor domenii de interes comun. de identifi carea unor domenii de interes comun. 

Concluzionînd, vom nota că factorul politic a determinat con-Concluzionînd, vom nota că factorul politic a determinat con-
diţiile organizării şi funcţionării instituţiilor democratice, lansînd diţiile organizării şi funcţionării instituţiilor democratice, lansînd 
conceptul şi indicînd benefi ciile sistemului multipartidist, a facilitat conceptul şi indicînd benefi ciile sistemului multipartidist, a facilitat 
conturarea şi dezvoltarea culturii politice raţionale şi a favorizat ori-conturarea şi dezvoltarea culturii politice raţionale şi a favorizat ori-
entarea şi promovarea diversităţii opţiunilor programatice privind entarea şi promovarea diversităţii opţiunilor programatice privind 
politica externă;politica externă;
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      factorul normativfactorul normativ presupune analiza fenomenului de institu- presupune analiza fenomenului de institu-
ţionţionalizare şi de activitate a partidelor politice, strategiilor şi tacti-alizare şi de activitate a partidelor politice, strategiilor şi tacti-
cilor aplicate din perspectiva prevederilor constituţional-legislative cilor aplicate din perspectiva prevederilor constituţional-legislative 
care guvernează şi reglementează funcţionarea formaţiunilor social-care guvernează şi reglementează funcţionarea formaţiunilor social-
politice. Astfel, art.41 al Constituţiei Republicii Moldova, întitulat politice. Astfel, art.41 al Constituţiei Republicii Moldova, întitulat 
Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice, stipulează Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice, stipulează 
că acestea contribuie la defi nirea şi exprimarea voinţei politice a că acestea contribuie la defi nirea şi exprimarea voinţei politice a 
cetăţenilor şi participă la alegeri în baza principiului egalităţii [36]. cetăţenilor şi participă la alegeri în baza principiului egalităţii [36]. 
Considerăm oportun de a face referinţă la art. 38 al Legii supreme, Considerăm oportun de a face referinţă la art. 38 al Legii supreme, 
care consfi nţeşte că „voinţa poporului constituie baza puterii de stat, care consfi nţeşte că „voinţa poporului constituie baza puterii de stat, 
această voinţă se exprimă prin alegeri libere, desfăşurate prin sufra-această voinţă se exprimă prin alegeri libere, desfăşurate prin sufra-
giu universal, egal, direct, secret giu universal, egal, direct, secret şşi liber exprimat”.i liber exprimat”.

 Legea cu privire la partidele politice din 20 decembrie 2007  Legea cu privire la partidele politice din 20 decembrie 2007 
încorporează, potrivit opiniei lui I. Munteanu, cea mai vastă şi mai încorporează, potrivit opiniei lui I. Munteanu, cea mai vastă şi mai 
concludentă colecţie de norme şi reglementări privind partidele po-concludentă colecţie de norme şi reglementări privind partidele po-
litice [37, p.43]. Potrivit Legii, partidele politice promovează va-litice [37, p.43]. Potrivit Legii, partidele politice promovează va-
lorile democratice lorile democratice şşi pluralismul politic, contribuind la formarea i pluralismul politic, contribuind la formarea 
opiniei publice. Astfel, prin propunerea opiniei publice. Astfel, prin propunerea şşi susţinerea candidaţilor la i susţinerea candidaţilor la 
alegeri alegeri şşi la constituirea autorităţilor publice, partidele stimulează i la constituirea autorităţilor publice, partidele stimulează 
participarea cetăţenilor şi asigură, prin intermediul reprezentanţilor, participarea cetăţenilor şi asigură, prin intermediul reprezentanţilor, 
exercitarea legalexercitarea legalăă a puterii în stat, desfă a puterii în stat, desfăşşururîînd şi alte activităţi nd şi alte activităţi în în 
conformitate cu legeaconformitate cu legea” (art.1-2) [38, p.4]. Precizăm că în capitolul ” (art.1-2) [38, p.4]. Precizăm că în capitolul 
IV, art. 12 din Lege sînt defi nite prevederile pentru organizarea şi IV, art. 12 din Lege sînt defi nite prevederile pentru organizarea şi 
funcţionarea partidelor, constituind astfel strategiile normative de funcţionarea partidelor, constituind astfel strategiile normative de 
funcţionare a partidelor. Însă în cazul unui comportament contrar funcţionare a partidelor. Însă în cazul unui comportament contrar 
normelor în vigoare, recomandările Comisiei de la Veneţia prevăd normelor în vigoare, recomandările Comisiei de la Veneţia prevăd 
că este justifi cată interzicerea acelor formaţiuni care susţin folosirea că este justifi cată interzicerea acelor formaţiuni care susţin folosirea 
violenţei sau folosesc violenţa ca mijloc politic pentru răsturnarea violenţei sau folosesc violenţa ca mijloc politic pentru răsturnarea 
ordinii constituţionale [39].ordinii constituţionale [39].

Legea stipulează expres modalitatea de stabilire a setul de stra-Legea stipulează expres modalitatea de stabilire a setul de stra-
tegii şi tactici pentru realizarea prevederilor programatice de politi-tegii şi tactici pentru realizarea prevederilor programatice de politi-
că externă: 1 principiului liberei participări şi 2 principiul teritorial că externă: 1 principiului liberei participări şi 2 principiul teritorial 
de organizare. Din conţinutul lor evidenţiem simplitatea procedura-de organizare. Din conţinutul lor evidenţiem simplitatea procedura-
lă în realizarea puterii de stat, dar şi constrîngerea prin care devin lă în realizarea puterii de stat, dar şi constrîngerea prin care devin 
agenţi ai ideilor, dar mai puţin ai acţiunilor; agenţi ai ideilor, dar mai puţin ai acţiunilor; 
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  factorul externfactorul extern se exprimă prin infl uenţa poziţiei geografi ce  se exprimă prin infl uenţa poziţiei geografi ce 
şi a intereselor altor state asupra Republicii Moldova, situată la pe-şi a intereselor altor state asupra Republicii Moldova, situată la pe-
riferia Uniunii Europene, în imediata apropiere de Federaţia Rusă. riferia Uniunii Europene, în imediata apropiere de Federaţia Rusă. 
A. Lavric notează că „factorul extern va fi  unul determinant pentru A. Lavric notează că „factorul extern va fi  unul determinant pentru 
evoluţiile din zonă, iar Republica Moldova trebuie să-şi fructifi ce evoluţiile din zonă, iar Republica Moldova trebuie să-şi fructifi ce 
poziţia geopolitică printr-o politică externă bine articulată, să-şi poziţia geopolitică printr-o politică externă bine articulată, să-şi 
asigure securitatea naţională şi dezvoltarea economică folosind in-asigure securitatea naţională şi dezvoltarea economică folosind in-
teresele geopolitice ale Uniunii Europene, SUA, Rusiei şi ale Chi-teresele geopolitice ale Uniunii Europene, SUA, Rusiei şi ale Chi-
nei (ca investitor internaţional notoriu la etapa actuală), găsindu-şi nei (ca investitor internaţional notoriu la etapa actuală), găsindu-şi 
vocaţia unui jucător geopolitic inconturnabil în viitorul apropiat” vocaţia unui jucător geopolitic inconturnabil în viitorul apropiat” 
[40, p.136]. Menţionăm că, deşi statutul unei ţări este determinat, [40, p.136]. Menţionăm că, deşi statutul unei ţări este determinat, 
de regulă, de potenţialul său economic, o politică externă capabilă de regulă, de potenţialul său economic, o politică externă capabilă 
să armonizeze interesele geopolitice ale actorilor internaţionali im-să armonizeze interesele geopolitice ale actorilor internaţionali im-
portanţi poate să aducă rezultate dezirabile în asigurarea securităţii portanţi poate să aducă rezultate dezirabile în asigurarea securităţii 
şi dezvoltarea economică.şi dezvoltarea economică.

Prin urmare, aplicînd factorii enumeraţi, am realizat o generali-Prin urmare, aplicînd factorii enumeraţi, am realizat o generali-
zare privind infl uenţa mediului politic asupra ansamblului de stra-zare privind infl uenţa mediului politic asupra ansamblului de stra-
tegii şi de tactici determinante în activitatea de politică externă a tegii şi de tactici determinante în activitatea de politică externă a 
partidelor. Pentru asigurarea bunei experienţe şi participării politi-partidelor. Pentru asigurarea bunei experienţe şi participării politi-
ce, partidul aplică strategii şi tactici, fi e pe termen scurt, fi e pentru ce, partidul aplică strategii şi tactici, fi e pe termen scurt, fi e pentru 
viitor mediu, prin care urmăreşte să-şi sporească gradul de credibili-viitor mediu, prin care urmăreşte să-şi sporească gradul de credibili-
tate din partea cetăţenilor şi capacitatea de a cuprinde în activităţile tate din partea cetăţenilor şi capacitatea de a cuprinde în activităţile 
sale programatice aspecte economice, sociale, politice, culturale şi sale programatice aspecte economice, sociale, politice, culturale şi 
de politică externă. Astfel, partidul, ca sistem format din resurse de politică externă. Astfel, partidul, ca sistem format din resurse 
umane, tehnice şi fi nanciare, există sau ar trebui să existe nu pentru umane, tehnice şi fi nanciare, există sau ar trebui să existe nu pentru 
a deveni lider, ci pentru a realiza prin poziţia de lider valorile cele a deveni lider, ci pentru a realiza prin poziţia de lider valorile cele 
mai importante pentru societate. În Republica Moldova fenomenul mai importante pentru societate. În Republica Moldova fenomenul 
se prezintă prin situaţia că multe partide se grupează în jurul lide-se prezintă prin situaţia că multe partide se grupează în jurul lide-
rului, devenind, astfel, instrumentul lui politic şi mai puţin repre-rului, devenind, astfel, instrumentul lui politic şi mai puţin repre-
zentantul intereselor sociale. Partidele politice care au cedat poziţia zentantul intereselor sociale. Partidele politice care au cedat poziţia 
de lider unui grup de membri s-au dovedit a fi  nefuncţionale, cazul de lider unui grup de membri s-au dovedit a fi  nefuncţionale, cazul 
PPCD fi ind unul emblematic. În această ordine de idei, S. Tăbîrţă PPCD fi ind unul emblematic. În această ordine de idei, S. Tăbîrţă 
subliniază că „neîncrederea se datorează nu numai retragerii lideru-subliniază că „neîncrederea se datorează nu numai retragerii lideru-
lui, dar şi activităţii politice în detrimentul aşteptărilor electorale” lui, dar şi activităţii politice în detrimentul aşteptărilor electorale” 
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[41, p.117], fi ind inadmisibil ca interesele conducerii de vîrf să pre-[41, p.117], fi ind inadmisibil ca interesele conducerii de vîrf să pre-
domine faţă de cele ale membrilor de rînd [42, p.31]. În condiţiile domine faţă de cele ale membrilor de rînd [42, p.31]. În condiţiile 
în care partidele reprezintă generatori de opţiuni de politică externă în care partidele reprezintă generatori de opţiuni de politică externă 
care vizează dezvoltarea şi funcţionarea întregii societăţi, ar trebui care vizează dezvoltarea şi funcţionarea întregii societăţi, ar trebui 
să reducă cît mai mult posibil din primatul interesului personal sau să reducă cît mai mult posibil din primatul interesului personal sau 
de grup faţă de cel naţional, deoarece în condiţiile democratizării, de grup faţă de cel naţional, deoarece în condiţiile democratizării, 
pluripartidismul reprezintă un spectru de alternative pentru reali-pluripartidismul reprezintă un spectru de alternative pentru reali-
zarea binelui general: însuşi partidul, subliniem noi, nu trebuie să zarea binelui general: însuşi partidul, subliniem noi, nu trebuie să 
devină un instrument de realizare a necesităţilor personale sau ale devină un instrument de realizare a necesităţilor personale sau ale 
unui grup restrîns, deşi una dintre funcţiile sale constă în exercita-unui grup restrîns, deşi una dintre funcţiile sale constă în exercita-
rea şi promovarea intereselor de grup. În Republica Moldova aceste rea şi promovarea intereselor de grup. În Republica Moldova aceste 
postulate, care, purtînd un caracter moralizator general, nu sînt res-postulate, care, purtînd un caracter moralizator general, nu sînt res-
pectate, o cauză fi ind că însăşi politica nu se înscrie în cadrul logicii pectate, o cauză fi ind că însăşi politica nu se înscrie în cadrul logicii 
raţionale şi a bunului simţ.raţionale şi a bunului simţ.

Un partid politic trebuie sa dispună de capacitatea de a gene-Un partid politic trebuie sa dispună de capacitatea de a gene-
ra idei noi, altfel există pericolul degenerării funcţionale, dar şi ra idei noi, altfel există pericolul degenerării funcţionale, dar şi 
ideologice. I. Dancă subliniază, în ordinea reliefată de supoziţii, ideologice. I. Dancă subliniază, în ordinea reliefată de supoziţii, 
că supravieţuirea partidului politic se datorează monopolului re-că supravieţuirea partidului politic se datorează monopolului re-
prezentării „intereselor poporului” şi al deţinerii puterii de stat prezentării „intereselor poporului” şi al deţinerii puterii de stat 
[43, p.28]. Deşi opţiunea integrării europene nu prezintă o noutate [43, p.28]. Deşi opţiunea integrării europene nu prezintă o noutate 
pentru electorat, partidele continuă să supravieţuiască, acest lucru pentru electorat, partidele continuă să supravieţuiască, acest lucru 
se datorează tacticilor sau măsurilor întreprinse de formaţiunile se datorează tacticilor sau măsurilor întreprinse de formaţiunile 
social-politice pentru a apropia instituţional, economic şi social, social-politice pentru a apropia instituţional, economic şi social, 
Republica Moldova de statele europene.Republica Moldova de statele europene.

În acelaşi timp, V. Moşneaga precizează că partidul politic tre-În acelaşi timp, V. Moşneaga precizează că partidul politic tre-
buie să fi e fl exibil, în condiţiile pluralismului să-şi poată schimba buie să fi e fl exibil, în condiţiile pluralismului să-şi poată schimba 
structura, să se autoperfecţioneze în continuu [44, p.17]. Dacă în structura, să se autoperfecţioneze în continuu [44, p.17]. Dacă în 
Europa de Vest apăreau iniţial grupurile sociale, apoi partidele poli-Europa de Vest apăreau iniţial grupurile sociale, apoi partidele poli-
tice care să le exprime interesele, în Republica Moldova fenomenul tice care să le exprime interesele, în Republica Moldova fenomenul 
este exact invers: partidele sînt nevoite să-şi caute grupurile sociale, este exact invers: partidele sînt nevoite să-şi caute grupurile sociale, 
segmente ale căror interese să le exprime. segmente ale căror interese să le exprime. 

Totodată, nu este lipsită de sens ideea că partidul politic trebuie Totodată, nu este lipsită de sens ideea că partidul politic trebuie 
să folosească deplin discuţiile interne pentru autoperfecţionare şi să folosească deplin discuţiile interne pentru autoperfecţionare şi 
consolidare. Însă concentrarea resurselor în mîinile liderului de par-consolidare. Însă concentrarea resurselor în mîinile liderului de par-
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tid nu favorizează dezbaterile în interior, dar menţine, în linii mari, tid nu favorizează dezbaterile în interior, dar menţine, în linii mari, 
disciplina internă, partidele fi ind edifi cate pe relaţiile constituite pe disciplina internă, partidele fi ind edifi cate pe relaţiile constituite pe 
verticală şi pe principiile paternaliste. Totuşi, centralismul intern nu verticală şi pe principiile paternaliste. Totuşi, centralismul intern nu 
evită sciziunile, fenomenul migraţiei politice devenind constant, iar evită sciziunile, fenomenul migraţiei politice devenind constant, iar 
dezbaterile soldîndu-se nu atît cu autoconsolidare, ci cu dezbinare, dezbaterile soldîndu-se nu atît cu autoconsolidare, ci cu dezbinare, 
declaraţii speculative şi traseism. Membrii partidelor de stînga, spre declaraţii speculative şi traseism. Membrii partidelor de stînga, spre 
exemplu, se regăsesc relativ uşor în ideologia şi structurile partide-exemplu, se regăsesc relativ uşor în ideologia şi structurile partide-
lor politice de centru şi centru-dreapta, dar şi viceversa, metamor-lor politice de centru şi centru-dreapta, dar şi viceversa, metamor-
foze de genul dat fi ind frecvente nu numai în Republica Moldova. foze de genul dat fi ind frecvente nu numai în Republica Moldova. 
Reliefînd fl exibilitatea activităţii şi funcţionalităţii partidelor, O. Reliefînd fl exibilitatea activităţii şi funcţionalităţii partidelor, O. 
Serebrian consideră că aceasta poate fi  redată prin capacitatea de a Serebrian consideră că aceasta poate fi  redată prin capacitatea de a 
răspunde provocărilor din interior sau exterior în numele continui-răspunde provocărilor din interior sau exterior în numele continui-
tăţii direcţiei prevederilor programatice.tăţii direcţiei prevederilor programatice.

Potrivit opiniei lui C. Solomon, în condiţiile tranziţiei continue Potrivit opiniei lui C. Solomon, în condiţiile tranziţiei continue 
şi transformărilor dinamice în domeniul politicilor externe ale sta-şi transformărilor dinamice în domeniul politicilor externe ale sta-
telor, ar fi  necesar ca structurile de partid să fi e capabile să simtă la telor, ar fi  necesar ca structurile de partid să fi e capabile să simtă la 
timp momentul politic oportun: dacă acceptă compromisul înainte timp momentul politic oportun: dacă acceptă compromisul înainte 
de termen, partidul pierde, dacă întîrzie, de asemenea pierde. „O de termen, partidul pierde, dacă întîrzie, de asemenea pierde. „O 
condiţie principială în activitatea partidului rezidă în priceperea de condiţie principială în activitatea partidului rezidă în priceperea de 
a-i selecta, plămădi şi evidenţia din rîndurile sale pe viitorii oameni a-i selecta, plămădi şi evidenţia din rîndurile sale pe viitorii oameni 
de stat, personalităţi (preşedinţi, premieri, parlamentari, lideri). În de stat, personalităţi (preşedinţi, premieri, parlamentari, lideri). În 
ultimă instanţă, nu izbuteşte partidul care dispune de un număr mai ultimă instanţă, nu izbuteşte partidul care dispune de un număr mai 
mare de organizaţii, dar cel, ai cărui membri sînt mai ingenioşi, mare de organizaţii, dar cel, ai cărui membri sînt mai ingenioşi, 
activi, prevăzători, deştepţi, luptători pentru valorile actuale ca inte-activi, prevăzători, deştepţi, luptători pentru valorile actuale ca inte-
gritate, integrare, dezvoltare şi politică externă funcţională. O parte gritate, integrare, dezvoltare şi politică externă funcţională. O parte 
din partidele naţionale nu ţin cont de principiile doctrinare enunţate, din partidele naţionale nu ţin cont de principiile doctrinare enunţate, 
iar activitatea şi acţiunile lor politice sînt de multe ori contrarii titu-iar activitatea şi acţiunile lor politice sînt de multe ori contrarii titu-
laturii asumate” [45, p.162]. Referindu-se la fl uctuaţiile doctrinare, laturii asumate” [45, p.162]. Referindu-se la fl uctuaţiile doctrinare, 
B. Ţîrdea afi rmă că „s-a declarat de nenumărate ori că PCRM nu B. Ţîrdea afi rmă că „s-a declarat de nenumărate ori că PCRM nu 
mai este un partid comunist, dar fi ind mai mult social-democrat, nici mai este un partid comunist, dar fi ind mai mult social-democrat, nici 
PPCD nu este aproape de principiile democraţiei creştine europene, PPCD nu este aproape de principiile democraţiei creştine europene, 
atît după conţinutul programului, cît şi după metodele de acţiune atît după conţinutul programului, cît şi după metodele de acţiune 
utilizate” [46, p.140]. În acelaşi context, M. Petrescu acreditează o utilizate” [46, p.140]. În acelaşi context, M. Petrescu acreditează o 
supoziţie generalizatoare, potrivit căreia, „făcînd un tur de orizont supoziţie generalizatoare, potrivit căreia, „făcînd un tur de orizont 
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asupra vieţii politice contemporane, constatăm că suntem izbiţi de asupra vieţii politice contemporane, constatăm că suntem izbiţi de 
gama variată, policromă sub care se prezintă partidele politice în gama variată, policromă sub care se prezintă partidele politice în 
plan tipologic şi sub aspect raţional şi funcţional, fi ecare partid po-plan tipologic şi sub aspect raţional şi funcţional, fi ecare partid po-
litic avînd un statut social-istoric individual, un rol şi o valoare pro-litic avînd un statut social-istoric individual, un rol şi o valoare pro-
prie, o pondere şi un sens specifi c în ansamblul comunicării sociale prie, o pondere şi un sens specifi c în ansamblul comunicării sociale 
şi naţionale în care este integrat” [47, p.205]. În accepţia noastră, şi naţionale în care este integrat” [47, p.205]. În accepţia noastră, 
asumpţiile expuse de M. Petrescu deloc nu sînt de caracter gene-asumpţiile expuse de M. Petrescu deloc nu sînt de caracter gene-
ralizator şi pun pe prim-plan aspecte politico-juridice de o vădită ralizator şi pun pe prim-plan aspecte politico-juridice de o vădită 
nuanţă instructivă, realităţile se dovedesc a fi  mult mai complexe, nuanţă instructivă, realităţile se dovedesc a fi  mult mai complexe, 
chiar şi în societăţile ce se disting prin stabilitate instituţională. chiar şi în societăţile ce se disting prin stabilitate instituţională. 

Este de notat că partidul politic funcţionează prin setul de stra-Este de notat că partidul politic funcţionează prin setul de stra-
tegii aplicate pentru realizarea obiectivelor trasate şi idealurilor tegii aplicate pentru realizarea obiectivelor trasate şi idealurilor 
de la care a pornit. Identifi căm astfel două tipuri de obiective care de la care a pornit. Identifi căm astfel două tipuri de obiective care 
generează procesul de transformare în practică a prevederilor pro-generează procesul de transformare în practică a prevederilor pro-
gramatice de politică externă: teoretic, gramatice de politică externă: teoretic, de jurede jure, pe care partidul po-, pe care partidul po-
litic îl înserează în textul programului său şi de la care ar trebui litic îl înserează în textul programului său şi de la care ar trebui 
să pornească încrederea electoratului; practic, să pornească încrederea electoratului; practic, de factode facto, pe care îl , pe care îl 
realizează prin strategiile şi tacticile selectate cu rigurozitate mai realizează prin strategiile şi tacticile selectate cu rigurozitate mai 
mare sau mai mică. Dacă partidele declară în platforme şi progra-mare sau mai mică. Dacă partidele declară în platforme şi progra-
me ca obiectiv prioritar al politicii externe integrarea europeană, în me ca obiectiv prioritar al politicii externe integrarea europeană, în 
activitatea cotidiană se refl ectă şi altă realitate, prin care proiectul activitatea cotidiană se refl ectă şi altă realitate, prin care proiectul 
integraţionist european este frecvent pus la îndoială în anumită mă-integraţionist european este frecvent pus la îndoială în anumită mă-
sură, această instabilitate se răsfrînge direct şi asupra electoratului. sură, această instabilitate se răsfrînge direct şi asupra electoratului. 

M. Voiculescu afi rmă că partidele politice, după cum demon-M. Voiculescu afi rmă că partidele politice, după cum demon-
strează experienţa istorică, se delimitează reciproc atît prin conţi-strează experienţa istorică, se delimitează reciproc atît prin conţi-
nutul ideatic al doctrinelor pe care le urmează şi le promovează, nutul ideatic al doctrinelor pe care le urmează şi le promovează, 
cît şi prin programele strategice, prin practica pe care o desfăşoară. cît şi prin programele strategice, prin practica pe care o desfăşoară. 
„Partidele sînt preocupate de continua perfecţionare a statutului po-„Partidele sînt preocupate de continua perfecţionare a statutului po-
litic, modalităţii de abordare a problemelor, atragerii membrilor şi litic, modalităţii de abordare a problemelor, atragerii membrilor şi 
simpatizanţilor prin persuasiune, conştientizarea scopurilor şi idea-simpatizanţilor prin persuasiune, conştientizarea scopurilor şi idea-
lurilor propuse, evidenţierea superiorităţii valorilor politice cărora lurilor propuse, evidenţierea superiorităţii valorilor politice cărora 
îşi subordonează activitatea. Acestea alcătuiesc doar traiectoria spre îşi subordonează activitatea. Acestea alcătuiesc doar traiectoria spre 
viitor şi evită o viziune de ansamblu, pentru a analiza materializa-viitor şi evită o viziune de ansamblu, pentru a analiza materializa-
rea acţiunilor, strategiilor şi tacticilor ce au fost abordate şi imple-rea acţiunilor, strategiilor şi tacticilor ce au fost abordate şi imple-
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mentate în trecutul nu foarte îndepărtat” [48, p.191]. Luînd ca bază mentate în trecutul nu foarte îndepărtat” [48, p.191]. Luînd ca bază 
această supoziţie şi transferînd-o pe solul din Republica Moldova, această supoziţie şi transferînd-o pe solul din Republica Moldova, 
subliniem că partidele care s-au afl at la guvernare şi prin alternanţă, subliniem că partidele care s-au afl at la guvernare şi prin alternanţă, 
în condiţiile democraţiei electorale, au trecut în opoziţie, evită să în condiţiile democraţiei electorale, au trecut în opoziţie, evită să 
evalueze critic activităţile pe care le-au exercitat, inclusiv de poli-evalueze critic activităţile pe care le-au exercitat, inclusiv de poli-
tică externă, dar insistă asupra succeselor şi blamează actuala con-tică externă, dar insistă asupra succeselor şi blamează actuala con-
ducere, cum ar fi  cazul PCRM. Concluzionînd, notăm că partidele  ducere, cum ar fi  cazul PCRM. Concluzionînd, notăm că partidele  
deţin responsabilitatea deosebită pentru traiectoria politicii externe, deţin responsabilitatea deosebită pentru traiectoria politicii externe, 
prevăzută atît în platformele electorale, cît şi prin setul de strategii prevăzută atît în platformele electorale, cît şi prin setul de strategii 
şi tactici selectate pentru realizarea obiectivelor de guvernare.şi tactici selectate pentru realizarea obiectivelor de guvernare.

Acţiunile şi tacticile întreprinse de partidele politice de guver-Acţiunile şi tacticile întreprinse de partidele politice de guver-
nare din Republica Moldova în traseul spre apropiere de Uniunea nare din Republica Moldova în traseul spre apropiere de Uniunea 
Europeană, abordate în calitate de prioritate strategică, denotă că Europeană, abordate în calitate de prioritate strategică, denotă că 
după semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare din 28 no-după semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare din 28 no-
iembrie 1994 autorităţile Republicii Moldova au acordat mai mare iembrie 1994 autorităţile Republicii Moldova au acordat mai mare 
atenţie relaţiilor cu Uniunea Europeană, formulînd mult mai clar atenţie relaţiilor cu Uniunea Europeană, formulînd mult mai clar 
opţiunea europeană [49, p. 28]. Astfel, Parlamentul a adoptat Hotă-opţiunea europeană [49, p. 28]. Astfel, Parlamentul a adoptat Hotă-
rîrea nr.368 din 8 februarie 1995 pentru aprobarea Concepţiei poli-rîrea nr.368 din 8 februarie 1995 pentru aprobarea Concepţiei poli-
ticii externe a Republicii Moldova, în care califi ca semnarea APC ticii externe a Republicii Moldova, în care califi ca semnarea APC 
drept un prim pas spre integrare europeană. Ulterior, prin Scrisoarea drept un prim pas spre integrare europeană. Ulterior, prin Scrisoarea 
Preşedintelui P. Lucinschi către Preşedintele Comisiei Europene J. Preşedintelui P. Lucinschi către Preşedintele Comisiei Europene J. 
Santer din 13 decembrie 1996 a fost exprimată dorinţa Republicii Santer din 13 decembrie 1996 a fost exprimată dorinţa Republicii 
Moldova de a deveni membru asociat al Uniunii Europene pînă în Moldova de a deveni membru asociat al Uniunii Europene pînă în 
2000 [50]. Observăm însă, că realizarea acestui deziderat se con-2000 [50]. Observăm însă, că realizarea acestui deziderat se con-
turează abia în 2010, prin demararea negocierilor pentru semnarea turează abia în 2010, prin demararea negocierilor pentru semnarea 
Acordului de Asociere, subiect la care vom reveni, alte tentative de Acordului de Asociere, subiect la care vom reveni, alte tentative de 
a accelera procesul nu s-au soldat cu succese.a accelera procesul nu s-au soldat cu succese.

Valorifi cînd dimensiunea analizei de conţinut a tacticilor ce sînt Valorifi cînd dimensiunea analizei de conţinut a tacticilor ce sînt 
exercitate pentru facilitarea realizării opţiunilor programatice de in-exercitate pentru facilitarea realizării opţiunilor programatice de in-
tegrare europeană, reiterăm ideea potrivit căreia, odată cu victoria tegrare europeană, reiterăm ideea potrivit căreia, odată cu victoria 
relativă a forţelor proeuropene la alegerile parlamentare din 1998, relativă a forţelor proeuropene la alegerile parlamentare din 1998, 
începînd să devină o temă dominantă a discursului politic autohton, începînd să devină o temă dominantă a discursului politic autohton, 
argumentul incontestabil este votul în favoarea Guvernului Alianţei argumentul incontestabil este votul în favoarea Guvernului Alianţei 
pentru Democraţie şi Reforme, care a propus integrarea europeană pentru Democraţie şi Reforme, care a propus integrarea europeană 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   167Victor Juc_Maria Diacon.indd   167 22.04.2016   10:59:0022.04.2016   10:59:00



168168

ca „obiectivca „obiectivul strategic major al ţării”. O. Serebrian menţionează că ul strategic major al ţării”. O. Serebrian menţionează că 
în perioada următoare intrării în vigoare a Acordului de Parteneriat în perioada următoare intrării în vigoare a Acordului de Parteneriat 
şi Cooperare are loc activizarea diplomaţiei naţionale pe segmentul şi Cooperare are loc activizarea diplomaţiei naţionale pe segmentul 
vectorului european, în special, în vederea aderării Republicii Mol-vectorului european, în special, în vederea aderării Republicii Mol-
dova la PSESE, eforturi încheiate cu succes în 2001. Participarea la dova la PSESE, eforturi încheiate cu succes în 2001. Participarea la 
Pact este văzută de autorităţi drept o posibilitate reală de a include Pact este văzută de autorităţi drept o posibilitate reală de a include 
Republica Moldova în Procesul de Stabilizare şi Asociere al Uniu-Republica Moldova în Procesul de Stabilizare şi Asociere al Uniu-
nii Europene pentru Balcanii de Vest, considerat o scurtătură pentru nii Europene pentru Balcanii de Vest, considerat o scurtătură pentru 
aderarea la Uniunea Europeană. În paralel, pe plan intern, se con-aderarea la Uniunea Europeană. În paralel, pe plan intern, se con-
turează dezideratul opţiunii europene, exprimat într-un document-turează dezideratul opţiunii europene, exprimat într-un document-
apel semnat de 25 de partide politice în mai 2000 şi un Apel către apel semnat de 25 de partide politice în mai 2000 şi un Apel către 
Preşedinte din iunie 2002 semnat de unele partide politice şi organi-Preşedinte din iunie 2002 semnat de unele partide politice şi organi-
zaţii neguvernamentale care revendică expres oportunitatea creării zaţii neguvernamentale care revendică expres oportunitatea creării 
unei Comisii Naţionale pentru Integrarea Europeană şi elaborarea unei Comisii Naţionale pentru Integrarea Europeană şi elaborarea 
Strategiei de integrare europeană a Republicii Moldova [51, p.28]. Strategiei de integrare europeană a Republicii Moldova [51, p.28]. 
La sfîrşitul anului 2002, autorităţile naţionale purced la crearea ca-La sfîrşitul anului 2002, autorităţile naţionale purced la crearea ca-
drului instituţional intern necesar pentru realizarea obiectivului de drului instituţional intern necesar pentru realizarea obiectivului de 
integrare europeană şi racordarea cadrului legislativ la exigenţele de integrare europeană şi racordarea cadrului legislativ la exigenţele de 
funcţionalitate ale Uniunii Europene. În vederea exprimării obiecti-funcţionalitate ale Uniunii Europene. În vederea exprimării obiecti-
velor trasate de politică externă au fost formate unele structuri: Co-velor trasate de politică externă au fost formate unele structuri: Co-
misia Naţională pentru Integrarea Europeană, Comisia Parlamenta-misia Naţională pentru Integrarea Europeană, Comisia Parlamenta-
ră pentru Integrare Europeană, Departamentul Integrare Europeană ră pentru Integrare Europeană, Departamentul Integrare Europeană 
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În luna septembrie 2003 din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În luna septembrie 2003 
Republica Moldova fi ind invitată să participe la proiectul Politicii Republica Moldova fi ind invitată să participe la proiectul Politicii 
Europene de Vecinătate, Comisia Naţională pentru Integrarea Eu-Europene de Vecinătate, Comisia Naţională pentru Integrarea Eu-
ropeană elaborează şi transmite Comisiei Europene o concepţie de ropeană elaborează şi transmite Comisiei Europene o concepţie de 
integrare în Uniunea Europeană [52]. În aceeaşi ordine de idei, la integrare în Uniunea Europeană [52]. În aceeaşi ordine de idei, la 
24 martie 2005, în prima şedinţă a Parlamentului (de legislatura a 24 martie 2005, în prima şedinţă a Parlamentului (de legislatura a 
XVI-a – n.n.), a fost adoptată în unanimitate Declaraţia cu privire XVI-a – n.n.), a fost adoptată în unanimitate Declaraţia cu privire 
la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor procesului de la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor procesului de 
integrare europeană în care se menţiona: „noi pornim de la faptul integrare europeană în care se menţiona: „noi pornim de la faptul 
că dezvoltarea Republicii Moldova nu poate fi  asigurată decît prin că dezvoltarea Republicii Moldova nu poate fi  asigurată decît prin 
promovarea ireversibilă a integrării europene” [53].promovarea ireversibilă a integrării europene” [53].
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Acelaşi obiectiv strategic a fost reiterat de Preşedintele V. Voronin Acelaşi obiectiv strategic a fost reiterat de Preşedintele V. Voronin 
în discursul de învestitură din 7 aprilie 2005, chemînd la consolida-în discursul de învestitură din 7 aprilie 2005, chemînd la consolida-
rea tuturor forţelor politice pentru realizarea acestui scop. Programul rea tuturor forţelor politice pentru realizarea acestui scop. Programul 
Guvernului pentru anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea Guvernului pentru anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea 
poporului” [54] a proclamat integrarea europeană şi implementarea poporului” [54] a proclamat integrarea europeană şi implementarea 
Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova drept priorităţi Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Moldova drept priorităţi 
strategice ale activităţii executivului de rînd cu dezvoltarea econo-strategice ale activităţii executivului de rînd cu dezvoltarea econo-
mică şi reintegrarea ţării. Ca instituţie de resort, prin decret prezi-mică şi reintegrarea ţării. Ca instituţie de resort, prin decret prezi-
denţial, Ministerul Afacerilor Externe este transformat în Ministerul denţial, Ministerul Afacerilor Externe este transformat în Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, funcţia ministrului de ex-Afacerilor Externe şi Integrării Europene, funcţia ministrului de ex-
terne este promovată la rangul de viceprim-ministru [55]. I. Boţan terne este promovată la rangul de viceprim-ministru [55]. I. Boţan 
notează că setul de acţiuni desfăşurate a fost detaliat prin Decretele notează că setul de acţiuni desfăşurate a fost detaliat prin Decretele 
prezidenţiale din 22 decembrie 2005 şi din 16 ianuarie 2006, fi ind prezidenţiale din 22 decembrie 2005 şi din 16 ianuarie 2006, fi ind 
formate comisii naţionale pentru elaborarea proiectelor Concepţi-formate comisii naţionale pentru elaborarea proiectelor Concepţi-
ei securităţii naţionale şi a Concepţiei pentru politică externă [56]. ei securităţii naţionale şi a Concepţiei pentru politică externă [56]. 
Opţiunea politicii externe a fost orientată expres spre integrarea eu-Opţiunea politicii externe a fost orientată expres spre integrarea eu-
ropeană, însă prioritatea strategică la nivelul conceptual de politică ropeană, însă prioritatea strategică la nivelul conceptual de politică 
nu şi-a găsit continuare, rămînînd cu titlul de proiect, oportunitatea nu şi-a găsit continuare, rămînînd cu titlul de proiect, oportunitatea 
acestui act normativ fi ind incontestabilă. acestui act normativ fi ind incontestabilă. 

În acelaşi context, concomitent cu semnarea Planului de Acţiuni În acelaşi context, concomitent cu semnarea Planului de Acţiuni 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, practic a fost de-dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, practic a fost de-
fi nitivat obiectivul de integrare europeană ca fi ind unul naţional, fi nitivat obiectivul de integrare europeană ca fi ind unul naţional, 
benefi ciind de consens politic intern fără precedent şi de un cadru benefi ciind de consens politic intern fără precedent şi de un cadru 
instituţional cuprinzător, circa 71% din cetăţeni se pronunţau în instituţional cuprinzător, circa 71% din cetăţeni se pronunţau în 
favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană [57].favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană [57].
V. Saca şi V. Ciobanu menţionează că Planul de Acţiuni se impune V. Saca şi V. Ciobanu menţionează că Planul de Acţiuni se impune 
ca un prim pas pentru Republica Moldova de a se include mai di-ca un prim pas pentru Republica Moldova de a se include mai di-
namic în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi o modalitate de namic în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi o modalitate de 
apropiere de Uniunea Europeană [58, p.100]. apropiere de Uniunea Europeană [58, p.100]. 

Opţiunea guvernării şi a societăţii civile pentru apropierea inte-Opţiunea guvernării şi a societăţii civile pentru apropierea inte-
grării europene a fost esenţial consolidată prin semnarea şi imple-grării europene a fost esenţial consolidată prin semnarea şi imple-
mentarea Planului de Acţiuni, care s-a exprimat prin participarea mentarea Planului de Acţiuni, care s-a exprimat prin participarea 
autorităţilor naţionale în cadrul PESC, incluzautorităţilor naţionale în cadrul PESC, incluzîînd fortifi carea dia-nd fortifi carea dia-
logului politic în domeniul securităţii, combaterea terorismului şi logului politic în domeniul securităţii, combaterea terorismului şi 
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exportului ilegal de arme, activitatea în instituţii de caracter multi-exportului ilegal de arme, activitatea în instituţii de caracter multi-
lateral, OSCE, Consiliul Europei, ONU, Convenţia Europeană pentru lateral, OSCE, Consiliul Europei, ONU, Convenţia Europeană pentru 
Drepturile Omului, activităţi care au facilitat procesul de edifi care a Drepturile Omului, activităţi care au facilitat procesul de edifi care a 
unei societăţi democratice. Vom remarca, de asemenea, participarea unei societăţi democratice. Vom remarca, de asemenea, participarea 
la lucrările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, com-la lucrările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, com-
plementar obiectivelor Planului de Acţiuni, instituit cu scopul de a plementar obiectivelor Planului de Acţiuni, instituit cu scopul de a 
facilita apropierea statelor terţe de structurile comunitare. Aderarea facilita apropierea statelor terţe de structurile comunitare. Aderarea 
la noi organisme şi tratate multilaterale permite extinderea participă-la noi organisme şi tratate multilaterale permite extinderea participă-
rii statului în acorduri de cooperare internaţională: apogeul relaţiilor rii statului în acorduri de cooperare internaţională: apogeul relaţiilor 
dintre Republica Moldova şi NATO fi ind realizat prin semnarea Pla-dintre Republica Moldova şi NATO fi ind realizat prin semnarea Pla-
nului Individual de Acţiuni al Parteneriatului din 19 mai 2006, care nului Individual de Acţiuni al Parteneriatului din 19 mai 2006, care 
constituie un cadru necesar pentru urgentarea procesului de reforme constituie un cadru necesar pentru urgentarea procesului de reforme 
interne, cu predilecţie în sectorul de apărare şi securitate.interne, cu predilecţie în sectorul de apărare şi securitate.

Analiza activităţii partidelor pe segmentul valorifi cării integrării Analiza activităţii partidelor pe segmentul valorifi cării integrării 
europene demonstrează că prin intermediul Politicii Europene de europene demonstrează că prin intermediul Politicii Europene de 
Vecinătate au fost stabilite obiective bazate pe implementarea refor-Vecinătate au fost stabilite obiective bazate pe implementarea refor-
melor politice, economice şi instituţionale. Lansarea Parteneriatului melor politice, economice şi instituţionale. Lansarea Parteneriatului 
Estic la 7 mai 2009 a propus un cadru politic mult mai cuprinzător Estic la 7 mai 2009 a propus un cadru politic mult mai cuprinzător 
pentru intensifi carea relaţiilor dintre părţi, reuşindu-se lansarea ne-pentru intensifi carea relaţiilor dintre părţi, reuşindu-se lansarea ne-
gocierilor cu Republica Moldova pentru consolidarea şi încurajarea gocierilor cu Republica Moldova pentru consolidarea şi încurajarea 
dialogului dintre partidele politice autohtone, deoarece stabilitatea dialogului dintre partidele politice autohtone, deoarece stabilitatea 
politică în stat este esenţială pentru continuarea procesului de refor-politică în stat este esenţială pentru continuarea procesului de refor-
mă [59]. Ţinem să reiterăm că indirect a fost recunoscut în fapt rolul mă [59]. Ţinem să reiterăm că indirect a fost recunoscut în fapt rolul 
important al partidelor în planul apropierii Republicii Moldova de important al partidelor în planul apropierii Republicii Moldova de 
Uniunea Europeană, care prin elaborarea şi implementarea preve-Uniunea Europeană, care prin elaborarea şi implementarea preve-
derilor de politică externă orientează societatea spre un model in-derilor de politică externă orientează societatea spre un model in-
tegraţionist, un model capabil să contribuie direct la modernizarea tegraţionist, un model capabil să contribuie direct la modernizarea 
societăţii şi a economiei [60, p. 161].societăţii şi a economiei [60, p. 161].

Complexul de acţiuni întreprinse şi rezultate palpabile obţinute Complexul de acţiuni întreprinse şi rezultate palpabile obţinute 
sînt emanate de convergenţa opţiunilor programatice comune ale sînt emanate de convergenţa opţiunilor programatice comune ale 
forţelor politice din perioada 2005-2009, în care atît partidul de gu-forţelor politice din perioada 2005-2009, în care atît partidul de gu-
vernămînt (PCRM), cît şi opoziţia (BMN şi PPCD) optau pentru vernămînt (PCRM), cît şi opoziţia (BMN şi PPCD) optau pentru 
consolidarea dialogurilor cu partenerii europeni şi euroatlantici. consolidarea dialogurilor cu partenerii europeni şi euroatlantici. 
Schimbarea ponderii partidelor şi, implicit, a actorilor politici în Schimbarea ponderii partidelor şi, implicit, a actorilor politici în 
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urma alegerilor din 29 iulie 2009 a adus un aspect nou în politica urma alegerilor din 29 iulie 2009 a adus un aspect nou în politica 
externă, iar opţiunile programatice ale partidelor de guvernămînt externă, iar opţiunile programatice ale partidelor de guvernămînt 
(PDM, AMN, PLDM şi PL) se conturează prin obţinerea rezulta-(PDM, AMN, PLDM şi PL) se conturează prin obţinerea rezulta-
telor palpabile în domeniul cooperării şi integrării, pe cînd  PCRM telor palpabile în domeniul cooperării şi integrării, pe cînd  PCRM 
tratează parteneriatul moldo-comunitar la nivelul unui potenţial in-tratează parteneriatul moldo-comunitar la nivelul unui potenţial in-
vestitor în economie şi infrastructură, fără a urmări fi nalitatea in-vestitor în economie şi infrastructură, fără a urmări fi nalitatea in-
tegrării la Uniunea Europeană. În aceste condiţii, deşi integrarea tegrării la Uniunea Europeană. În aceste condiţii, deşi integrarea 
europeană a fost defi nită strategic ca obiectiv general al politicii europeană a fost defi nită strategic ca obiectiv general al politicii 
externe, tactic au fost identifi cate mai multe stagnări şi replieri de externe, tactic au fost identifi cate mai multe stagnări şi replieri de 
poziţie spre altă direcţie geopolitică. poziţie spre altă direcţie geopolitică. 

Strategia partidelor afl ate la guvernare după alegerile anticipate Strategia partidelor afl ate la guvernare după alegerile anticipate 
din 29 iulie 2009 de a plasa Partidul Comuniştilor în opoziţie şi a din 29 iulie 2009 de a plasa Partidul Comuniştilor în opoziţie şi a 
valorifi ca procesul de integrare europeană deplină a fost redată prin valorifi ca procesul de integrare europeană deplină a fost redată prin 
constituirea, la 8 august 2009, a coaliţiei de guvernămînt sub titula-constituirea, la 8 august 2009, a coaliţiei de guvernămînt sub titula-
tura Alianţa pentru Integrare Europeană. Realizările de politică exter-tura Alianţa pentru Integrare Europeană. Realizările de politică exter-
nă ale coaliţiilor pot fi  redate prin negocierea, parafarea şi semnarea nă ale coaliţiilor pot fi  redate prin negocierea, parafarea şi semnarea 
Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Euro-Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Euro-
peană; promovarea parteneriatelor strategice cu Statele Unite şi Fede-peană; promovarea parteneriatelor strategice cu Statele Unite şi Fede-
raţia Rusă; restabilirea şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate cu raţia Rusă; restabilirea şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate cu 
România şi Ucraina; eliminarea regimului de vize pentru cetăţenii ro-România şi Ucraina; eliminarea regimului de vize pentru cetăţenii ro-
mâni; semnarea Acordului privind micul trafi c de frontieră; refacerea mâni; semnarea Acordului privind micul trafi c de frontieră; refacerea 
imaginii Republicii Moldova şi restabilirea încrederii în plan intern imaginii Republicii Moldova şi restabilirea încrederii în plan intern 
şi extern [61], rezultate pe care le apreciem, dar totodată nu este mai şi extern [61], rezultate pe care le apreciem, dar totodată nu este mai 
puţin adevărat că şi dezamăgirile se dovedesc a fi  pe măsură. Vom puţin adevărat că şi dezamăgirile se dovedesc a fi  pe măsură. Vom 
invoca lapidar episodul cu „Pădurea domnească”, denunţarea Acor-invoca lapidar episodul cu „Pădurea domnească”, denunţarea Acor-
dului Alianţei de către PLDM, decizia Curţii Constituţionale asupra dului Alianţei de către PLDM, decizia Curţii Constituţionale asupra 
mandatului de premier a lui V. Filat, plecarea unui grup important de mandatului de premier a lui V. Filat, plecarea unui grup important de 
deputaţi din cadrul PL, reorganizaţi în PLR, nemaivorbind de coali-deputaţi din cadrul PL, reorganizaţi în PLR, nemaivorbind de coali-
zarea cu PCRM prin formarea Guvernului condus de Ch. Gaburici, zarea cu PCRM prin formarea Guvernului condus de Ch. Gaburici, 
aceste şi alte acţiuni, inclusiv privarea de imunitate parlamentară şi aceste şi alte acţiuni, inclusiv privarea de imunitate parlamentară şi 
arestarea lui V. Filat, au alimentat crize politice,avînd grave repercu-arestarea lui V. Filat, au alimentat crize politice,avînd grave repercu-
siuni nefaste asupra cetăţenilor şi imaginii Republicii Moldova. siuni nefaste asupra cetăţenilor şi imaginii Republicii Moldova. 

Reieşind din textura scopurilor trasate, dar şi din determinarea Reieşind din textura scopurilor trasate, dar şi din determinarea 
partidelor de guvernămînt  de a realiza cu succes obiectivele de partidelor de guvernămînt  de a realiza cu succes obiectivele de 
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integrare europeană, menţionăm că la 15 iunie 2010 a fost lansat integrare europeană, menţionăm că la 15 iunie 2010 a fost lansat 
Dialogul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în do-Dialogul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în do-
meniul liberalizării regimului de vize, în octombrie 2013, Consiliul meniul liberalizării regimului de vize, în octombrie 2013, Consiliul 
European a anunţat că liberalizarea pentru cetăţenii moldoveni este European a anunţat că liberalizarea pentru cetăţenii moldoveni este 
programată pentru 2014 [62]. Între timp, partidele politice unifi ca-programată pentru 2014 [62]. Între timp, partidele politice unifi ca-
te în acordurile Alianţelor pentru Integrare Europeană, iar ulterior te în acordurile Alianţelor pentru Integrare Europeană, iar ulterior 
în Coaliţia pentru Guvernare Pro-Europeană, au promovat constant în Coaliţia pentru Guvernare Pro-Europeană, au promovat constant 
menţinerea cursului integraţionist. Confi rmarea importanţei unifi -menţinerea cursului integraţionist. Confi rmarea importanţei unifi -
cării forţelor politice pentru cauza interesului naţional o constituie cării forţelor politice pentru cauza interesului naţional o constituie 
parafarea Acordului de Asociere în cadrul Summitului de la Vilnius, parafarea Acordului de Asociere în cadrul Summitului de la Vilnius, 
fi ind stipulată expres crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi fi ind stipulată expres crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător, precum şi liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Cuprinzător, precum şi liberalizarea regimului de vize cu Uniunea 
Europeană. Menţionăm lapidar că la 27 februarie 2014 Parlamen-Europeană. Menţionăm lapidar că la 27 februarie 2014 Parlamen-
tul European a votat eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii tul European a votat eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii 
Moldova, iar la 28 aprilie 2014 decizia a intrat în vigoare, după Moldova, iar la 28 aprilie 2014 decizia a intrat în vigoare, după 
confi rmare de către Consiliul Uniunii Europene şi publicarea ei în confi rmare de către Consiliul Uniunii Europene şi publicarea ei în 
Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene [63]. În acelaşi context se in-Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene [63]. În acelaşi context se in-
clude realizarea obiectivului ce vizează micul trafi c la frontiera cu clude realizarea obiectivului ce vizează micul trafi c la frontiera cu 
Uniunea Europeană, implicit, cu România, iar cetăţenii Republicii Uniunea Europeană, implicit, cu România, iar cetăţenii Republicii 
Moldova puteau circula liber pe o rază ce nu depăşeşte 50 de km, în Moldova puteau circula liber pe o rază ce nu depăşeşte 50 de km, în 
baza unui permis eliberat de autorităţile naţionale.baza unui permis eliberat de autorităţile naţionale.

Considerăm că strategia partidelor proeuropene de a se unifi ca Considerăm că strategia partidelor proeuropene de a se unifi ca 
în coaliţii de guvernămînt pentru susţinerea procesului de integra-în coaliţii de guvernămînt pentru susţinerea procesului de integra-
re europeană a fost una benefi că, rezultatele fi ind vizibile în timp, re europeană a fost una benefi că, rezultatele fi ind vizibile în timp, 
poziţia afi rmativă a autorităţilor europene fi ind materializată prin poziţia afi rmativă a autorităţilor europene fi ind materializată prin 
vizite de rang înalt, mesaje de susţinere, alocare de fonduri pentru vizite de rang înalt, mesaje de susţinere, alocare de fonduri pentru 
dezvoltare. Semnarea Acordului de Asociere a constituit apogeul dezvoltare. Semnarea Acordului de Asociere a constituit apogeul 
acţiunilor întreprinse de partidele de la guvernare pe fi liera integră-acţiunilor întreprinse de partidele de la guvernare pe fi liera integră-
rii europene. În accepţia noastră, Acordul de Asociere reprezintă o rii europene. În accepţia noastră, Acordul de Asociere reprezintă o 
modalitate de adaptare la cerinţele statutului de membru comunitar, modalitate de adaptare la cerinţele statutului de membru comunitar, 
prin aplicarea titlurilor cu referire la dialogul politic, libertăţile de prin aplicarea titlurilor cu referire la dialogul politic, libertăţile de 
circulaţie, cooperarea economică, culturală, fi nanciară. Parafarea, circulaţie, cooperarea economică, culturală, fi nanciară. Parafarea, 
semnarea şi ratifi carea Acordului de Asociere a oferit cadrul poli-semnarea şi ratifi carea Acordului de Asociere a oferit cadrul poli-
tico-juridic superior de cooperare cu statele comunitare, mai ales tico-juridic superior de cooperare cu statele comunitare, mai ales 
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că şi contextul geopolitic s-a dovedit a fi  favorabil impulsionării şi că şi contextul geopolitic s-a dovedit a fi  favorabil impulsionării şi 
extinderii relaţiilor dintre părţi.extinderii relaţiilor dintre părţi.

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asoci-Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asoci-
ere este exprimat prin Agenda de Asociere, negociată cu Comisia ere este exprimat prin Agenda de Asociere, negociată cu Comisia 
Europeană [64]. Documentul înlocuieşte Planul de Acţiuni Uniunea Europeană [64]. Documentul înlocuieşte Planul de Acţiuni Uniunea 
Europeană – Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate Europeană – Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate 
şi identifi că domeniile prioritare de implementare a prevederilor şi identifi că domeniile prioritare de implementare a prevederilor 
Acordului de Asociere în primii trei ani de la intrarea în vigoare. În Acordului de Asociere în primii trei ani de la intrarea în vigoare. În 
domeniul politicii externe şi politicii de securitate, Agenda preve-domeniul politicii externe şi politicii de securitate, Agenda preve-
de un set de acţiuni de soluţionare paşnică a confl ictelor şi fortifi -de un set de acţiuni de soluţionare paşnică a confl ictelor şi fortifi -
carea stabilităţii internaţionale pe baza multilateralismului efectiv. carea stabilităţii internaţionale pe baza multilateralismului efectiv. 
Dezvoltarea cooperării prin promovarea principiilor suveranităţii şi Dezvoltarea cooperării prin promovarea principiilor suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale, inviolabilităţii hotarelor şi independenţei în integrităţii teritoriale, inviolabilităţii hotarelor şi independenţei în 
conformitate cu fundamentele stabilite în Carta Organizaţiei Naţiu-conformitate cu fundamentele stabilite în Carta Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite şi în Actul Final de la Helsinki alcătuiesc suportul poli-nilor Unite şi în Actul Final de la Helsinki alcătuiesc suportul poli-
tico-juridic de realizare a acestor obiective, iar lansarea şi încheie-tico-juridic de realizare a acestor obiective, iar lansarea şi încheie-
rea negocierilor Acordului  privind procedurile de securitate pentru rea negocierilor Acordului  privind procedurile de securitate pentru 
schimbul de informaţie secretă din domeniul Politicii de Securitate şi schimbul de informaţie secretă din domeniul Politicii de Securitate şi 
Apărare Comună permite participarea Republicii Moldova în cadrul Apărare Comună permite participarea Republicii Moldova în cadrul 
operaţiunilor Uniunii Europene de gestionare a situaţiilor de criză. operaţiunilor Uniunii Europene de gestionare a situaţiilor de criză. 

În urma scrutinului din 30 noiembrie 2014, la 23 ianuarie 2015 a În urma scrutinului din 30 noiembrie 2014, la 23 ianuarie 2015 a 
fost semnat Acordul politic cu privire la constituirea şi funcţionarea fost semnat Acordul politic cu privire la constituirea şi funcţionarea 
Alianţei Politice pentru Moldova Europeană între PDM şi PLDM, Alianţei Politice pentru Moldova Europeană între PDM şi PLDM, 
în care „integrarea europeană constituie prioritatea politicii interne în care „integrarea europeană constituie prioritatea politicii interne 
şi externe a Republicii Moldova, cu echilibrarea şi menţinerea bu-şi externe a Republicii Moldova, cu echilibrarea şi menţinerea bu-
nelor relaţii cu alţi parteneri externi pentru consolidarea interesu-nelor relaţii cu alţi parteneri externi pentru consolidarea interesu-
lui naţional” [65]. „Absenţa Partidului Liberal din cadrul formulei lui naţional” [65]. „Absenţa Partidului Liberal din cadrul formulei 
noi, care să asigure o guvernare efi cientă în Republica Moldova se noi, care să asigure o guvernare efi cientă în Republica Moldova se 
explică şi prin motive obiective, dar în mare parte raţionamentele explică şi prin motive obiective, dar în mare parte raţionamentele 
sînt subiective”, declara liderul liberal-democrat [66]. Acest reper sînt subiective”, declara liderul liberal-democrat [66]. Acest reper 
a constituit o neconcordanţă majoră a partidelor afl ate la guvernare a constituit o neconcordanţă majoră a partidelor afl ate la guvernare 
care pledează pentru integrarea europeană şi dezvoltarea Republicii care pledează pentru integrarea europeană şi dezvoltarea Republicii 
Moldova după modelul statelor vest-europene. Neacceptarea PL, Moldova după modelul statelor vest-europene. Neacceptarea PL, 
ca cel mai convins exponent al integrării europene, în componenţa ca cel mai convins exponent al integrării europene, în componenţa 
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Alianţei şi consolidarea parteneriatului politic cu PCRM, a solici-Alianţei şi consolidarea parteneriatului politic cu PCRM, a solici-
tat prezenţa emisarilor de la Partidul Popular European, Partidul tat prezenţa emisarilor de la Partidul Popular European, Partidul 
Social European şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni, Social European şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni, 
partidele europene în care democraţii, liberal-democraţii şi libera-partidele europene în care democraţii, liberal-democraţii şi libera-
lii îşi desfăşoară extensia politică la nivel european. Mesajul celor lii îşi desfăşoară extensia politică la nivel european. Mesajul celor 
trei grupuri politice s-a ancorat pe susţinerea coaliţiei formata din trei grupuri politice s-a ancorat pe susţinerea coaliţiei formata din 
PLDM, PD şi PL, considerînd că atingerea compromisului pentru PLDM, PD şi PL, considerînd că atingerea compromisului pentru 
formarea coaliţiei de guvernare poate avea loc [67]. Însă, analizînd formarea coaliţiei de guvernare poate avea loc [67]. Însă, analizînd 
datele problemei prin fi liera neconcordanţei între partidele de la gu-datele problemei prin fi liera neconcordanţei între partidele de la gu-
vernare şi din opoziţie, controversele devin mai accentuate în situa-vernare şi din opoziţie, controversele devin mai accentuate în situa-
ţia în care PCRM a susţinut programul de guvernare proeuropeană, ţia în care PCRM a susţinut programul de guvernare proeuropeană, 
deşi anterior a solicitat denunţarea Acordului de Asociere, deoarece deşi anterior a solicitat denunţarea Acordului de Asociere, deoarece 
„Republica Moldova pierde independenţa politică, economică, so-„Republica Moldova pierde independenţa politică, economică, so-
cială, practic nefi ind pregătită pentru a face faţă unor cerinţe foarte cială, practic nefi ind pregătită pentru a face faţă unor cerinţe foarte 
drastice din partea Uniunii Europene [68]. I. Rusandu şi N. Enciu drastice din partea Uniunii Europene [68]. I. Rusandu şi N. Enciu 
menţionează că opoziţia constituie un fenomen benefi c şi necesar menţionează că opoziţia constituie un fenomen benefi c şi necesar 
sistemului democratic, dat fi ind că permite confruntarea ideilor în sistemului democratic, dat fi ind că permite confruntarea ideilor în 
vederea identifi cării celor mai bune soluţii [69, p.128]. În cazul Re-vederea identifi cării celor mai bune soluţii [69, p.128]. În cazul Re-
publicii Moldova pe segmentul integrării europene fenomenul se publicii Moldova pe segmentul integrării europene fenomenul se 
prezintă absolut invers: opoziţia comunistă şi cea socialistă nu se prezintă absolut invers: opoziţia comunistă şi cea socialistă nu se 
angajează în dezbateri constructive ale Acordului de Asociere, însă angajează în dezbateri constructive ale Acordului de Asociere, însă 
neagă orice benefi ciu, echivalînd documentul cu posibilitatea pier-neagă orice benefi ciu, echivalînd documentul cu posibilitatea pier-
derii suveranităţii naţionale.derii suveranităţii naţionale.

Lipsa coincidenţelor de exprimare şi acţiune politică pot fi  iden-Lipsa coincidenţelor de exprimare şi acţiune politică pot fi  iden-
tifi cate şi în cazul PSRM: pînă în 2009 I. Dodon a promovat obiec-tifi cate şi în cazul PSRM: pînă în 2009 I. Dodon a promovat obiec-
tivele Programului de activitate al Guvernului 2005-2009, în care tivele Programului de activitate al Guvernului 2005-2009, în care 
era stipulat expres că Guvernul are ferma convingere că Republica era stipulat expres că Guvernul are ferma convingere că Republica 
Moldova poate şi trebuie să se dezvolte dinamic în plan economic, Moldova poate şi trebuie să se dezvolte dinamic în plan economic, 
social şi spiritual, pentru a ocupa un loc demn printre ţările Co-social şi spiritual, pentru a ocupa un loc demn printre ţările Co-
munităţii Europene, integrarea europeană constituie primul obiectiv munităţii Europene, integrarea europeană constituie primul obiectiv 
major de guvernare [70, p.2]. Din 2012 PSRM este recunoscut pe major de guvernare [70, p.2]. Din 2012 PSRM este recunoscut pe 
arena politică prin promovarea euroscepticismului convins şi susţi-arena politică prin promovarea euroscepticismului convins şi susţi-
nător înverşunat al procesului de aderare la Uniunea Vamală. Într-o nător înverşunat al procesului de aderare la Uniunea Vamală. Într-o 
perioadă relativ scurtă, liderul socialiştilor a promovat vectori stra-perioadă relativ scurtă, liderul socialiştilor a promovat vectori stra-

Victor Juc_Maria Diacon.indd   174Victor Juc_Maria Diacon.indd   174 22.04.2016   10:59:0022.04.2016   10:59:00



175175

tegici diferiţi de dezvoltare a Republicii Moldova, fapt care denotă tegici diferiţi de dezvoltare a Republicii Moldova, fapt care denotă 
incoerenţă şi dependenţă de susţinătorii externi, din Est, dar şi ten-incoerenţă şi dependenţă de susţinătorii externi, din Est, dar şi ten-
tativa de a benefi cia de sprijin din partea unui segment electoral şi tativa de a benefi cia de sprijin din partea unui segment electoral şi 
intenţii de a-l reprezenta. intenţii de a-l reprezenta. 

Diversifi cînd analiza alianţelor politice ca strategie de realizare Diversifi cînd analiza alianţelor politice ca strategie de realizare 
a opţiunilor programatice de politică externă, pe segmentul de stîn-a opţiunilor programatice de politică externă, pe segmentul de stîn-
ga al eşichierului politic a fost organizat forul „Moldova: alternati-ga al eşichierului politic a fost organizat forul „Moldova: alternati-
va de stînga”, care a întrunit Partidul Socialiştilor, Partidul Popular va de stînga”, care a întrunit Partidul Socialiştilor, Partidul Popular 
Socialist, Partidul Patrioţii Moldovei, Partidul Renaşterii şi Parti-Socialist, Partidul Patrioţii Moldovei, Partidul Renaşterii şi Parti-
dul Moldova Unită, Platforma şi-a propus promovarea valorilor de dul Moldova Unită, Platforma şi-a propus promovarea valorilor de 
stînga,prin obiective de conservare a statului şi identităţii moldove-stînga,prin obiective de conservare a statului şi identităţii moldove-
neşti, studierea Istoriei Moldovei în şcoli, pe fi liera politicii exter-neşti, studierea Istoriei Moldovei în şcoli, pe fi liera politicii exter-
ne fi ind promovat vectorul eurasiatic [71]. Însă la scrutinul din 30 ne fi ind promovat vectorul eurasiatic [71]. Însă la scrutinul din 30 
noiembrie 2014 nu s-a produs nici o coalizare în baza platformei. noiembrie 2014 nu s-a produs nici o coalizare în baza platformei. 

Republica Moldova a fost supusă în mod constant dualităţii Republica Moldova a fost supusă în mod constant dualităţii 
şi duplicităţii de opinii, acţiuni şi strategii cu privire la conţinu-şi duplicităţii de opinii, acţiuni şi strategii cu privire la conţinu-
tul şi direcţiile politicii externe. Analiza documentelor denotă că tul şi direcţiile politicii externe. Analiza documentelor denotă că 
mai multe partide politice din Republica Moldova prevăd realizarea mai multe partide politice din Republica Moldova prevăd realizarea 
obiectivului fi e de apropiere, fi e de integrare în structurile comuni-obiectivului fi e de apropiere, fi e de integrare în structurile comuni-
tare, însă partidele politice poziţionate la stînga axei politice optea-tare, însă partidele politice poziţionate la stînga axei politice optea-
ză constant pentru aderare la Uniunea Vamală, ordine care şi-a găsit ză constant pentru aderare la Uniunea Vamală, ordine care şi-a găsit 
destul de bine reliefare în alegerile generale pentru Parlament din destul de bine reliefare în alegerile generale pentru Parlament din 
30 noiembrie 2014. Luînd act de aceste raţionamente, vom analiza 30 noiembrie 2014. Luînd act de aceste raţionamente, vom analiza 
succint perceperea problemei eurasiatice de unele partide politice succint perceperea problemei eurasiatice de unele partide politice 
din Republica Moldova.din Republica Moldova.

Modelul comuniştilor de a oscila prin declaraţii şi acţiuni între Modelul comuniştilor de a oscila prin declaraţii şi acţiuni între 
Est şi Vest devine proeminent. Astfel, după alegerile parlamentare Est şi Vest devine proeminent. Astfel, după alegerile parlamentare 
din 2010, liderul PCRM a declarat că Uniunea Vamală este un pro-din 2010, liderul PCRM a declarat că Uniunea Vamală este un pro-
iect nou, simpatic, cu perspectivă, iar relaţiile cu partenerii strategici iect nou, simpatic, cu perspectivă, iar relaţiile cu partenerii strategici 
trebuie consolidate. Poziţia formaţiunii se exprimă prin următoare-trebuie consolidate. Poziţia formaţiunii se exprimă prin următoare-
le: aderarea la spaţiul estic nu contravine aspiraţiilor europene ale le: aderarea la spaţiul estic nu contravine aspiraţiilor europene ale 
Moldovei, iar PCRM a văzut întotdeauna în integrarea europeană o Moldovei, iar PCRM a văzut întotdeauna în integrarea europeană o 
cale de modernizare internă şi niciodată nu a contrapus această mo-cale de modernizare internă şi niciodată nu a contrapus această mo-
dernizare cu posibilitatea de integrare în spaţiul CSI [72]. A. Lavric dernizare cu posibilitatea de integrare în spaţiul CSI [72]. A. Lavric 
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afi rmă că, „deşi nu-l agreează, Rusia continuă să susţină PCRM-afi rmă că, „deşi nu-l agreează, Rusia continuă să susţină PCRM-
ul, înţelegînd că este singura forţă politică infl uentă orientată spre ul, înţelegînd că este singura forţă politică infl uentă orientată spre 
Est şi susţinută de electoratul pro rus din Republica Moldova [73, Est şi susţinută de electoratul pro rus din Republica Moldova [73, 
p.127]. Această supoziţie nu mai corespunde realităţilor, rezulta-p.127]. Această supoziţie nu mai corespunde realităţilor, rezulta-
tele scrutinului din 30 noiembrie 2014 au demonstrat permutarea tele scrutinului din 30 noiembrie 2014 au demonstrat permutarea 
accentelor politice atît în interior, cît şi în exterior, precizăm noi. accentelor politice atît în interior, cît şi în exterior, precizăm noi. 
Permutarea s-a produs spre PSRM, argument preluat din utilizarea Permutarea s-a produs spre PSRM, argument preluat din utilizarea 
imaginii liderului rus V. Putin, în campania electorală, acţiune pe imaginii liderului rus V. Putin, în campania electorală, acţiune pe 
care o catalogăm ca o strategie de manipulare a electoratului.care o catalogăm ca o strategie de manipulare a electoratului.

În calitate de punct de reper al asumpţiilor expuse serveşte dis-În calitate de punct de reper al asumpţiilor expuse serveşte dis-
cursul proeuropean din 2005. S. Cebotari notează că „principala cursul proeuropean din 2005. S. Cebotari notează că „principala 
surpriză a alegerilor din 6 martie 2005 ţine de schimbarea la faţă surpriză a alegerilor din 6 martie 2005 ţine de schimbarea la faţă 
a PCRM, mergînd în campanie cu lozinci, care puţin se deosebesc a PCRM, mergînd în campanie cu lozinci, care puţin se deosebesc 
de cele ale PPCD-ului. Integrarea europeană şi incriminarea Rusiei de cele ale PPCD-ului. Integrarea europeană şi incriminarea Rusiei 
pentru nerespectarea termenului asumat de a retrage armata a 14-a pentru nerespectarea termenului asumat de a retrage armata a 14-a 
sînt teze ce se regăsesc atît la comunişti, cît şi la opoziţia pro euro-sînt teze ce se regăsesc atît la comunişti, cît şi la opoziţia pro euro-
peană [74, p.146]. Poziţia PCRM rezultă din ideea pe care liderul peană [74, p.146]. Poziţia PCRM rezultă din ideea pe care liderul 
formaţiunii a exprimat-o în mod constant: întîi să construim Europa formaţiunii a exprimat-o în mod constant: întîi să construim Europa 
la noi şi apoi ne vom integra. Evident este că edifi carea standardelor la noi şi apoi ne vom integra. Evident este că edifi carea standardelor 
europene în Republica Moldova devine imposibilă în afara proce-europene în Republica Moldova devine imposibilă în afara proce-
sului plenar de cooperare, practica statelor membre a demonstrat că sului plenar de cooperare, practica statelor membre a demonstrat că 
aderarea deplină la Uniunea Europeană este posibilăaderarea deplină la Uniunea Europeană este posibilă  după integra-după integra-
rea în structurile comunitare. rea în structurile comunitare. 

La scrutinul din 29 iulie 2009 PCRM a participat cu lozinci anti-La scrutinul din 29 iulie 2009 PCRM a participat cu lozinci anti-
europene ca ulterior să revină la altă retorică. V. Saca este de părere europene ca ulterior să revină la altă retorică. V. Saca este de părere 
că „după alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 deputaţii PCRM că „după alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 deputaţii PCRM 
manifestă iscusinţă în imitarea exerciţiului democratic, afl îndu-se manifestă iscusinţă în imitarea exerciţiului democratic, afl îndu-se 
în ipostaza de opoziţie, modifi cîndu-şi strategia şi tacticile de acti-în ipostaza de opoziţie, modifi cîndu-şi strategia şi tacticile de acti-
vitate, ajungîndu-se pînă la negarea plenară a ofertelor guvernării vitate, ajungîndu-se pînă la negarea plenară a ofertelor guvernării 
liberal-democratice, inclusiv de natură externă, considerîndu-le an-liberal-democratice, inclusiv de natură externă, considerîndu-le an-
tidemocratice. În asemenea mod au ignorat alegerile prezidenţiale, tidemocratice. În asemenea mod au ignorat alegerile prezidenţiale, 
orientînd societatea spre alegeri parlamentare anticipate şi demon-orientînd societatea spre alegeri parlamentare anticipate şi demon-
strînd neafi lierea la valorile democratice prin negarea alternanţei la strînd neafi lierea la valorile democratice prin negarea alternanţei la 
putere” [75, p.150]. În luna mai 2014 consemnăm o nouă poziţie putere” [75, p.150]. În luna mai 2014 consemnăm o nouă poziţie 
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a PCRM, subliniindu-se că integrarea într-un proiect inexistent ca a PCRM, subliniindu-se că integrarea într-un proiect inexistent ca 
Uniunea Vamală ar atrage consecinţe nefaste, iar Uniunea Euro-Uniunea Vamală ar atrage consecinţe nefaste, iar Uniunea Euro-
peană reprezintă un obiectiv sigur de politică externă a Republicii peană reprezintă un obiectiv sigur de politică externă a Republicii 
Moldova, liderul comuniştilor atribuindu-şi toate succesele obţinute Moldova, liderul comuniştilor atribuindu-şi toate succesele obţinute 
(de Republica Moldova) la capitolul integrare europeană, dar fără (de Republica Moldova) la capitolul integrare europeană, dar fără 
a recunoaşte eşecurile şi stagnările pe care le-a generat, în special a recunoaşte eşecurile şi stagnările pe care le-a generat, în special 
vidul politico-juridic în relaţiile bilaterale după expirarea termenu-vidul politico-juridic în relaţiile bilaterale după expirarea termenu-
lui Planului de Acţiuni şi al Acordului de Parteneriat şi Cooperare. lui Planului de Acţiuni şi al Acordului de Parteneriat şi Cooperare. 

Opţiunea pro eurasiatică a politicii externe a Republicii Moldo-Opţiunea pro eurasiatică a politicii externe a Republicii Moldo-
va este promovată de mai multe formaţiuni social-politice, inclusiv va este promovată de mai multe formaţiuni social-politice, inclusiv 
de Partidul Social Democrat din Moldova, pentru care „ideea naţio-de Partidul Social Democrat din Moldova, pentru care „ideea naţio-
nală a cetăţenilor Republicii Moldova este aderarea ţării la Uniunea nală a cetăţenilor Republicii Moldova este aderarea ţării la Uniunea 
Vamală” [76]. Această opţiune refl ectă realităţile din societate, dat Vamală” [76]. Această opţiune refl ectă realităţile din societate, dat 
fi ind că sondajele de opinie atestă în mod constant în anii 2011-2014 fi ind că sondajele de opinie atestă în mod constant în anii 2011-2014 
creşterea numerică a opţiunilor pro Est, asociate de fapt cu Federa-creşterea numerică a opţiunilor pro Est, asociate de fapt cu Federa-
ţia Rusă. Poziţia PSRM practic nu se deosebeşte de opţiunea social-ţia Rusă. Poziţia PSRM practic nu se deosebeşte de opţiunea social-
democraţilor, dar şi a altor formaţiuni de stînga, care se pronunţă democraţilor, dar şi a altor formaţiuni de stînga, care se pronunţă 
pentru organizarea unui referendum în problema aderării Republicii pentru organizarea unui referendum în problema aderării Republicii 
Moldova la Uniunea Vamală. Prioritatea strategică a socialiMoldova la Uniunea Vamală. Prioritatea strategică a socialişştilor a tilor a 
suferit unele schimbări substansuferit unele schimbări substanţţiale, dar, spre deosebire de comu-iale, dar, spre deosebire de comu-
ninişşti, n-a fost supusă unor oscilati, n-a fost supusă unor oscilaţţii frecvente, ci s-a consolidat pe ii frecvente, ci s-a consolidat pe 
vectorul eurasiatic, cu atvectorul eurasiatic, cu atîît mai mult s-a propulsat pe scena politică t mai mult s-a propulsat pe scena politică 
după 2011. Schimbarea operată de PSRM s-ar explica, în accepdupă 2011. Schimbarea operată de PSRM s-ar explica, în accepţţia ia 
noastră, prin oportunitatea pozinoastră, prin oportunitatea poziţţionării pe un segment distinct al ionării pe un segment distinct al 
eeşşichierului politic, cu totul altul decichierului politic, cu totul altul decîît cel ocupat de RCRM, pentru t cel ocupat de RCRM, pentru 
a putea benefi cia de suportul electoral din partea celor care nu ac-a putea benefi cia de suportul electoral din partea celor care nu ac-
ceptă integrarea europeană. Iniceptă integrarea europeană. Iniţţial, opinia socialiştilor se reducea la ial, opinia socialiştilor se reducea la 
ideea că „Uniunea Vamală este un proiect interesant, dar la această ideea că „Uniunea Vamală este un proiect interesant, dar la această 
etapă, în anii 2011 şi 2012, mai mult fi ind de PR şi declaraţii politi-etapă, în anii 2011 şi 2012, mai mult fi ind de PR şi declaraţii politi-
ce nu este posibil nimic, a susţinut I. Dodon. Suntem ferm convinşi ce nu este posibil nimic, a susţinut I. Dodon. Suntem ferm convinşi 
că şi comuniştii, care au propus iniţierea acestui referendum, dar şi că şi comuniştii, care au propus iniţierea acestui referendum, dar şi 
alţii, înţeleg foarte bine că ideea nu poate fi  implementată în lipsa alţii, înţeleg foarte bine că ideea nu poate fi  implementată în lipsa 
majorităţii parlamentare care să o susţină” [77]. Deşi liderul socia-majorităţii parlamentare care să o susţină” [77]. Deşi liderul socia-
liştilor afi rma că opţiunea pentru integrarea eurasiatică nu poate be-liştilor afi rma că opţiunea pentru integrarea eurasiatică nu poate be-
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nefi cia de susţinere politică, totuşi, prin replieri de poziţie, a devenit nefi cia de susţinere politică, totuşi, prin replieri de poziţie, a devenit 
promotorul vectorului eurasiatic. Constatăm, în ordinea reliefată de promotorul vectorului eurasiatic. Constatăm, în ordinea reliefată de 
supoziţii, că tactica s-a transformat în strategie.supoziţii, că tactica s-a transformat în strategie.

Referindu-se la eventuala aderare la Uniunea Vamală, apoi Uni-Referindu-se la eventuala aderare la Uniunea Vamală, apoi Uni-
unea Eurasiatică, Preşedintele grupului Alianţei Progresiste a Soci-unea Eurasiatică, Preşedintele grupului Alianţei Progresiste a Soci-
aliştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, H. Swoboda, a aliştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, H. Swoboda, a 
afi rmat că Republica Moldova trebuie să analizeze calitatea alterna-afi rmat că Republica Moldova trebuie să analizeze calitatea alterna-
tivei privind aderarea la această structura. Vom sublinia, reliefînd tivei privind aderarea la această structura. Vom sublinia, reliefînd 
cooperarea interpartinică pe fi liera social-democrată şi socialistă, cooperarea interpartinică pe fi liera social-democrată şi socialistă, 
că PDM a exprimat deschis opţiunea pentru integrarea Republicii că PDM a exprimat deschis opţiunea pentru integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană, dar precizînd: „odată ce calea spre Moldova în Uniunea Europeană, dar precizînd: „odată ce calea spre 
Uniunea Europeană nu se afl ă în contradicţie cu platforma CSI, de Uniunea Europeană nu se afl ă în contradicţie cu platforma CSI, de 
ce să nu avem o bună colaborare cu partenerii din Est, se întreabă ce să nu avem o bună colaborare cu partenerii din Est, se întreabă 
M. Lupu. Platforma Comunităţii Statelor Independente este bună M. Lupu. Platforma Comunităţii Statelor Independente este bună şşi i 
oferă anumite oportunităţi pe cale politică, economică, comercială oferă anumite oportunităţi pe cale politică, economică, comercială 
şi umanitară” [78]. În acest context, observăm că PDM din punct şi umanitară” [78]. În acest context, observăm că PDM din punct 
de vedere programatic se pronunţă pentru integrarea europeană, dar de vedere programatic se pronunţă pentru integrarea europeană, dar 
tinde să nu denatureze structura relaţiilor multilaterale cu Federaţia tinde să nu denatureze structura relaţiilor multilaterale cu Federaţia 
Rusă, ca principal exponent al CSI.Rusă, ca principal exponent al CSI.

O doză de oscilaţie privind nu atît Uniunea Vamală, cît CSI am O doză de oscilaţie privind nu atît Uniunea Vamală, cît CSI am 
atestat în cazul liderului Partidului Liberal Democrat din Moldo-atestat în cazul liderului Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va V. Filat, însă inconsecvenţa în declaraţii se explică prin funcţia va V. Filat, însă inconsecvenţa în declaraţii se explică prin funcţia 
deţinută, considerăm noi. Astfel, afl îndu-se în calitate de Prim-mi-deţinută, considerăm noi. Astfel, afl îndu-se în calitate de Prim-mi-
nistru într-o vizită de lucru la Moscova, la 11 septembrie 2012, el a nistru într-o vizită de lucru la Moscova, la 11 septembrie 2012, el a 
afi rmat că Republica Moldova este parte a CSI şi a semnat Acordul afi rmat că Republica Moldova este parte a CSI şi a semnat Acordul 
privind comerţul liber dintre statele partenere. În alt context politic, privind comerţul liber dintre statele partenere. În alt context politic, 
afl îndu-se la Bucureşti în cadrul unei emisiuni de dezbateri politice, afl îndu-se la Bucureşti în cadrul unei emisiuni de dezbateri politice, 
la 4 mai 2014, deja fostul premier a susţinut fără drept de apel că la 4 mai 2014, deja fostul premier a susţinut fără drept de apel că 
„prin Uniunea Vamală, Rusia vrea să refacă Uniunea Sovietică, iar „prin Uniunea Vamală, Rusia vrea să refacă Uniunea Sovietică, iar 
Republica Moldova este în pericol” [79]. Dualitatea de opinii nu a Republica Moldova este în pericol” [79]. Dualitatea de opinii nu a 
afectat nemijlocit traseul politicii externe promovat de PLDM, care afectat nemijlocit traseul politicii externe promovat de PLDM, care 
prin totalitatea declaraţiilor şi a acţiunilor întreprinse demonstrează prin totalitatea declaraţiilor şi a acţiunilor întreprinse demonstrează 
expres opţiunea pentru integrare în Uniunea Europeană, manifesta-expres opţiunea pentru integrare în Uniunea Europeană, manifesta-
tă în alegerile din 30 noiembrie 2014. tă în alegerile din 30 noiembrie 2014. 
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Oponentul direct şi convins al Uniunii Eurasiatice se dovedeşte Oponentul direct şi convins al Uniunii Eurasiatice se dovedeşte 
a fi  Partidul Liberal, care prin acţiunile şi declaraţiile sale promo-a fi  Partidul Liberal, care prin acţiunile şi declaraţiile sale promo-
vează apropierea de Uniunea Europeană. Opţiunea proeuropeană a vează apropierea de Uniunea Europeană. Opţiunea proeuropeană a 
fost exprimată constant şi vizează alternativa geopolitică: „În cazul fost exprimată constant şi vizează alternativa geopolitică: „În cazul 
în care nu vom accepta, ne vor şantaja, dacă nu vreţi, vom accepta în care nu vom accepta, ne vor şantaja, dacă nu vreţi, vom accepta 
Transnistria ca parte componentă a acestei uniuni vamale” [80], a Transnistria ca parte componentă a acestei uniuni vamale” [80], a 
specifi cat liderul liberalilor. În acest sens de idei, reîntregirea ţării şi specifi cat liderul liberalilor. În acest sens de idei, reîntregirea ţării şi 
integrarea europeană reprezintă componente ale interesului naţional integrarea europeană reprezintă componente ale interesului naţional 
şi nu se dovedesc a fi  impedimente în realizarea fi ecărei în parte. şi nu se dovedesc a fi  impedimente în realizarea fi ecărei în parte. 
Prevederile Uniunii Eurasiatice se disting printr-un grad relativ înalt Prevederile Uniunii Eurasiatice se disting printr-un grad relativ înalt 
de neclaritate şi de risc la adresa suveranităţii şi integrităţii terito-de neclaritate şi de risc la adresa suveranităţii şi integrităţii terito-
riale a statului, subliniază liberalii, însă acest subiect mai degrabă riale a statului, subliniază liberalii, însă acest subiect mai degrabă 
comportă cu sine speculaţii, atît timp cît nu se pun punctele pe „i”.comportă cu sine speculaţii, atît timp cît nu se pun punctele pe „i”.

Altă prezenţă liberală este exprimată prin PLR, care programa-Altă prezenţă liberală este exprimată prin PLR, care programa-
tic şi-a asumat angajamentul să asigure „garantarea, susţinerea şi tic şi-a asumat angajamentul să asigure „garantarea, susţinerea şi 
promovarea plenară a integrării Republicii Moldova în Uniunea promovarea plenară a integrării Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană, vector unic al politicii externe şi cadru indispensabil de Europeană, vector unic al politicii externe şi cadru indispensabil de 
modernizare rapidă a societăţii” [81]. Vom preciza că în prevederile modernizare rapidă a societăţii” [81]. Vom preciza că în prevederile 
programatice nu atestăm nici o referinţă la relaţia Republicii Mol-programatice nu atestăm nici o referinţă la relaţia Republicii Mol-
dova cu Federaţia Rusă, CSI sau cu Uniunea Vamală.dova cu Federaţia Rusă, CSI sau cu Uniunea Vamală.

Opţiunea Partidului Naţional–Liberal absolut contrară, şi chiar Opţiunea Partidului Naţional–Liberal absolut contrară, şi chiar 
ostilă vectorului eurasiatic, este prezentată de către V. Pavlicenco, ostilă vectorului eurasiatic, este prezentată de către V. Pavlicenco, 
liderul formaţiunii precizînd expres: „Nu cred că se va ajunge pînă liderul formaţiunii precizînd expres: „Nu cred că se va ajunge pînă 
acolo, pentru că există presiuni din partea societăţii civile. Nu cred acolo, pentru că există presiuni din partea societăţii civile. Nu cred 
că electoratul se vrea înapoi, în uniuni de la răsărit” [82]. Poziţia na-că electoratul se vrea înapoi, în uniuni de la răsărit” [82]. Poziţia na-
ţional-liberalilor poate fi  uşor de înţeles, dat fi ind că prioritatea stra-ţional-liberalilor poate fi  uşor de înţeles, dat fi ind că prioritatea stra-
tegică de politică externă asumată rezidă în unifi carea celor două tegică de politică externă asumată rezidă în unifi carea celor două 
state româneşti într-un viitor imediat, considerînd că în asemenea state româneşti într-un viitor imediat, considerînd că în asemenea 
condiţii multe probleme vor fi  soluţionate. condiţii multe probleme vor fi  soluţionate. 

În contextul de aserţiuni cu titlul de totalizare subliniem căÎn contextul de aserţiuni cu titlul de totalizare subliniem că
I. Bucataru şi V. Moşneaga sînt de părere că strategia partidului de I. Bucataru şi V. Moşneaga sînt de părere că strategia partidului de 
formare a ideilor, concepţiilor şi viziunilor pentru promovarea valo-formare a ideilor, concepţiilor şi viziunilor pentru promovarea valo-
rilor social-politice derivă din tipul programatic sau ideologic al rela-rilor social-politice derivă din tipul programatic sau ideologic al rela-
ţiilor stabilite între partid şi membrii sau simpatizanţii săi [83, p.70]. ţiilor stabilite între partid şi membrii sau simpatizanţii săi [83, p.70]. 
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Printr-o abordare sumativă, ţinem să precizăm că opţiunea pen-Printr-o abordare sumativă, ţinem să precizăm că opţiunea pen-
tru integrarea europeană se află într-o uşoară dinamică în raport cu tru integrarea europeană se află într-o uşoară dinamică în raport cu 
opţiunea integrării eurasiatice, dat fiind că prin asistenţa tehnică opţiunea integrării eurasiatice, dat fiind că prin asistenţa tehnică 
şi economică de care beneficiază Republica Moldova din partea şi economică de care beneficiază Republica Moldova din partea 
Uniunii Europene se urmăreşte expres dezvoltarea durabilă, creş-Uniunii Europene se urmăreşte expres dezvoltarea durabilă, creş-
terea economică şi educaţia de calitate [84, p.89]. Or că această terea economică şi educaţia de calitate [84, p.89]. Or că această 
supoziţie este corectă numai la general, pe cînd în particular ates-supoziţie este corectă numai la general, pe cînd în particular ates-
tăm multe cazuri reprobabile de neînţelegere a oportunităţii de a tăm multe cazuri reprobabile de neînţelegere a oportunităţii de a 
acorda suport parcursului european. În plus, partidele politice care acorda suport parcursului european. În plus, partidele politice care 
se asociază cu parcursul european au comis multe greşeli, în special se asociază cu parcursul european au comis multe greşeli, în special 
oligarhizarea puterii de stat. oligarhizarea puterii de stat. 

Vom sublinia lapidar că înainte şi după ratifi carea Acordului de Vom sublinia lapidar că înainte şi după ratifi carea Acordului de 
Asociere rapoartele de ţară formulate de autorităţile naţionale şi cele Asociere rapoartele de ţară formulate de autorităţile naţionale şi cele 
europene indicau progrese la capitolele de importanţă vitală pentru europene indicau progrese la capitolele de importanţă vitală pentru 
dezvoltare comparativ cu celelalte state din cadrul Parteneriatului dezvoltare comparativ cu celelalte state din cadrul Parteneriatului 
Estic, Republica Moldova fi ind recunoscută ca promotor al refor-Estic, Republica Moldova fi ind recunoscută ca promotor al refor-
melor de valorifi care a parcursului european şi al modernizării. Ac-melor de valorifi care a parcursului european şi al modernizării. Ac-
ţiunile întreprinse, urmate de rezultatele obţinute, s-au consolidat în ţiunile întreprinse, urmate de rezultatele obţinute, s-au consolidat în 
urma aportului substanţial al partidelor politice cu viziuni proeuro-urma aportului substanţial al partidelor politice cu viziuni proeuro-
pene, care au susţinut constant apropierea de spaţiul comunitar. Ale-pene, care au susţinut constant apropierea de spaţiul comunitar. Ale-
gerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au infl uenţat într-o mare gerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au infl uenţat într-o mare 
măsură componenţa partinică a forului legislativ suprem, iar după măsură componenţa partinică a forului legislativ suprem, iar după 
formarea Guvernului Gaburici, ambasadorul Uniunii Europene în formarea Guvernului Gaburici, ambasadorul Uniunii Europene în 
Republica Moldova, P. Tapiola, a prezentat un raport de progres în Republica Moldova, P. Tapiola, a prezentat un raport de progres în 
cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Din multitudinea aspecte-cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Din multitudinea aspecte-
lor, ne referim expres la progresele şi la restanţele domeniului poli-lor, ne referim expres la progresele şi la restanţele domeniului poli-
ticii externe. Conform ofi cialului european, progresele înregistrate ticii externe. Conform ofi cialului european, progresele înregistrate 
în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014 sînt racordate la în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014 sînt racordate la 
semnarea şi la ratifi carea Acordul de Asociere, incluzînd Zona de semnarea şi la ratifi carea Acordul de Asociere, incluzînd Zona de 
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, menţionînd că Guvernul Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, menţionînd că Guvernul 
a lucrat în continuu asupra agendei europene a ţării. Ca rezultat al a lucrat în continuu asupra agendei europene a ţării. Ca rezultat al 
semnării altui document  important, Acordul de Liberalizare a Regi-semnării altui document  important, Acordul de Liberalizare a Regi-
mului de Vize, cetăţenii Republicii Moldova pot călători fără vize în mului de Vize, cetăţenii Republicii Moldova pot călători fără vize în 
spaţiul Schengen, obţinînd benefi cii tangibile de pe urma cooperării spaţiul Schengen, obţinînd benefi cii tangibile de pe urma cooperării 
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moldo-europene (în anul 2014, circa 360.000 de cetăţeni au profi tat moldo-europene (în anul 2014, circa 360.000 de cetăţeni au profi tat 
de această oportunitate). În iunie 2014 a avut loc ultimul Consiliu de această oportunitate). În iunie 2014 a avut loc ultimul Consiliu 
de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană, constitu-de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană, constitu-
ind atributul de asistenţă externă a intrării provizorie în vigoare a ind atributul de asistenţă externă a intrării provizorie în vigoare a 
Acordului de Asociere. Referitor la dezvoltarea economică, ofi ci-Acordului de Asociere. Referitor la dezvoltarea economică, ofi ci-
alul european a subliniat că embargourile ruseşti pentru produsele alul european a subliniat că embargourile ruseşti pentru produsele 
autohtone au transformat Uniunea Europeană în cel mai mare par-autohtone au transformat Uniunea Europeană în cel mai mare par-
tener ofi cial al Republicii Moldova, acoperind 53,2% din exporturi tener ofi cial al Republicii Moldova, acoperind 53,2% din exporturi 
şi 48,2% din importuri operate pe piaţa comunitar, asigurîndu-se şi 48,2% din importuri operate pe piaţa comunitar, asigurîndu-se 
prezenţa unui partener economic viabil. Este de precizat că în mar-prezenţa unui partener economic viabil. Este de precizat că în mar-
tie 2015 a avut loc prima reuniune a Consiliului de Asociere, care a tie 2015 a avut loc prima reuniune a Consiliului de Asociere, care a 
demonstrat că nu privează deloc Republica Moldova de suveranita-demonstrat că nu privează deloc Republica Moldova de suveranita-
te, temerile exprimate de unele partide fi ind gratuite,deoarece ţine te, temerile exprimate de unele partide fi ind gratuite,deoarece ţine 
în exclusivitate de relaţiile dintre părţi.în exclusivitate de relaţiile dintre părţi.

În baza evaluării progresului înregistrat în 2014 privind imple-În baza evaluării progresului înregistrat în 2014 privind imple-
mentarea Politicii Europene de Vecinătate, ambasadorul a trasat mentarea Politicii Europene de Vecinătate, ambasadorul a trasat 
anumite puncte de referinţă la care Republica Moldova ar trebui să anumite puncte de referinţă la care Republica Moldova ar trebui să 
se concentreze pentru a menţine stabil cursul de apropiere şi inte-se concentreze pentru a menţine stabil cursul de apropiere şi inte-
grare europeană. Din lista cu cele 14 puncte trasate, ne vom referi grare europeană. Din lista cu cele 14 puncte trasate, ne vom referi 
asupra celor care cuprind domeniul politic în vederea formulării asupra celor care cuprind domeniul politic în vederea formulării 
unor recomandări pentru consolidarea acţiunilor partidelor politice unor recomandări pentru consolidarea acţiunilor partidelor politice 
cu viziuni proeuropene.cu viziuni proeuropene.

În primul rînd, a fost punctată necesitatea revizuirii Constitu-În primul rînd, a fost punctată necesitatea revizuirii Constitu-
ţiei pentru a preveni blocajele instituţionale în viitor. În al doilea ţiei pentru a preveni blocajele instituţionale în viitor. În al doilea 
rînd, necesitatea continuării reformei cadrului legal pentru alegeri, rînd, necesitatea continuării reformei cadrului legal pentru alegeri, 
în conformitate cu recomandările Organizaţiei pentru Securitate şi în conformitate cu recomandările Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa şi Comisiei de la Veneţia, aspecte ce vizează Cooperare în Europa şi Comisiei de la Veneţia, aspecte ce vizează 
reglementările privind fi nanţarea campaniilor electorale. În al trei-reglementările privind fi nanţarea campaniilor electorale. În al trei-
lea rînd, continuarea reformelor sectoriale şi alinierea legislaţiei lea rînd, continuarea reformelor sectoriale şi alinierea legislaţiei 
naţionale la acquis-ul comunitar în vederea implementării Acordu-naţionale la acquis-ul comunitar în vederea implementării Acordu-
lui de Asociere. În al patrulea rînd, continuarea dialogului activ cu lui de Asociere. În al patrulea rînd, continuarea dialogului activ cu 
partea transnistreană în vederea promovării benefi ciilor şi viziuni-partea transnistreană în vederea promovării benefi ciilor şi viziuni-
lor comune, aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europea-lor comune, aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europea-
nă fi ind în măsură să contribuie la reducerea decalajului economic, nă fi ind în măsură să contribuie la reducerea decalajului economic, 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   181Victor Juc_Maria Diacon.indd   181 22.04.2016   10:59:0122.04.2016   10:59:01



182182

social şi politic dintre cele două maluri ale Nistrului [85]. Repre-social şi politic dintre cele două maluri ale Nistrului [85]. Repre-
zentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a făcut referinţe zentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a făcut referinţe 
la Guvern, evaluînd activitatea instituţiei prin prisma realizărilor la Guvern, evaluînd activitatea instituţiei prin prisma realizărilor 
şi controverselor, însă considerăm că Raportul poate fi  acceptat ca şi controverselor, însă considerăm că Raportul poate fi  acceptat ca 
reper de analiză a mecanismelor de realizare a prevederilor progra-reper de analiză a mecanismelor de realizare a prevederilor progra-
matice de politici, inclusiv externă, deoarece executivul este format  matice de politici, inclusiv externă, deoarece executivul este format  
de partidele care au obţinut accesul la exercitarea puterii politice. de partidele care au obţinut accesul la exercitarea puterii politice. 
În concluzie notăm că autorităţile naţionale, dar şi partidele politice În concluzie notăm că autorităţile naţionale, dar şi partidele politice 
trebuie să ţină cont de recomandările ofi cialului european pentru a trebuie să ţină cont de recomandările ofi cialului european pentru a 
reduce decalajul dintre realizări şi restanţe în traseul spre apropiere reduce decalajul dintre realizări şi restanţe în traseul spre apropiere 
de Uniunea Europeană.de Uniunea Europeană.

Prin analiza strategiilor şi tacticilor aplicate de partidele politice Prin analiza strategiilor şi tacticilor aplicate de partidele politice 
în activitatea lor, considerăm posibil a propune cîteva strategii şi în activitatea lor, considerăm posibil a propune cîteva strategii şi 
tactici, cu titlul de recomandare, care sînt ajustate la identifi carea tactici, cu titlul de recomandare, care sînt ajustate la identifi carea 
de soluţii de efi cientizare a activităţii partinice şi creşterea gradului de soluţii de efi cientizare a activităţii partinice şi creşterea gradului 
calităţii rezultatelor obţinute în actul de guvernare a ţării, preponde-calităţii rezultatelor obţinute în actul de guvernare a ţării, preponde-
rent pe fi liera politicii externe: rent pe fi liera politicii externe: 
  formarea şi consolidarea coaliţiilor interpartinice pentru reali-  formarea şi consolidarea coaliţiilor interpartinice pentru reali-

zarea interesului naţional, organizate prin asistenţa partenerilor eu-zarea interesului naţional, organizate prin asistenţa partenerilor eu-
ropeni pentru a asigura transparenţa şi constanta vectorului declarat ropeni pentru a asigura transparenţa şi constanta vectorului declarat 
de integrare europeană;de integrare europeană;
  asigurarea bazei sociale stabile care să susţină proiectele pro-  asigurarea bazei sociale stabile care să susţină proiectele pro-

gramatice ale partidelor politice în vederea consolidării societăţii gramatice ale partidelor politice în vederea consolidării societăţii 
prin edifi carea şi realizarea elementelor fundamentale ale interesu-prin edifi carea şi realizarea elementelor fundamentale ale interesu-
lui naţional;lui naţional;
  raportarea realistă a scopurilor programate de politică externă   raportarea realistă a scopurilor programate de politică externă 

cu mijloacele sau realităţile sociale, economice şi geopolitice exis-cu mijloacele sau realităţile sociale, economice şi geopolitice exis-
tente, iar în desfăşurarea campaniilor electorale a nu se limita exclu-tente, iar în desfăşurarea campaniilor electorale a nu se limita exclu-
siv la declaraţii, dar a veni cu planuri etapizate pe acţiuni concrete;siv la declaraţii, dar a veni cu planuri etapizate pe acţiuni concrete;
  elaborarea şi promovarea vectorului unic şi ireversibil de po-  elaborarea şi promovarea vectorului unic şi ireversibil de po-

litică internă şi de politică externă, fapt care va asigura consolidarea litică internă şi de politică externă, fapt care va asigura consolidarea 
electoratului şi va crea o bază stabilă pentru funcţionarea coaliţiilor electoratului şi va crea o bază stabilă pentru funcţionarea coaliţiilor 
de guvernare, contribuindu-se la fortifi carea poziţiilor Republicii de guvernare, contribuindu-se la fortifi carea poziţiilor Republicii 
Moldova în arealul european;Moldova în arealul european;
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  asumarea, nu doar declarativă, dar prin acţiuni concrete, de   asumarea, nu doar declarativă, dar prin acţiuni concrete, de 
către pcătre partidele politice a rolului şi capacităţii de mediator între ce-artidele politice a rolului şi capacităţii de mediator între ce-
tăţeni şi instituţii, în scopul soluţionării problemelor stringente ale tăţeni şi instituţii, în scopul soluţionării problemelor stringente ale 
electoratului şi a fortifi cării încrederii în structurile partinice şi a electoratului şi a fortifi cării încrederii în structurile partinice şi a 
autorităţii statului;autorităţii statului;
  organizarea partidelor politice după modelul Declaraţiei de la   organizarea partidelor politice după modelul Declaraţiei de la 

Snagov in vederea susţinerii plenare a parcursului european, prevăzut Snagov in vederea susţinerii plenare a parcursului european, prevăzut 
cu fi nalitatea integrării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. cu fi nalitatea integrării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

În fi nal subliniem că partidele politice se instituţionalizează într-În fi nal subliniem că partidele politice se instituţionalizează într-
un sistem complex edifi cat pe opţiuni doctrinare şi obiective pro-un sistem complex edifi cat pe opţiuni doctrinare şi obiective pro-
gramatice, prin raporturile în care se includ în competiţia pentru gramatice, prin raporturile în care se includ în competiţia pentru 
exercitarea puterii îşi concep ideile şi desfăşoară activitatea, luînd exercitarea puterii îşi concep ideile şi desfăşoară activitatea, luînd 
act de obiective şi oportunităţi, în special de necesitatea ca sistemul act de obiective şi oportunităţi, în special de necesitatea ca sistemul 
politic să funcţioneze într-o manieră care să asigure echilibrului so-politic să funcţioneze într-o manieră care să asigure echilibrului so-
cial. În viaţa politică prezintă importanţă nu atît numărul de partide cial. În viaţa politică prezintă importanţă nu atît numărul de partide 
politice, ci capacitatea de a răspunde programatic societăţii şi inte-politice, ci capacitatea de a răspunde programatic societăţii şi inte-
reselor naţionale. Atestăm, astfel, următoarea interconexiune: cu cît reselor naţionale. Atestăm, astfel, următoarea interconexiune: cu cît 
numărul de partide politice este mai mare, cu atît mai dezarticulată numărul de partide politice este mai mare, cu atît mai dezarticulată 
este viaţa politică. Unul din aspectele determinante constă în faptul este viaţa politică. Unul din aspectele determinante constă în faptul 
că scena politică naţională a ajuns să fi e supraaglomerată de un nu-că scena politică naţională a ajuns să fi e supraaglomerată de un nu-
măr foarte mare de partide, potrivit datelor ofi ciale, la Ministerului măr foarte mare de partide, potrivit datelor ofi ciale, la Ministerului 
Justiţiei sînt înregistrate în prezent 43 de formaţiuni social-politice Justiţiei sînt înregistrate în prezent 43 de formaţiuni social-politice 
[86]. Practic a devenit axiomatică aserţiunea că prezenţa unui nu-[86]. Practic a devenit axiomatică aserţiunea că prezenţa unui nu-
măr masiv de partide politice poartă cu sine efectul de debusolare măr masiv de partide politice poartă cu sine efectul de debusolare 
a electoratului, în condiţiile în care acesta caută mereu să se regă-a electoratului, în condiţiile în care acesta caută mereu să se regă-
sească în ceva nou şi inedit, căutînd, sau mai bine zis, aşteptînd apa-sească în ceva nou şi inedit, căutînd, sau mai bine zis, aşteptînd apa-
riţia unei formaţiuni noi, cu viziuni şi orientări care să corespundă riţia unei formaţiuni noi, cu viziuni şi orientări care să corespundă 
opţiunilor timpului şi stărilor sale de spirit. Nu este întîmplător că opţiunilor timpului şi stărilor sale de spirit. Nu este întîmplător că 
periodic se anunţă apariţia formaţiunilor care pretind la calitatea periodic se anunţă apariţia formaţiunilor care pretind la calitatea 
de forţa a treia, făcînd uz de diferite strategii şi tactici, promiţînd de forţa a treia, făcînd uz de diferite strategii şi tactici, promiţînd 
rezolvarea problemelor stringente, fenomen caracteristic atît soci-rezolvarea problemelor stringente, fenomen caracteristic atît soci-
etăţilor în tranziţie, cît şi celor stabile, democratice. Partidele po-etăţilor în tranziţie, cît şi celor stabile, democratice. Partidele po-
litice autohtone se caracterizează prin incoerenţa mesajului politic litice autohtone se caracterizează prin incoerenţa mesajului politic 
şi criză identitară acută, iar în spectrul de strategii propuse pentru şi criză identitară acută, iar în spectrul de strategii propuse pentru 
a fi  dezvoltate şi tactici selectate în activităţile politice cotidiene se a fi  dezvoltate şi tactici selectate în activităţile politice cotidiene se 
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regăseşte o diferenţă majoră, explicabilă prin alternativa geopolitică regăseşte o diferenţă majoră, explicabilă prin alternativa geopolitică 
de care dispune Republica Moldova şi, deci, a lipsei consensului de care dispune Republica Moldova şi, deci, a lipsei consensului 
naţional la nivelul elitei politice şi societăţii în ansamblu. naţional la nivelul elitei politice şi societăţii în ansamblu. 

În concluzie notăm că formularea şi realizarea prevederilor pro-În concluzie notăm că formularea şi realizarea prevederilor pro-
gramatice de politică externă este marcată, în diferită măsură, de gramatice de politică externă este marcată, în diferită măsură, de 
opţiunile strategice şi tactice, conţinutul doctrinelor şi ideologiilor opţiunile strategice şi tactice, conţinutul doctrinelor şi ideologiilor 
politice, comportamentul politic al liderilor de partid şi de concep-politice, comportamentul politic al liderilor de partid şi de concep-
ţiile axiologice asupra rolului şi locului statului în arealul geopoli-ţiile axiologice asupra rolului şi locului statului în arealul geopoli-
tic subregional, regional şi internaţional, aceşti şi alţi factori fi ind de tic subregional, regional şi internaţional, aceşti şi alţi factori fi ind de 
caracter general. Aspectele individuale, proprii fi ecărui partid, sînt caracter general. Aspectele individuale, proprii fi ecărui partid, sînt 
prezente prin spectrul de strategii şi tactici aplicate în funcţie de con-prezente prin spectrul de strategii şi tactici aplicate în funcţie de con-
junctură, ordine care pune în lumină capacitatea partidului politic de junctură, ordine care pune în lumină capacitatea partidului politic de 
a se ralia la noile cerinţe sociale, dar şi de altă natură, motivînd parti-a se ralia la noile cerinţe sociale, dar şi de altă natură, motivînd parti-
ciparea în exercitarea cursului general de politică externă.ciparea în exercitarea cursului general de politică externă.

3.2. Instituţii şi mecanisme de exercitare a politicii externe 3.2. Instituţii şi mecanisme de exercitare a politicii externe 
la nivel de stat şi de partide politicela nivel de stat şi de partide politice

Existenţa partidelor politice şi a partidismului ca fenomen po-Existenţa partidelor politice şi a partidismului ca fenomen po-
litic constituie elementul esenţial al societăţi democratice. Deşi nu litic constituie elementul esenţial al societăţi democratice. Deşi nu 
sînt agreate, adesea contestate, partidele politice rămîn unul dintre sînt agreate, adesea contestate, partidele politice rămîn unul dintre 
principalii artizani ai democraţiei. În Republicii Moldova prime-principalii artizani ai democraţiei. În Republicii Moldova prime-
le formaţiuni social-politice au apărut şi s-au dezvoltat concomi-le formaţiuni social-politice au apărut şi s-au dezvoltat concomi-
tent cu formarea instituţiilor democratice şi cu lărgirea drepturilor tent cu formarea instituţiilor democratice şi cu lărgirea drepturilor 
civice şi politice [1, p.91]. B. Denni şi P. Le Comte, citîndu-l pecivice şi politice [1, p.91]. B. Denni şi P. Le Comte, citîndu-l pe
M. Duverger în contextul abordării relaţiei partide politice – insti-M. Duverger în contextul abordării relaţiei partide politice – insti-
tuţii democratice, susţin că „dezvoltarea partidelor este strîns lega-tuţii democratice, susţin că „dezvoltarea partidelor este strîns lega-
tă nemijlocit de dezvoltarea democraţiei, adică este relaţionată cu tă nemijlocit de dezvoltarea democraţiei, adică este relaţionată cu 
extinderea sufragiului popular şi a prerogativelor parlamentare. Pe extinderea sufragiului popular şi a prerogativelor parlamentare. Pe 
măsură ce adunările politice şi-au extins funcţiile şi independenţa, măsură ce adunările politice şi-au extins funcţiile şi independenţa, 
membrii acestora au resimţit necesitatea de a se grupa pe afi nităţi, membrii acestora au resimţit necesitatea de a se grupa pe afi nităţi, 
avînd scopul de a acţiona împreună [2, p.64]. În această ordine de avînd scopul de a acţiona împreună [2, p.64]. În această ordine de 
idei notăm că partidele politice devin actorii principali de care de-idei notăm că partidele politice devin actorii principali de care de-
pinde dezvoltarea statului, iar mecanismele puterii, deţin rolul esen-pinde dezvoltarea statului, iar mecanismele puterii, deţin rolul esen-
ţial în organizarea lui pe plan intern şi extern. ţial în organizarea lui pe plan intern şi extern. 
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În continuare ne propunem să analizăm pe larg segmentul care se În continuare ne propunem să analizăm pe larg segmentul care se 
raportează la relaţiile dintre instituţiile democratice şi mecanismele raportează la relaţiile dintre instituţiile democratice şi mecanismele 
utilizate pentru realizarea prerogativelor stipulate expres în cadrul utilizate pentru realizarea prerogativelor stipulate expres în cadrul 
programelor şi platformelor electorale, cu precădere a opţiunilor de programelor şi platformelor electorale, cu precădere a opţiunilor de 
politică externă. În cadrul sistemului politic modern partidele sînt politică externă. În cadrul sistemului politic modern partidele sînt 
recunoscute atît ca generatori de programe şi opţiuni de dezvoltare recunoscute atît ca generatori de programe şi opţiuni de dezvoltare 
socioeconomică pe plan intern şi extern, cît şi ca formatori de per-socioeconomică pe plan intern şi extern, cît şi ca formatori de per-
sonalităţi politice, membrii constituanţi ai instituţiilor democratice, sonalităţi politice, membrii constituanţi ai instituţiilor democratice, 
iar calitatea programatică se manifestă prin declaraţii şi activităţi iar calitatea programatică se manifestă prin declaraţii şi activităţi 
desfăşurate în condiţiile deţinerii prerogativelor puterii.desfăşurate în condiţiile deţinerii prerogativelor puterii.

Pentru a elucida procesul instituţionalizării politicii externe în Pentru a elucida procesul instituţionalizării politicii externe în 
baza funcţionării instituţiilor democratice, incluzînd partidele po-baza funcţionării instituţiilor democratice, incluzînd partidele po-
litice, vom supune investigaţiilor cadrul constituţional-legislativ. litice, vom supune investigaţiilor cadrul constituţional-legislativ. 
Principalul document în domeniu este Constituţia, care precizează Principalul document în domeniu este Constituţia, care precizează 
prerogativele de politică externă ale Preşedintelui (art. 86), Parla-prerogativele de politică externă ale Preşedintelui (art. 86), Parla-
mentului (art. 66) şi ale Guvernului (art. 96), atribute însoţite de mentului (art. 66) şi ale Guvernului (art. 96), atribute însoţite de 
setul mecanismelor care vin să traducă în activitatea politică pre-setul mecanismelor care vin să traducă în activitatea politică pre-
vederile constituţionale, subiect care va fi  elucidat mai jos. Actul vederile constituţionale, subiect care va fi  elucidat mai jos. Actul 
normativ edifi cator este Concepţia politicii externe a Republicii normativ edifi cator este Concepţia politicii externe a Republicii 
Moldova, care prevede crearea suportului legislativ şi organizato-Moldova, care prevede crearea suportului legislativ şi organizato-
ric al domeniului abordat. V. Beniuc şi Gh. Rusnac subliniază că ric al domeniului abordat. V. Beniuc şi Gh. Rusnac subliniază că 
priorităţile Concepţiei constau în consolidarea independenţei şi su-priorităţile Concepţiei constau în consolidarea independenţei şi su-
veranităţii, asigurarea integrităţii teritoriale şi afi rmarea statului ca veranităţii, asigurarea integrităţii teritoriale şi afi rmarea statului ca 
factor al stabilităţii în regiune [3, p.110], iar E. Ţugui notează că în factor al stabilităţii în regiune [3, p.110], iar E. Ţugui notează că în 
acest document de politici integrarea europeană a Republicii Mol-acest document de politici integrarea europeană a Republicii Mol-
dova fi gurează ca obiectivul major şi de perspectivă al politicii ex-dova fi gurează ca obiectivul major şi de perspectivă al politicii ex-
terne [4, p.68], stipulîndu-se din start, că integrarea se va desfăşura terne [4, p.68], stipulîndu-se din start, că integrarea se va desfăşura 
„gradual”, pe cînd în realitate, în acord cu estimările promovate de„gradual”, pe cînd în realitate, în acord cu estimările promovate de
O. Serebrian, dar nu numai, aceasta a întîrziat deosebit de mult. O. Serebrian, dar nu numai, aceasta a întîrziat deosebit de mult. 

În contextul defi nirii şi analizei mecanismelor de exercitare a În contextul defi nirii şi analizei mecanismelor de exercitare a 
politicii externe, acest document tematic este conceput ca un me-politicii externe, acest document tematic este conceput ca un me-
canism în sine, de caracter normativ pentru realizarea prevederilor canism în sine, de caracter normativ pentru realizarea prevederilor 
programatice, fi ind stipulate şi instituţiile care urmează a fi  impli-programatice, fi ind stipulate şi instituţiile care urmează a fi  impli-
cate în proces. Implementarea prevederilor este determinată de mai cate în proces. Implementarea prevederilor este determinată de mai 
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mulţi factori: capacităţile administrative, fi nanciare şi umane dispo-mulţi factori: capacităţile administrative, fi nanciare şi umane dispo-
nibile, iar transformarea contextului politic în interior şi pe arena nibile, iar transformarea contextului politic în interior şi pe arena 
mondială demonstrează prezenţa mai multor lacune în sistemul de mondială demonstrează prezenţa mai multor lacune în sistemul de 
elaborare şi de coordonare a activităţilor de politică externă. Pri-elaborare şi de coordonare a activităţilor de politică externă. Pri-
ma problemă structurală rezidă în conceptualizarea politicii exter-ma problemă structurală rezidă în conceptualizarea politicii exter-
ne a Republicii Moldova sau,dimpotrivă, lipsa oricărei conceptu-ne a Republicii Moldova sau,dimpotrivă, lipsa oricărei conceptu-
alizări. În statele democrate sînt adoptate documente conceptuale alizări. În statele democrate sînt adoptate documente conceptuale 
care definesc contextul extern şi cel intern, principiile şi valori-care definesc contextul extern şi cel intern, principiile şi valori-
le directoare, interesele şi obiectivele, resursele şi mijloacele de le directoare, interesele şi obiectivele, resursele şi mijloacele de 
realizare, responsabilităţile instituţionale raportate la conţinutul realizare, responsabilităţile instituţionale raportate la conţinutul 
politicii externe. În Republica Moldova oportunitatea elaborării politicii externe. În Republica Moldova oportunitatea elaborării 
unei concepţii noi privind politica externă este conştientizată, însă unei concepţii noi privind politica externă este conştientizată, însă 
lucrurile nu au evoluat substanţial.lucrurile nu au evoluat substanţial.

Actualmente, diplomaţia naţională realizează obiectivele politi-Actualmente, diplomaţia naţională realizează obiectivele politi-
cii externe care au fost fi xate în Programul de activitate al Guver-cii externe care au fost fi xate în Programul de activitate al Guver-
nului pentru perioada 2016-2018 [5], însă acesta nu poate substitui nului pentru perioada 2016-2018 [5], însă acesta nu poate substitui 
rolul şi semnifi caţia Concepţiei politicii externe, deoarece este li-rolul şi semnifi caţia Concepţiei politicii externe, deoarece este li-
mitat în timp (cel mult pentru patru ani), avînd la bază platformele mitat în timp (cel mult pentru patru ani), avînd la bază platformele 
partidelor afl ate la guvernare, în timp ce Concepţia este prevăzută partidelor afl ate la guvernare, în timp ce Concepţia este prevăzută 
să formuleze interesele şi obiectivele naţionale strategice de durată să formuleze interesele şi obiectivele naţionale strategice de durată 
medie şi lungă, întrunind consensul majorităţii partidelor politice. medie şi lungă, întrunind consensul majorităţii partidelor politice. 
În lipsa unui asemenea consens, exercitarea efi cientă a politicii ex-În lipsa unui asemenea consens, exercitarea efi cientă a politicii ex-
terne devine fragilă şi se confruntă cu difi cultăţi atît în interior, cît terne devine fragilă şi se confruntă cu difi cultăţi atît în interior, cît 
şi în relaţiile internaţionale. şi în relaţiile internaţionale. 

În opinia lui I. Creangă, politica externă apare ca o exteriorizare În opinia lui I. Creangă, politica externă apare ca o exteriorizare 
a poziţiei statului faţă de alte state, faţă de organismele internaţio-a poziţiei statului faţă de alte state, faţă de organismele internaţio-
nale şi necesită implicarea, în procesul decizional politic, nu numai nale şi necesită implicarea, în procesul decizional politic, nu numai 
a autorităţilor administrative şi executive, dar şi a Parlamentului. a autorităţilor administrative şi executive, dar şi a Parlamentului. 
Potrivit autorului, nu se poate vorbi logic de existenţa unei voinţe Potrivit autorului, nu se poate vorbi logic de existenţa unei voinţe 
de stat în afara voinţei autorităţilor publice, cum ar fi  Preşedintele de stat în afara voinţei autorităţilor publice, cum ar fi  Preşedintele 
Republicii, Parlament şi Guvern. Politica externă nu poate fi  preo-Republicii, Parlament şi Guvern. Politica externă nu poate fi  preo-
cupare exclusivă a ministerului de resort sau a şefului de stat, dar cupare exclusivă a ministerului de resort sau a şefului de stat, dar 
este, în anumite coordonate, şi o problemă a Parlamentului, ca or-este, în anumite coordonate, şi o problemă a Parlamentului, ca or-
gan prin care poporul îşi exercită suveranitatea naţională, precum gan prin care poporul îşi exercită suveranitatea naţională, precum 
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şi prin faptul că acesta este unica autoritate legiuitoare, cel puţin şi prin faptul că acesta este unica autoritate legiuitoare, cel puţin 
în sistemul nostru constituţional [6, p.101]. Parlamentele, fi ind fo-în sistemul nostru constituţional [6, p.101]. Parlamentele, fi ind fo-
ruri supreme reprezentative ale popoarelor, dispun de cea mai im-ruri supreme reprezentative ale popoarelor, dispun de cea mai im-
portantă sarcină în sistemul instituţiilor de stat – sarcina legiferă-portantă sarcină în sistemul instituţiilor de stat – sarcina legiferă-
rii. În acest context, Gh. Rizescu menţionează că legea, ca atribut rii. În acest context, Gh. Rizescu menţionează că legea, ca atribut 
exclusiv al Parlamentului, este forma cea mai înaltă de exprimare exclusiv al Parlamentului, este forma cea mai înaltă de exprimare 
a popoarelor, prin reprezentanţii lor îşi asumă în mod democratic a popoarelor, prin reprezentanţii lor îşi asumă în mod democratic 
conducerea statului în ansamblu [7, p.113]. R. Romanov consideră conducerea statului în ansamblu [7, p.113]. R. Romanov consideră 
că prin prisma funcţiilor Parlamentului, partidele politice reprezintă că prin prisma funcţiilor Parlamentului, partidele politice reprezintă 
subtextul, materia şi mobilul necesar realizării funcţiilor legislati-subtextul, materia şi mobilul necesar realizării funcţiilor legislati-
ve. În acest sens, funcţiile exprimate prin reprezentare, deţinere şi ve. În acest sens, funcţiile exprimate prin reprezentare, deţinere şi 
realizare a puterii, prin control politic, asigurarea exprimării libere realizare a puterii, prin control politic, asigurarea exprimării libere 
şi legitimării sistemului, sînt înfăptuite cu aportul considerabil al şi legitimării sistemului, sînt înfăptuite cu aportul considerabil al 
partidelor politice [8, p.210]. Precizăm că partidele politice joacă partidelor politice [8, p.210]. Precizăm că partidele politice joacă 
un rol semnifi cativ în funcţionarea instituţiei legislative, determi-un rol semnifi cativ în funcţionarea instituţiei legislative, determi-
nînd modul de exercitare a atribuţiilor, potenţialul de coalizare şi nînd modul de exercitare a atribuţiilor, potenţialul de coalizare şi 
dialog. Susţinem, de asemenea, că legislaţia ce vizează Parlamentul dialog. Susţinem, de asemenea, că legislaţia ce vizează Parlamentul 
acordă importanţă deosebită legiferării şi recunoaşterii juridice a acordă importanţă deosebită legiferării şi recunoaşterii juridice a 
rolului partidelor în legislativ. S. Dulschi prezintă instituţia parla-rolului partidelor în legislativ. S. Dulschi prezintă instituţia parla-
mentului ca pe o sinteză a forţelor politice, cărora electoratul le-a mentului ca pe o sinteză a forţelor politice, cărora electoratul le-a 
acordat încrederea necesară şi legitimitate, iar diversitatea formaţi-acordat încrederea necesară şi legitimitate, iar diversitatea formaţi-
unilor politice sporesc gradul de efi cienţă, depăşind uneori limitele unilor politice sporesc gradul de efi cienţă, depăşind uneori limitele 
diplomaţiei tradiţionale [9, p.136]. diplomaţiei tradiţionale [9, p.136]. 

Potrivit art. 66 al Constituţiei Republicii Moldova, Parlamentul Potrivit art. 66 al Constituţiei Republicii Moldova, Parlamentul 
aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi politicii externe aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi politicii externe 
a statului, din care vom evidenţia atribuţiile referitoare la politica a statului, din care vom evidenţia atribuţiile referitoare la politica 
externă, cuprinse în ratifi carea, denunţarea, suspendarea, precum externă, cuprinse în ratifi carea, denunţarea, suspendarea, precum 
şi anularea acţiunii tratatelor internaţionale încheiate de Republica şi anularea acţiunii tratatelor internaţionale încheiate de Republica 
Moldova [10]. Referindu-se la raportul dintre Parlament şi diploma-Moldova [10]. Referindu-se la raportul dintre Parlament şi diploma-
ţia tradiţională, M. Constantinescu şi M. Amzulescu au solicitat o ţia tradiţională, M. Constantinescu şi M. Amzulescu au solicitat o 
delimitare strictă între rolul şi locul Parlamentului cu setul propriu delimitare strictă între rolul şi locul Parlamentului cu setul propriu 
de mecanisme de formare şi realizare a politicii externe şi misiunile de mecanisme de formare şi realizare a politicii externe şi misiunile 
diplomatice, care, la rîndul lor, reprezintă statul în exterior, promo-diplomatice, care, la rîndul lor, reprezintă statul în exterior, promo-
vîndu-i reperele într-un context mai desfăşurat, la nivel global şi vîndu-i reperele într-un context mai desfăşurat, la nivel global şi 
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participînd la structurile parlamentare internaţionale [11, p.52]. În participînd la structurile parlamentare internaţionale [11, p.52]. În 
acest sens de idei, principalul obiectiv al oricărui stat în relaţiile sale acest sens de idei, principalul obiectiv al oricărui stat în relaţiile sale 
cu alte state este să infl uenţeze dialogul multiplu pentru avantajul cu alte state este să infl uenţeze dialogul multiplu pentru avantajul 
propriu, avînd obligaţia şi răspunderea de a formula şi de a asigura propriu, avînd obligaţia şi răspunderea de a formula şi de a asigura 
propria politică externă. Gh. Rizescu susţine că formularea politicii propria politică externă. Gh. Rizescu susţine că formularea politicii 
externe reprezintă unul din aspectele politicii naţionale şi cade în externe reprezintă unul din aspectele politicii naţionale şi cade în 
sarcina politicianului, în timp ce coordonarea relaţiilor internaţiona-sarcina politicianului, în timp ce coordonarea relaţiilor internaţiona-
le şi analiza priorităţilor de politică externă cade în sarcina agenţilor le şi analiza priorităţilor de politică externă cade în sarcina agenţilor 
diplomatici, parlamentarii fi ind consideraţi „diplomaţi de moment” diplomatici, parlamentarii fi ind consideraţi „diplomaţi de moment” 
[12, p.113]. Pentru a elucida caracterul diplomatic al relaţiilor ex-[12, p.113]. Pentru a elucida caracterul diplomatic al relaţiilor ex-
terne vom prezenta  tipologia şi funcţiile diplomaţiei:terne vom prezenta  tipologia şi funcţiile diplomaţiei:
 diplomaţia parlamentară este un instrument important de  diplomaţia parlamentară este un instrument important de 

promovare a intereselor naţionale, fiind definit cadrul politico-promovare a intereselor naţionale, fiind definit cadrul politico-
juridic care oferă deputaţilor posibilitatea de a se prezenta în rol juridic care oferă deputaţilor posibilitatea de a se prezenta în rol 
de diplomat şi, totodată, facilitează intervenţia forurilor legislative de diplomat şi, totodată, facilitează intervenţia forurilor legislative 
în formularea şi controlul politicii externe. A. Colaţchi identifi că în formularea şi controlul politicii externe. A. Colaţchi identifi că 
două funcţii importante ale acestui model de diplomaţie: activita-două funcţii importante ale acestui model de diplomaţie: activita-
tea legislativă, elaborarea şi adoptarea legilor, ratifi carea tratatelor tea legislativă, elaborarea şi adoptarea legilor, ratifi carea tratatelor 
internaţionale, precum şi colaborarea cu mass-media şi societatea internaţionale, precum şi colaborarea cu mass-media şi societatea 
civilă, realizîndu-se un contact direct prin intermediul forumurilor civilă, realizîndu-se un contact direct prin intermediul forumurilor 
parlamentare internaţionale [13, p.150]. Considerăm că realizarea parlamentare internaţionale [13, p.150]. Considerăm că realizarea 
funcţiilor derivă din organizarea delegaţiilor parlamentare la foruri funcţiilor derivă din organizarea delegaţiilor parlamentare la foruri 
internaţionale şi formarea grupurilor de prietenie între deputaţii internaţionale şi formarea grupurilor de prietenie între deputaţii 
delegaţi. Vom remarca ideea S. Dulschi, care susţine că diploma-delegaţi. Vom remarca ideea S. Dulschi, care susţine că diploma-
ţia parlamentară este concepută pentru a contribui la eforturile de ţia parlamentară este concepută pentru a contribui la eforturile de 
integrare europeană prin atragerea asistenţei statelor membre ale integrare europeană prin atragerea asistenţei statelor membre ale 
Uniunii Europene în procesul ajustării legislative şi instituţionale la Uniunii Europene în procesul ajustării legislative şi instituţionale la 
standardele comunitare. standardele comunitare. 

Cît despre interesul naţional, V. Saca îl numeşte un mecanism Cît despre interesul naţional, V. Saca îl numeşte un mecanism 
în sine al politicii externe, care defi neşte statul în transformare [14, în sine al politicii externe, care defi neşte statul în transformare [14, 
p.145], revenindu-i rolul primar în sistemul corelaţiilor sale cu fe-p.145], revenindu-i rolul primar în sistemul corelaţiilor sale cu fe-
nomenul politicii externe, confi rmat de un şir de factori obiectivi. nomenul politicii externe, confi rmat de un şir de factori obiectivi. 
În primul rînd, interesul naţional se impune ca generator al activi-În primul rînd, interesul naţional se impune ca generator al activi-
tăţilor externe, în sensul că acest interes este în felul său o proiec-tăţilor externe, în sensul că acest interes este în felul său o proiec-
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ţie a politicii externe, un raţionament pentru ca statul, inclusiv în ţie a politicii externe, un raţionament pentru ca statul, inclusiv în 
transformatransformare, să organizeze şi să întreţină legături cu alte state. În re, să organizeze şi să întreţină legături cu alte state. În 
al doilea rînd, interesul naţional este factorul de orientare a politicii al doilea rînd, interesul naţional este factorul de orientare a politicii 
externe, fi e spre menţinerea, fi e spre schimbarea rolului statului pe externe, fi e spre menţinerea, fi e spre schimbarea rolului statului pe 
arena mondială, urmărind autoconservarea securităţii naţionale şi arena mondială, urmărind autoconservarea securităţii naţionale şi 
internaţionale. În al treilea rînd, interesul naţional este perceput ca internaţionale. În al treilea rînd, interesul naţional este perceput ca 
un izvor de alimentare, formare şi funcţionare a mecanismelor po-un izvor de alimentare, formare şi funcţionare a mecanismelor po-
liticii externe. În al patrulea rînd, interesul naţional este unul dintre liticii externe. În al patrulea rînd, interesul naţional este unul dintre 
mijloacele determinante de transformare a politicii externe, de creş-mijloacele determinante de transformare a politicii externe, de creş-
tere sau descreştere a rolului ei în sistemul relaţiilor internaţionale;tere sau descreştere a rolului ei în sistemul relaţiilor internaţionale;
  diplomaţia tradiţională reprezintă mecanismul de aplicare şi   diplomaţia tradiţională reprezintă mecanismul de aplicare şi 

exercitare a politicii externe, este de părere T. Spinei, iar D. Digol exercitare a politicii externe, este de părere T. Spinei, iar D. Digol 
consideră că diplomaţia este un instrument de importanţă vitală a consideră că diplomaţia este un instrument de importanţă vitală a 
unui stat şi nici o ţară suverană nu a desfi inţat serviciul diplomatic unui stat şi nici o ţară suverană nu a desfi inţat serviciul diplomatic 
naţional [15, p.166]. Oportunitatea defi nirii, a elaborării şi promovă-naţional [15, p.166]. Oportunitatea defi nirii, a elaborării şi promovă-
rii politici externe în urma proclamarea independenţei a condiţionat rii politici externe în urma proclamarea independenţei a condiţionat 
expres necesitatea instituţionalizării unui serviciu diplomatic, însă expres necesitatea instituţionalizării unui serviciu diplomatic, însă 
lipsa cadrului legislativ-normativ adecvat desfăşurării activităţilor lipsa cadrului legislativ-normativ adecvat desfăşurării activităţilor 
diplomatice, a cunoştinţelor si experienţei în domeniu s-au dovedit diplomatice, a cunoştinţelor si experienţei în domeniu s-au dovedit 
a fi  doar o parte din obstacolele ce urmau să fi  fost depăşite, aceşti şi a fi  doar o parte din obstacolele ce urmau să fi  fost depăşite, aceşti şi 
alţi factori lăsîndu-şi amprenta asupra calităţii diplomaţiei naţionale.alţi factori lăsîndu-şi amprenta asupra calităţii diplomaţiei naţionale.

Diplomaţia parlamentară, potrivi unor supoziţii, este mai activă Diplomaţia parlamentară, potrivi unor supoziţii, este mai activă 
decît diplomaţia tradiţională, fiind constituită din reprezentanţii decît diplomaţia tradiţională, fiind constituită din reprezentanţii 
formaţiunilor social-politice, aceasta solicită o abordare complexă formaţiunilor social-politice, aceasta solicită o abordare complexă 
a prevederilor de politică externă. Prin utilizarea mecanismului a prevederilor de politică externă. Prin utilizarea mecanismului 
de lobby, diplomaţia parlamentară poate obţine anumite rezultate de lobby, diplomaţia parlamentară poate obţine anumite rezultate 
superioare în raport cu diplomaţia tradiţională, iar eşecul diploma-superioare în raport cu diplomaţia tradiţională, iar eşecul diploma-
ţiei parlamentare nu are aceeaşi anvergură ca eşecul diplomaţiei ţiei parlamentare nu are aceeaşi anvergură ca eşecul diplomaţiei 
tradiţionale, consideră A. Colaţchi, care precizează că prin diplo-tradiţionale, consideră A. Colaţchi, care precizează că prin diplo-
maţia parlamentară pot fi testate propuneri de soluţionare a ches-maţia parlamentară pot fi testate propuneri de soluţionare a ches-
tiunilor cu privire la contradicţiile dintre state, cîmpul aplicativ al tiunilor cu privire la contradicţiile dintre state, cîmpul aplicativ al 
diplomaţiei parlamentare fiind mult mai larg decît cel al diploma-diplomaţiei parlamentare fiind mult mai larg decît cel al diploma-
ţiei tradiţionale [16, p.150];ţiei tradiţionale [16, p.150];
 diplomaţia economică se dovedeşte a fi  unul dintre cele mai  diplomaţia economică se dovedeşte a fi  unul dintre cele mai 

efi ciente instrumente de valorifi care a intereselor economice naţiona-efi ciente instrumente de valorifi care a intereselor economice naţiona-
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le, subliniază N. Chimerle, subliniază N. Chimerciuc, prevăzînd aplicarea eforturilor focusate ciuc, prevăzînd aplicarea eforturilor focusate 
pe promovarea intereselor economice ale unui stat pe plan internaţio-pe promovarea intereselor economice ale unui stat pe plan internaţio-
nal. În acest context, utilizarea avantajelor concurenţiale, specializa-nal. În acest context, utilizarea avantajelor concurenţiale, specializa-
rea şi cooperarea în producere are o importanţă deosebită în ceea ce rea şi cooperarea în producere are o importanţă deosebită în ceea ce 
priveşte atingerea intereselor strategice ale statului [17, p.167] priveşte atingerea intereselor strategice ale statului [17, p.167] 

Diplomaţia naţională, exprimată prin instrumente ale diploma-Diplomaţia naţională, exprimată prin instrumente ale diploma-
ţiei tradiţionale, parlamentare şi economice, oferă mecanisme de ţiei tradiţionale, parlamentare şi economice, oferă mecanisme de 
realizare a politicii externe a Republicii Moldova, proces rezultat realizare a politicii externe a Republicii Moldova, proces rezultat 
din conţinutul prevederilor programatice de politică externă ale par-din conţinutul prevederilor programatice de politică externă ale par-
tidelor politice, dar un numai.tidelor politice, dar un numai.

Revenind la analiza raportului dintre partidele politice şi insti-Revenind la analiza raportului dintre partidele politice şi insti-
tuţia legislativului, identifi căm următorul tip de interconexiune: tuţia legislativului, identifi căm următorul tip de interconexiune: 
membrii partidului care au obţinut votul necesar pentru accedere la membrii partidului care au obţinut votul necesar pentru accedere la 
guvernare devin legislatori pentru un mandat determinat prin Con-guvernare devin legislatori pentru un mandat determinat prin Con-
stituţie, preluînd mecanismul de realizare a prevederilor electorale stituţie, preluînd mecanismul de realizare a prevederilor electorale 
şi expunînd în practică obiectivele stipulate în platforme electora-şi expunînd în practică obiectivele stipulate în platforme electora-
le. S. Goriuc subliniază că în anii electorali se formează situaţii în le. S. Goriuc subliniază că în anii electorali se formează situaţii în 
care partidele cu rezonanţă mică pe piaţa electorală acceptă ideea care partidele cu rezonanţă mică pe piaţa electorală acceptă ideea 
fuzionării cu partidele mari pentru a reuşi în promovarea propriu-fuzionării cu partidele mari pentru a reuşi în promovarea propriu-
lui program politic. Partidele mari, la rîndul lor, pot adopta aceeaşi lui program politic. Partidele mari, la rîndul lor, pot adopta aceeaşi 
strategie de atragere a partidelor mici în propriul areal de acţiune strategie de atragere a partidelor mici în propriul areal de acţiune 
pentru a obţine o pondere electorală mai mare în faţa opinie pu-pentru a obţine o pondere electorală mai mare în faţa opinie pu-
blice [18, p.334]. A. Colaţchi, citîndu-l pe R. Aron, menţionează blice [18, p.334]. A. Colaţchi, citîndu-l pe R. Aron, menţionează 
că „funcţionarea parlamentului depinde de legislaţia constituţiona-că „funcţionarea parlamentului depinde de legislaţia constituţiona-
lă şi electorală, în timp ce lupta politică în interiorul legislativului lă şi electorală, în timp ce lupta politică în interiorul legislativului 
devine clară prin conceperea concurenţei dintre grupurile sociale. devine clară prin conceperea concurenţei dintre grupurile sociale. 
Aspectele vieţii parlamentare sînt determinate de cadrul normativ în Aspectele vieţii parlamentare sînt determinate de cadrul normativ în 
vigoare şi de viziunile oamenilor politici asupra gradului de admi-vigoare şi de viziunile oamenilor politici asupra gradului de admi-
sibilitate şi imposibilitate de a admite acţiuni şi asupra legitimităţii sibilitate şi imposibilitate de a admite acţiuni şi asupra legitimităţii 
mijloacelor” [19, p.85]. Aceste acţiuni amintesc de mecanisme prin mijloacelor” [19, p.85]. Aceste acţiuni amintesc de mecanisme prin 
intermediul cărora partidele politice creează contextul favorabil de intermediul cărora partidele politice creează contextul favorabil de 
formare a politicii externe prin edifi carea coaliţiilor, apelarea la po-formare a politicii externe prin edifi carea coaliţiilor, apelarea la po-
sibilitatea de a face lobby sau la capacitatea de a schimba opţiunea sibilitatea de a face lobby sau la capacitatea de a schimba opţiunea 
electorală în favoarea obţinerii numărului necesar de voturi pentru electorală în favoarea obţinerii numărului necesar de voturi pentru 
racordarea intereselor naţionale la exigenţele timpului. racordarea intereselor naţionale la exigenţele timpului. 
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Cu certitudine, activităţile externe ale Parlamentului pot facilita Cu certitudine, activităţile externe ale Parlamentului pot facilita 
intensifi carea suportului din partea statelor şi a organizaţiilor inter-intensifi carea suportului din partea statelor şi a organizaţiilor inter-
naţionale pentru un stat care îşi doreşte consolidarea prezenţei sale naţionale pentru un stat care îşi doreşte consolidarea prezenţei sale 
pe arena mondială. Precizăm că în Republica Moldova nu există o pe arena mondială. Precizăm că în Republica Moldova nu există o 
lege care s-ar numi „Direcţiile principale ale politicii interne şi ex-lege care s-ar numi „Direcţiile principale ale politicii interne şi ex-
terne”, fi ind cuprinse în diferite documente aprobate de Parlament. terne”, fi ind cuprinse în diferite documente aprobate de Parlament. 
Însă în Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului [20] Însă în Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului [20] 
găsim setul de acţiuni pentru realizarea politicii externe. Articolul găsim setul de acţiuni pentru realizarea politicii externe. Articolul 
14 pune în lumină atribuţiile Preşedintelui Parlamentului, abilitat cu 14 pune în lumină atribuţiile Preşedintelui Parlamentului, abilitat cu 
reprezentarea instituţiei în ţară şi peste hotare, precum şi cu desem-reprezentarea instituţiei în ţară şi peste hotare, precum şi cu desem-
narea, după consultarea fracţiunilor parlamentare, a componenţei narea, după consultarea fracţiunilor parlamentare, a componenţei 
delegaţiilor parlamentare, cu excepţia celor permanente. Vom nota delegaţiilor parlamentare, cu excepţia celor permanente. Vom nota 
că excepţia se explică prin faptul că desemnarea delegaţiilor parla-că excepţia se explică prin faptul că desemnarea delegaţiilor parla-
mentare în organizaţii internaţionale, potrivit art. 13 al Regulamen-mentare în organizaţii internaţionale, potrivit art. 13 al Regulamen-
tului, îi revine în mod exclusiv Biroului Permanent, respectîndu-se, tului, îi revine în mod exclusiv Biroului Permanent, respectîndu-se, 
de fapt, procedura de aprobare a componenţei numerice şi nomina-de fapt, procedura de aprobare a componenţei numerice şi nomina-
le. Precizăm că Biroul Permanent se constituie prin formula propor-le. Precizăm că Biroul Permanent se constituie prin formula propor-
ţiei, identică prezenţei electorale în forumul legislativ suprem. ţiei, identică prezenţei electorale în forumul legislativ suprem. 

P. Midrigan abordează problema apartenenţei Preşedintelui Par-P. Midrigan abordează problema apartenenţei Preşedintelui Par-
lamentului la un partid politic, considerînd că aceasta se dovedeşte lamentului la un partid politic, considerînd că aceasta se dovedeşte 
a fi  cardinală în reliefarea rolului partidelor politice în legislativ a fi  cardinală în reliefarea rolului partidelor politice în legislativ 
şi impactului exercitării funcţiilor asupra efi cienţei instituţionale. şi impactului exercitării funcţiilor asupra efi cienţei instituţionale. 
Analistul susţine că în Republica Moldova acest subiect nu a deve-Analistul susţine că în Republica Moldova acest subiect nu a deve-
nit obiect atractiv al atenţiei opiniei publice: în cazul că Preşedin-nit obiect atractiv al atenţiei opiniei publice: în cazul că Preşedin-
tele îşi păstrează calitatea de membru al partidului, acesta nu mai tele îşi păstrează calitatea de membru al partidului, acesta nu mai 
poate fi  identifi cat cu un arbitru sau cu un moderator între partidele poate fi  identifi cat cu un arbitru sau cu un moderator între partidele 
politice, iar rezultatul se răsfrînge negativ asupra activităţii întregu-politice, iar rezultatul se răsfrînge negativ asupra activităţii întregu-
lui Parlament [21, p.57]. Suntem de părere că această concluzie este lui Parlament [21, p.57]. Suntem de părere că această concluzie este 
speculativă, este forţată logic şi nu rezistă criticii, confundîndu-se speculativă, este forţată logic şi nu rezistă criticii, confundîndu-se 
atribuţiile şi modalităţile de alegere în funcţie a două demnităţi – atribuţiile şi modalităţile de alegere în funcţie a două demnităţi – 
şeful statului şi şeful legislativului.şeful statului şi şeful legislativului.

O structură specializată în formarea şi exercitarea politicii ex-O structură specializată în formarea şi exercitarea politicii ex-
terne este Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare terne este Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare 
europeană [22]. Atribuţiile acestei Comisii constau în controlul par-europeană [22]. Atribuţiile acestei Comisii constau în controlul par-
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lamentar asupra politicii externe şi de integrare europeană, coordo-lamentar asupra politicii externe şi de integrare europeană, coordo-
narea procesului de racordare a legislaţiei naţionale la standardele narea procesului de racordare a legislaţiei naţionale la standardele 
europene, avizarea tratatelor şi actelor internaţionale. În subordine europene, avizarea tratatelor şi actelor internaţionale. În subordine 
se afl ă diverse aspecte ale cooperării cu Parlamentele altor state, cu se afl ă diverse aspecte ale cooperării cu Parlamentele altor state, cu 
organismele interparlamentare şi audierea candidaţilor pentru func-organismele interparlamentare şi audierea candidaţilor pentru func-
ţia de ambasador. Potrivit opiniei lui S. Secrieru, Comisia poate să ţia de ambasador. Potrivit opiniei lui S. Secrieru, Comisia poate să 
sesizeze executivul în probleme ce ţin de politica externă, solicitînd sesizeze executivul în probleme ce ţin de politica externă, solicitînd 
rapoarte pentru a analiza evoluţia relaţiilor statului în plan extern rapoarte pentru a analiza evoluţia relaţiilor statului în plan extern 
[23, p.35], pe cînd sub aspectul reprezentativităţii, Parlamentul [23, p.35], pe cînd sub aspectul reprezentativităţii, Parlamentul 
poate fi  abordat şi analizat ca reprezentant al partidelor politice, poate fi  abordat şi analizat ca reprezentant al partidelor politice, 
al unui grup parlamentar sau prin înalta funcţie constituţională de al unui grup parlamentar sau prin înalta funcţie constituţională de 
reprezentant legitim al poporului care îl abilitează prin alegere. reprezentant legitim al poporului care îl abilitează prin alegere. 
Gh. Rizescu subliniază că astfel se conturează importanţa funcţiilor Gh. Rizescu subliniază că astfel se conturează importanţa funcţiilor 
Parlamentului într-o societate democratică, realizînd, în mod gene-Parlamentului într-o societate democratică, realizînd, în mod gene-
ral, reprezentarea statului pe arena mondială şi, în mod individual, ral, reprezentarea statului pe arena mondială şi, în mod individual, 
prevederile programatice care fundamentează geneza evoluţiei vec-prevederile programatice care fundamentează geneza evoluţiei vec-
torului extern [24, p.114].torului extern [24, p.114].

În accepţia noastră, concretizarea mecanismelor utilizate de În accepţia noastră, concretizarea mecanismelor utilizate de 
fracţiunile parlamentare pentru realizarea obiectivelor programa-fracţiunile parlamentare pentru realizarea obiectivelor programa-
tice poate fi  înfăptuită prin efectuarea analizei actelor legislativ-tice poate fi  înfăptuită prin efectuarea analizei actelor legislativ-
normative care au constituit obiectul preocupărilor Comisie pentru normative care au constituit obiectul preocupărilor Comisie pentru 
politică externă în perioada 2010-2015 [25], clasifi cîndu-le după politică externă în perioada 2010-2015 [25], clasifi cîndu-le după 
criteriile: propus-adoptat, propus-examinat, propus-retras. În acest criteriile: propus-adoptat, propus-examinat, propus-retras. În acest 
sens de acţiuni, a fost propus şi adoptat Proiectul hotărîrii pentru sens de acţiuni, a fost propus şi adoptat Proiectul hotărîrii pentru 
aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire 
la susţinerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldo-la susţinerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldo-
va, Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind iniţierea va, Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind iniţierea 
Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova privind importanţa Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova privind importanţa 
Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Euro-Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Euro-
peană şi a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de peană şi a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de 
vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, Proiectul legii privind in-vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, Proiectul legii privind in-
terpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea cu privire terpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea cu privire 
la tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, Proiectul de ho-la tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, Proiectul de ho-
tărîre privind modifi carea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile tărîre privind modifi carea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile 
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parlamentare de prietenie, Proiectul legii privind interpretarea unor parlamentare de prietenie, Proiectul legii privind interpretarea unor 
sintagme din articolul 201 din Legea privind  serviciul diplomatic, sintagme din articolul 201 din Legea privind  serviciul diplomatic, 
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adu-Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adu-
nării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei nării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei 
în Parlamentul Republicii Moldova. Autorii acestor proiecte sînt în Parlamentul Republicii Moldova. Autorii acestor proiecte sînt 
membri ai partidelor parlamentare cu viziuni proeuropene.membri ai partidelor parlamentare cu viziuni proeuropene.

Conform criteriului propus şi examinat, identifi căm Proiectul Conform criteriului propus şi examinat, identifi căm Proiectul 
hotărîrii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului republi-hotărîrii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului republi-
can legislativ cu privire la aderarea Republicii Moldova la tratatele can legislativ cu privire la aderarea Republicii Moldova la tratatele 
de constituire a comunităţii Economice Eurasiatice, de formare a de constituire a comunităţii Economice Eurasiatice, de formare a 
teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale, Proiectul teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale, Proiectul 
legii pentru denunţarea Acordului de Asociere între Republica Mol-legii pentru denunţarea Acordului de Asociere între Republica Mol-
dova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Euro-dova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Euro-
peană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă peană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte. Notam că aceste proiecte au fost propuse de fracţiunea comu-parte. Notam că aceste proiecte au fost propuse de fracţiunea comu-
nistă şi cea socialistă şi stagnează în stadiu de examinare, deoarece nistă şi cea socialistă şi stagnează în stadiu de examinare, deoarece 
nu se bucură de o susţinere majoritară şi contravin intereselor de nu se bucură de o susţinere majoritară şi contravin intereselor de 
politică internă, dar şi de politică externă a Republicii Moldova.politică internă, dar şi de politică externă a Republicii Moldova.

În conformitate cu criteriul propus şi retras, atestăm Proiectul În conformitate cu criteriul propus şi retras, atestăm Proiectul 
hotărîrii privind denunţarea Acordului de constituire a Comunităţii hotărîrii privind denunţarea Acordului de constituire a Comunităţii 
Statelor Independente, Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Statelor Independente, Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea 
Hotărîrii Parlamentului privind promovarea activităţilor Adunării Hotărîrii Parlamentului privind promovarea activităţilor Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în 
Parlamentul Republicii Moldova (art.1), alte acte fiind Proiectul Parlamentul Republicii Moldova (art.1), alte acte fiind Proiectul 
de hotărîre cu privire la Pachetul Energetic III al Tratatului de de hotărîre cu privire la Pachetul Energetic III al Tratatului de 
constituire a Comunităţii Energetice, Proiectul legii privind coo-constituire a Comunităţii Energetice, Proiectul legii privind coo-
perarea între Parlament şi Guvern în procesul de integrare euro-perarea între Parlament şi Guvern în procesul de integrare euro-
peană a Republicii Moldova. peană a Republicii Moldova. 

Prin examinarea cantitativă a ponderii proiectelor de hotărîri pe Prin examinarea cantitativă a ponderii proiectelor de hotărîri pe 
segmentul politicii externe putem determina activizarea fracţiunilor segmentul politicii externe putem determina activizarea fracţiunilor 
de sorginte proeuropeană, susţinînd constanta cursului de integrare de sorginte proeuropeană, susţinînd constanta cursului de integrare 
europeană. În condiţiile în care Parlamentul legiferează prevederi-europeană. În condiţiile în care Parlamentul legiferează prevederi-
le programatice, rolul şi locul delegaţiilor parlamentare desemnate le programatice, rolul şi locul delegaţiilor parlamentare desemnate 
pentru a participa la forurile internaţionale reprezintă mecanismul pentru a participa la forurile internaţionale reprezintă mecanismul 
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de exercitare a politicii externe, pe cînd funcţionalitatea lui se expli-de exercitare a politicii externe, pe cînd funcţionalitatea lui se expli-
că prin multitudinea de componente şi atribute ale statului care sînt că prin multitudinea de componente şi atribute ale statului care sînt 
realizate în exterior. Mecanismul presupune reliefarea funcţionării realizate în exterior. Mecanismul presupune reliefarea funcţionării 
externe a sistemului parlamentar naţional, a unui grup parlamentar, externe a sistemului parlamentar naţional, a unui grup parlamentar, 
a unui partid politic caracterizat de anumită ideologie sau a unei a unui partid politic caracterizat de anumită ideologie sau a unei 
coaliţii. În aceeaşi ordine vom sublinia că delegaţiile pot reprezenta coaliţii. În aceeaşi ordine vom sublinia că delegaţiile pot reprezenta 
o comisie parlamentară, edifi cînd contextul schimbului necesar de o comisie parlamentară, edifi cînd contextul schimbului necesar de 
opinii şi experienţă la nivel subregional, regional sau mondial, însă opinii şi experienţă la nivel subregional, regional sau mondial, însă 
acestea, fi e ad hoc, fi e cu statut permanent, nu pot să reprezinte decît acestea, fi e ad hoc, fi e cu statut permanent, nu pot să reprezinte decît 
interesele naţionale.interesele naţionale.

Pentru elucidarea mai amplă a mecanismelor partinice de rea-Pentru elucidarea mai amplă a mecanismelor partinice de rea-
lizare a prevederilor de politică externă, membrii fracţiunilor din lizare a prevederilor de politică externă, membrii fracţiunilor din 
Parlamentul Republicii Moldova participă activ în cadrul Adună-Parlamentul Republicii Moldova participă activ în cadrul Adună-
rii Parlamentare a statelor membre ale Procesului de Cooperare în rii Parlamentare a statelor membre ale Procesului de Cooperare în 
Europa de Sud-Est, prin intermediul ei promovează intensifi carea Europa de Sud-Est, prin intermediul ei promovează intensifi carea 
cooperării multilaterale economice şi comerciale, cu accent pe co-cooperării multilaterale economice şi comerciale, cu accent pe co-
operarea transfrontalieră, modernizarea infrastructurii în transpor-operarea transfrontalieră, modernizarea infrastructurii în transpor-
turi, comunicaţii şi energie, promovarea comerţului şi investiţilor. turi, comunicaţii şi energie, promovarea comerţului şi investiţilor. 
În cadrul Adunării Interparlamentare a Iniţiativei Central Europene În cadrul Adunării Interparlamentare a Iniţiativei Central Europene 
Republica Moldova susţine promovarea valorilor democratice şi a Republica Moldova susţine promovarea valorilor democratice şi a 
standardelor europene, tratate ca mecanisme de dezvoltare. Partici-standardelor europene, tratate ca mecanisme de dezvoltare. Partici-
parea în cadrul Adunării Interparlamentare a ţărilor CSI urmăreşte parea în cadrul Adunării Interparlamentare a ţărilor CSI urmăreşte 
să contribuie la dinamizarea procesului de pregătire a proiectelor să contribuie la dinamizarea procesului de pregătire a proiectelor 
de acte legislative de interes comun pe segmentele energetic, eco-de acte legislative de interes comun pe segmentele energetic, eco-
nomic, ştiinţifi c şi cultural. În sesiunile Adunării Parlamentare a nomic, ştiinţifi c şi cultural. În sesiunile Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei parlamentarii din Republica Moldova militează Consiliului Europei parlamentarii din Republica Moldova militează 
în favoarea respectării drepturilor omului, promovării democraţi-în favoarea respectării drepturilor omului, promovării democraţi-
ei şi edifi cării statului de drept. În cadrul Adunării Parlamentare ei şi edifi cării statului de drept. În cadrul Adunării Parlamentare 
a Cooperării Economice la Marea Neagră delegaţii din Republica a Cooperării Economice la Marea Neagră delegaţii din Republica 
Moldova pledează pentru diversifi carea surselor energetice, dezvol-Moldova pledează pentru diversifi carea surselor energetice, dezvol-
tarea ştiinţei şi tehnologiei, promovarea investiţiilor şi apropierea tarea ştiinţei şi tehnologiei, promovarea investiţiilor şi apropierea 
graduală de Uniunea Europeană. În Adunarea Parlamentară a Fran-graduală de Uniunea Europeană. În Adunarea Parlamentară a Fran-
cofoniei delegaţii se reunesc într-un for de dezbateri şi schimb de cofoniei delegaţii se reunesc într-un for de dezbateri şi schimb de 
informaţii cu privire la promovarea păcii, democraţiei şi drepturilor informaţii cu privire la promovarea păcii, democraţiei şi drepturilor 
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omului, sprijină educaţia, cercetarea şi solidaritatea prin folosirea omului, sprijină educaţia, cercetarea şi solidaritatea prin folosirea 
limbii franceze, contribuind la instaurarea dialogului între culturi şi limbii franceze, contribuind la instaurarea dialogului între culturi şi 
civilizaţii. Delegaţia naţională la Adunarea Parlamentară a GUAM civilizaţii. Delegaţia naţională la Adunarea Parlamentară a GUAM 
se organizează în Comitete pe domeniul Drept şi Politică, Ştiinţă, se organizează în Comitete pe domeniul Drept şi Politică, Ştiinţă, 
Cultură şi Educaţie, Economie şi Comerţ, iar în Adunarea Parla-Cultură şi Educaţie, Economie şi Comerţ, iar în Adunarea Parla-
mentară a OSCE sînt delegaţi cu mandatul de a promova diplomaţia mentară a OSCE sînt delegaţi cu mandatul de a promova diplomaţia 
preventivă, gestionarea confl ictelor şi respectarea drepturilor omu-preventivă, gestionarea confl ictelor şi respectarea drepturilor omu-
lui şi a democraţiei în ansamblu. Adunarea Parlamentară a Alianţei  lui şi a democraţiei în ansamblu. Adunarea Parlamentară a Alianţei  
Atlanticului de Nord reprezintă forul de delegare internaţională a Atlanticului de Nord reprezintă forul de delegare internaţională a 
deputaţilor naţionali, obiectivul general al participării fi ind men-deputaţilor naţionali, obiectivul general al participării fi ind men-
ţinerea păcii, asigurarea securităţii şi consolidarea instrumentelor ţinerea păcii, asigurarea securităţii şi consolidarea instrumentelor 
interne de securitate. În cadrul Adunării Parlamentare a Parteneria-interne de securitate. În cadrul Adunării Parlamentare a Parteneria-
tului Estic agenda delegaţiilor naţionale prevede cooperarea pentru tului Estic agenda delegaţiilor naţionale prevede cooperarea pentru 
asigurarea drepturile omului, consolidarea statului de drept, creş-asigurarea drepturile omului, consolidarea statului de drept, creş-
terea economică, dezvoltarea educaţiei şi cooperarea culturală. În terea economică, dezvoltarea educaţiei şi cooperarea culturală. În 
fi ne, Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uni-fi ne, Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uni-
unea Europeană, format din reprezentanţii părţilor la nivel de înalţi unea Europeană, format din reprezentanţii părţilor la nivel de înalţi 
funcţionari, poate adopta decizii obligatorii în virtutea stipulărilor funcţionari, poate adopta decizii obligatorii în virtutea stipulărilor 
exprese din Acord, de aceea deţină o relevanţă majoră ca mecanism exprese din Acord, de aceea deţină o relevanţă majoră ca mecanism 
de realizare a obiectivelor programatice de politică externă [26]. de realizare a obiectivelor programatice de politică externă [26]. 
Vom preciza că delegaţiile parlamentare naţionale sînt formate din Vom preciza că delegaţiile parlamentare naţionale sînt formate din 
reprezentanţii tuturor partidelor politice care au acces în Parlament, reprezentanţii tuturor partidelor politice care au acces în Parlament, 
circumstanţe în care diferenţele geopolitice sau doctrinar-ideologi-circumstanţe în care diferenţele geopolitice sau doctrinar-ideologi-
ce dintre fracţiuni nu-şi regăsesc refl ectare.ce dintre fracţiuni nu-şi regăsesc refl ectare.

În contextul analizei funcţiilor şi capacităţilor instituţiilor de-În contextul analizei funcţiilor şi capacităţilor instituţiilor de-
mocratice de formare şi realizare a politicii externe, V. Chirilă pune mocratice de formare şi realizare a politicii externe, V. Chirilă pune 
în discuţie problema partajării atribuţiilor în domeniu, remarcînd o în discuţie problema partajării atribuţiilor în domeniu, remarcînd o 
anumită diminuare a rolului Parlamentului în procesul de elaborare anumită diminuare a rolului Parlamentului în procesul de elaborare 
şi de implementare a politicii externe [27]. În conformitate cu art. 86 şi de implementare a politicii externe [27]. În conformitate cu art. 86 
al Constituţiei Republicii Moldova, Preşedintelui îi revin atribuţii al Constituţiei Republicii Moldova, Preşedintelui îi revin atribuţii 
importante în domeniul politicii externe, ca exemplu fi ind purtarea importante în domeniul politicii externe, ca exemplu fi ind purtarea 
negocierilor, încheierea tratatelor internaţionale în numele statului, negocierilor, încheierea tratatelor internaţionale în numele statului, 
numirea şi rechemarea ambasadorilor. Totuşi, după cum am speci-numirea şi rechemarea ambasadorilor. Totuşi, după cum am speci-
fi cat ceva mai sus, anume Parlamentul prin art. 66 lit. d şi lit. f al fi cat ceva mai sus, anume Parlamentul prin art. 66 lit. d şi lit. f al 
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Constituţiei este abilitat cu atribuţia de a trasa direcţiile principale Constituţiei este abilitat cu atribuţia de a trasa direcţiile principale 
ale politicii externe şi a exercita controlul parlamentar asupra pu-ale politicii externe şi a exercita controlul parlamentar asupra pu-
terii executive. Este de subliniat că anume suprapunerea atribuţi-terii executive. Este de subliniat că anume suprapunerea atribuţi-
ilor în domeniul politicii externe a provocat anumite discrepanţe ilor în domeniul politicii externe a provocat anumite discrepanţe 
ale mesajului politic exprimat de autorităţi în exterior, dar care nu ale mesajului politic exprimat de autorităţi în exterior, dar care nu 
sînt inevitabile în condiţiile separării funcţiilor puterii de stat. Însă sînt inevitabile în condiţiile separării funcţiilor puterii de stat. Însă 
în Republica Moldova, dar şi în alte state, nu numai afl ate în tran-în Republica Moldova, dar şi în alte state, nu numai afl ate în tran-
ziţie, dar şi cu niveluri diferite de democraţie, nu se respectă un ziţie, dar şi cu niveluri diferite de democraţie, nu se respectă un 
principiu care ar trebui să fi e incontestabil şi aplicabil fără rezerve: principiu care ar trebui să fi e incontestabil şi aplicabil fără rezerve: 
divergenţele strategice şi tactice se exprimă şi se dezbat în interior, divergenţele strategice şi tactice se exprimă şi se dezbat în interior, 
iar în relaţiile internaţionale poziţia autorităţilor trebuie să fi e una iar în relaţiile internaţionale poziţia autorităţilor trebuie să fi e una 
comună şi necontradictorie, să creeze, cel puţin la nivelul de dialog, comună şi necontradictorie, să creeze, cel puţin la nivelul de dialog, 
aparenţa consensului verbal.aparenţa consensului verbal.

V. Chirilă, dar şi alţi cercetători, analişti şi oameni politici, a V. Chirilă, dar şi alţi cercetători, analişti şi oameni politici, a 
atestat discrepanţa vizibilă între mesajul de integrare europeană a atestat discrepanţa vizibilă între mesajul de integrare europeană a 
Republicii Moldova şi eforturile autorităţilor naţionale de a umple Republicii Moldova şi eforturile autorităţilor naţionale de a umple 
acest mesaj cu substanţa unui proces continuu, coerent şi credibil acest mesaj cu substanţa unui proces continuu, coerent şi credibil 
de realizare a reformelor politice, economice şi sociale devenite de realizare a reformelor politice, economice şi sociale devenite 
obligatorii pentru a avansa pe calea realizării parcursului european. obligatorii pentru a avansa pe calea realizării parcursului european. 
Acest conglomerat de acţiuni se formează în condiţiile în care ra-Acest conglomerat de acţiuni se formează în condiţiile în care ra-
poartele Comisiei Europene, precum şi de la alte instituţii de coo-poartele Comisiei Europene, precum şi de la alte instituţii de coo-
perare multilaterală, cu predilecţie Consiliul Europei, asupra par-perare multilaterală, cu predilecţie Consiliul Europei, asupra par-
cursului reformator, denotă frecvent existenţa discontinuităţii între cursului reformator, denotă frecvent existenţa discontinuităţii între 
procesul de adoptare a legilor de Parlament şi implementarea lor procesul de adoptare a legilor de Parlament şi implementarea lor 
efectivă de autorităţile centrale, mai ales la capitolul ce se referă la efectivă de autorităţile centrale, mai ales la capitolul ce se referă la 
independenţa justiţiei, libertatea mass-mediei, combaterea efi cientă independenţa justiţiei, libertatea mass-mediei, combaterea efi cientă 
a corupţiei şi dezvoltarea unui mediu favorabil pentru atragerea in-a corupţiei şi dezvoltarea unui mediu favorabil pentru atragerea in-
vestiţiilor străine în economia naţională.vestiţiilor străine în economia naţională.

În concluzie menţionăm că politicile de reprezentare exercitate În concluzie menţionăm că politicile de reprezentare exercitate 
de Parlament, exprimate prin trasarea direcţiilor de politică exter-de Parlament, exprimate prin trasarea direcţiilor de politică exter-
nă, controlul parlamentar asupra activităţii Ministerului Afacerilor nă, controlul parlamentar asupra activităţii Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, aprobarea candidaturilor ambasa-Externe şi Integrării Europene, aprobarea candidaturilor ambasa-
dorilor care urmează să fi e acreditaţi în străinătate, dar şi a înalţilor dorilor care urmează să fi e acreditaţi în străinătate, dar şi a înalţilor 
reprezentanţi pe lîngă organizaţiile internaţionale, sînt determinate reprezentanţi pe lîngă organizaţiile internaţionale, sînt determinate 
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de capde capacităţile şi posibilităţile de elaborare şi promovare a politicii acităţile şi posibilităţile de elaborare şi promovare a politicii 
externe care se doreşte a fi  efi cientă, racordată la cerinţele statului şi externe care se doreşte a fi  efi cientă, racordată la cerinţele statului şi 
ale societăţii, însă nu este mai puţin adevărat că frecvent rezultatele ale societăţii, însă nu este mai puţin adevărat că frecvent rezultatele 
se dovedesc a fi  sub aşteptări. se dovedesc a fi  sub aşteptări. 

Rămînînd pe acelaşi segment instituţional, lapidar vom face Rămînînd pe acelaşi segment instituţional, lapidar vom face 
apel la supoziţia exprimată de C. Solomon, care susţine că afi rma-apel la supoziţia exprimată de C. Solomon, care susţine că afi rma-
rea tot mai amplă a Republicii Moldova în relaţiile cu alte state rea tot mai amplă a Republicii Moldova în relaţiile cu alte state 
şi cu organismele internaţionale presupune şi necesitatea cercetării şi cu organismele internaţionale presupune şi necesitatea cercetării 
instituţiei prezidenţiale, fi ind unul dintre organismele fundamentale instituţiei prezidenţiale, fi ind unul dintre organismele fundamentale 
ale puterii executive, cărui îi revine, conform statutului său precizat ale puterii executive, cărui îi revine, conform statutului său precizat 
prin lege, un rol de frunte în procesul de guvernare a societăţii [28, prin lege, un rol de frunte în procesul de guvernare a societăţii [28, 
p.116]. O mică incursiune în istoria Republicii Moldova permite p.116]. O mică incursiune în istoria Republicii Moldova permite 
să constatăm că instituţia a fost prevăzută cu rolul de a reprezenta să constatăm că instituţia a fost prevăzută cu rolul de a reprezenta 
statul atît în interior, cît şi în exterior. Potrivit Legii cu privire la statul atît în interior, cît şi în exterior. Potrivit Legii cu privire la 
instituirea funcţiei de Preşedinte şi la introducerea unor modifi cări instituirea funcţiei de Preşedinte şi la introducerea unor modifi cări 
şi completări în Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978, pe lîngă şi completări în Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978, pe lîngă 
Preşedinte a fost format un Consiliu Prezidenţial, care să elabore-Preşedinte a fost format un Consiliu Prezidenţial, care să elabore-
ze principiile politicii interne şi externe. C. Solomon precizează ze principiile politicii interne şi externe. C. Solomon precizează 
că sarcinile de bază ale Preşedintelui pot fi  identifi cate prin preve-că sarcinile de bază ale Preşedintelui pot fi  identifi cate prin preve-
derile constituţionale care îl prezintă ca şef al statului şi ca şef al derile constituţionale care îl prezintă ca şef al statului şi ca şef al 
executivului, pe cînd I. Creangă afi rmă că Legea supremă nu face executivului, pe cînd I. Creangă afi rmă că Legea supremă nu face 
referire directă la faptul că Preşedintele este şeful executivului, însă referire directă la faptul că Preşedintele este şeful executivului, însă 
această calitate se deduce din rolul şi locul lui în cadrul sistemului această calitate se deduce din rolul şi locul lui în cadrul sistemului 
puterii executive. Prin faptul că personifi că statul în relaţiile de re-puterii executive. Prin faptul că personifi că statul în relaţiile de re-
prezentare atît externă, cît şi internă constatăm că Preşedintele este prezentare atît externă, cît şi internă constatăm că Preşedintele este 
şeful executivului, deşi analizînd modifi cările aduse Constituţiei prin şeful executivului, deşi analizînd modifi cările aduse Constituţiei prin 
Legea nr. 1115-XIV din 7.07.2000 [29], deducem că există doi şefi  Legea nr. 1115-XIV din 7.07.2000 [29], deducem că există doi şefi  
ai executivului: Preşedintele Republicii şi Prim-ministrul, supoziţia ai executivului: Preşedintele Republicii şi Prim-ministrul, supoziţia 
fi ind discutabilă, în accepţia noastră, dar subliniem că nu se înscrie în fi ind discutabilă, în accepţia noastră, dar subliniem că nu se înscrie în 
obiectul de studiu al prezentei lucrări. În altă ordine de idei, A. Arseni obiectul de studiu al prezentei lucrări. În altă ordine de idei, A. Arseni 
şi I. Rusandu notează că şeful statului, potrivit prevederilor constitu-şi I. Rusandu notează că şeful statului, potrivit prevederilor constitu-
ţionale, dispune de trei funcţii determinative, acestea fi ind de repre-ţionale, dispune de trei funcţii determinative, acestea fi ind de repre-
zentare, de garant şi de mediere, ultima realizîndu-se prin consultarea zentare, de garant şi de mediere, ultima realizîndu-se prin consultarea 
fracţiunilor parlamentare pentru dizolvarea Parlamentului şi pentru fracţiunilor parlamentare pentru dizolvarea Parlamentului şi pentru 
desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru [30, p.51].desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru [30, p.51].
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Parcurgînd reglementările Legii supreme, constatăm că atribu-Parcurgînd reglementările Legii supreme, constatăm că atribu-
ţiile Preşedintelui se referă la diverse domenii, o categorie distinctă ţiile Preşedintelui se referă la diverse domenii, o categorie distinctă 
fi ind de domeniul politicii externe, Preşedintele avînd funcţia de fi ind de domeniul politicii externe, Preşedintele avînd funcţia de 
reprezentare. V. Popa menţionează că prin reprezentare se subînţe-reprezentare. V. Popa menţionează că prin reprezentare se subînţe-
lege posibilitatea şefului statului de a vorbi din numele poporului lege posibilitatea şefului statului de a vorbi din numele poporului 
atît în exterior, cît şi în interior, prin încheierea tratatelor internaţi-atît în exterior, cît şi în interior, prin încheierea tratatelor internaţi-
onale sau acreditarea reprezentanţilor diplomatici ale altor state în onale sau acreditarea reprezentanţilor diplomatici ale altor state în 
Republica Moldova [31, p.340]. Vom sublinia, în ordinea reliefată Republica Moldova [31, p.340]. Vom sublinia, în ordinea reliefată 
de idei, că deşi Constituţia Republicii Moldova nu precizează ex-de idei, că deşi Constituţia Republicii Moldova nu precizează ex-
pres condiţiile care necesită a fi  întrunite pentru stabilirea relaţii-pres condiţiile care necesită a fi  întrunite pentru stabilirea relaţii-
lor diplomatice, aceasta conţine prevederi referitoare la structura lor diplomatice, aceasta conţine prevederi referitoare la structura 
instituţională abilitată cu stabilirea raporturilor de acest caracter. instituţională abilitată cu stabilirea raporturilor de acest caracter. 
Conform art. 86 alin. 2 din Constituţie, Preşedintele, la propunerea Conform art. 86 alin. 2 din Constituţie, Preşedintele, la propunerea 
Guvernului, aprobă înfi inţarea, desfi inţarea sau schimbarea rangu-Guvernului, aprobă înfi inţarea, desfi inţarea sau schimbarea rangu-
lui reprezentanţelor diplomatice. S. Goriuc menţionează că pe lîngă lui reprezentanţelor diplomatice. S. Goriuc menţionează că pe lîngă 
aceste atribuţii, Preşedintele deţine un rol de prim ordin la reuniunile aceste atribuţii, Preşedintele deţine un rol de prim ordin la reuniunile 
şi conferinţele internaţionale ale şefi lor de state, chemate să examine-şi conferinţele internaţionale ale şefi lor de state, chemate să examine-
ze aspectele fundamentale ale relaţiilor internaţionale şi să oglindeas-ze aspectele fundamentale ale relaţiilor internaţionale şi să oglindeas-
că deciziile lor în tratate şi acorduri internaţionale [32, p.47].că deciziile lor în tratate şi acorduri internaţionale [32, p.47].

Potrivit prevederilor constituţionale, Preşedintele Republicii, Potrivit prevederilor constituţionale, Preşedintele Republicii, 
pentru realizarea misiunilor cu care a fost investit, se afl ă într-un pentru realizarea misiunilor cu care a fost investit, se afl ă într-un 
raport deosebit atît cu instituţia Guvernului, cît şi cu instituţia Par-raport deosebit atît cu instituţia Guvernului, cît şi cu instituţia Par-
lamentului, constituindu-se mecanismul prin care şeful statului rea-lamentului, constituindu-se mecanismul prin care şeful statului rea-
lizează prerogativele în materia politicii externe prin adresarea către lizează prerogativele în materia politicii externe prin adresarea către 
Parlament a mesajelor privind principalele probleme ale statului: Parlament a mesajelor privind principalele probleme ale statului: 
în condiţiile cooperării cu structurile europene, conţinutul politicii în condiţiile cooperării cu structurile europene, conţinutul politicii 
externe devine una din  problemele importante ale societăţii. Refe-externe devine una din  problemele importante ale societăţii. Refe-
rindu-se la raportul dintre şeful statului şi Parlament, Gh. Costachi rindu-se la raportul dintre şeful statului şi Parlament, Gh. Costachi 
şi P. Hlipcă menţionează că Legea supremă prevede expres că Pre-şi P. Hlipcă menţionează că Legea supremă prevede expres că Pre-
şedintele încheie tratate internaţionale şi le prezintă, în modul şi în şedintele încheie tratate internaţionale şi le prezintă, în modul şi în 
termenul stabilit prin lege, spre ratifi care Parlamentului [33, p.512]. termenul stabilit prin lege, spre ratifi care Parlamentului [33, p.512]. 
Considerăm oportun să analizăm şi raportul Şeful statului – Guvern, Considerăm oportun să analizăm şi raportul Şeful statului – Guvern, 
care face obiectul unor multiple mecanisme de formare şi realizare care face obiectul unor multiple mecanisme de formare şi realizare 
a politicii externe. În primul rînd, subliniem că şeful statului numeşte a politicii externe. În primul rînd, subliniem că şeful statului numeşte 
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Guvernul, ca rezultat al aprobării de Parlament, prin acordarea vo-Guvernul, ca rezultat al aprobării de Parlament, prin acordarea vo-
tului de încredere Programului de activitate şi componenţei nomi-tului de încredere Programului de activitate şi componenţei nomi-
nale. În acest sens,  notăm că Programul de activitate al Guvernului nale. În acest sens,  notăm că Programul de activitate al Guvernului 
conţine prevederi de politică externă, sintetizate din programele conţine prevederi de politică externă, sintetizate din programele 
partidelor care formează coaliţia sau guvernează de unul singur, partidelor care formează coaliţia sau guvernează de unul singur, 
întrunind majoritatea parlamentară, iar datorită faptului că şeful întrunind majoritatea parlamentară, iar datorită faptului că şeful 
statului acordă vot de încredere activităţii Guvernului, el dispune statului acordă vot de încredere activităţii Guvernului, el dispune 
utilizarea, în condiţiile legii, a sistemului de resurse şi mecanisme utilizarea, în condiţiile legii, a sistemului de resurse şi mecanisme 
pentru realizare a politicii externe. În acelaşi timp, potrivit art. 98 pentru realizare a politicii externe. În acelaşi timp, potrivit art. 98 
alin.6 din Constituţie, în caz de remaniere guvernamentală sau de alin.6 din Constituţie, în caz de remaniere guvernamentală sau de 
vacanţă a funcţiei, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea vacanţă a funcţiei, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea 
Prim-ministrului pe unii membri ai Guvernului. Prim-ministrului pe unii membri ai Guvernului. 

Altă atribuţie a şefului statului în materie de politică externă este Altă atribuţie a şefului statului în materie de politică externă este 
de consultare a Prim-ministrului la emiterea unor hotărîri. Potri-de consultare a Prim-ministrului la emiterea unor hotărîri. Potri-
vit dispoziţiilor constituţionale din art. 96 alin.1, Guvernul asigură vit dispoziţiilor constituţionale din art. 96 alin.1, Guvernul asigură 
realizarea politicii interne şi externe a statului, în conformitate cu realizarea politicii interne şi externe a statului, în conformitate cu 
Programul său de activitate acceptat de Parlament, specifi căm noi. Programul său de activitate acceptat de Parlament, specifi căm noi. 
Preşedintele poartă răspundere politică pentru rezolvarea probleme-Preşedintele poartă răspundere politică pentru rezolvarea probleme-
lor cu care se confruntă statul, revenindu-i anumite atribuţii pe care lor cu care se confruntă statul, revenindu-i anumite atribuţii pe care 
trebuie să le exercite de comun acord cu Guvernul. Şeful statului nu trebuie să le exercite de comun acord cu Guvernul. Şeful statului nu 
este şeful Guvernului şi apare necesitatea contrasemnării de către este şeful Guvernului şi apare necesitatea contrasemnării de către 
Prim-ministru a unor acte emise de Preşedinte pentru ca acestea să Prim-ministru a unor acte emise de Preşedinte pentru ca acestea să 
producă efecte juridice.producă efecte juridice.

C. Popovici susţine că prin statutul pe care îl deţine, şeful sta-C. Popovici susţine că prin statutul pe care îl deţine, şeful sta-
tului devine garantul asigurării stabilităţii procesului de organizare a tului devine garantul asigurării stabilităţii procesului de organizare a 
activităţilor, puterilor, funcţiilor şi a instituţiilor statului [34, p.273]. activităţilor, puterilor, funcţiilor şi a instituţiilor statului [34, p.273]. 
Din această perspectivă, conchidem că Preşedintele practic este Din această perspectivă, conchidem că Preşedintele practic este 
tratat într-o dublă ipostază: din punct de vedere instituţional este tratat într-o dublă ipostază: din punct de vedere instituţional este 
independent, cu precădere în statele cu regim prezidenţial, fi ind şi independent, cu precădere în statele cu regim prezidenţial, fi ind şi 
arbitrul neutru al forţelor politice, din punctul de vedere al puterii arbitrul neutru al forţelor politice, din punctul de vedere al puterii 
executive, Preşedintele reprezintă vîrful ierarhiei executive. Prin executive, Preşedintele reprezintă vîrful ierarhiei executive. Prin 
prerogativa de determinare a principalelor direcţii de politică exter-prerogativa de determinare a principalelor direcţii de politică exter-
nă devine participant al procesului legislativ, acest indiciu ne suge-nă devine participant al procesului legislativ, acest indiciu ne suge-
rează că Preşedintele nu acţionează de pe poziţia puterii executive, rează că Preşedintele nu acţionează de pe poziţia puterii executive, 
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ci din perspectiva instituţiei prezidenţiale. M. Orlov şi Şt. Belec-ci din perspectiva instituţiei prezidenţiale. M. Orlov şi Şt. Belec-
ciu au subliniat că alt mecanism de realizare a politicii externe prin ciu au subliniat că alt mecanism de realizare a politicii externe prin 
intermediul instituţiei şefului statului este reprezentat de actele ex-intermediul instituţiei şefului statului este reprezentat de actele ex-
clusiv politice: mesaje adresate către Parlament, declaraţii, apeluri clusiv politice: mesaje adresate către Parlament, declaraţii, apeluri 
sau demersuri, care nu pot produce efecte juridice, dar sînt recunos-sau demersuri, care nu pot produce efecte juridice, dar sînt recunos-
cute printr-un rol deosebit în procesul consolidării independenţei, cute printr-un rol deosebit în procesul consolidării independenţei, 
integrităţii şi unităţii teritoriale, a reprezentării statului în relaţiile integrităţii şi unităţii teritoriale, a reprezentării statului în relaţiile 
interne şi externe [35, p.68].interne şi externe [35, p.68].

În concluzie subliniem că implicarea constituţional-normativă În concluzie subliniem că implicarea constituţional-normativă 
a Preşedintelui în problemele politicii externe reprezintă o dimen-a Preşedintelui în problemele politicii externe reprezintă o dimen-
siune specifică a activităţii şefului de stat, prerogativele în acest siune specifică a activităţii şefului de stat, prerogativele în acest 
domeniu fiind exercitate în vederea realizării funcţiei reprezenta-domeniu fiind exercitate în vederea realizării funcţiei reprezenta-
tive a statului. Totodată, atribuţiile în domeniul politicii externe nu tive a statului. Totodată, atribuţiile în domeniul politicii externe nu 
sînt realizate discreţionar de Preşedinte, fiind necesară implicarea sînt realizate discreţionar de Preşedinte, fiind necesară implicarea 
altor autorităţi: la etapa încheierii tratatelor este solicitat Parla-altor autorităţi: la etapa încheierii tratatelor este solicitat Parla-
mentul, pe cînd la etapa stabilirii relaţiilor diplomatice, prealabil, mentul, pe cînd la etapa stabilirii relaţiilor diplomatice, prealabil, 
participă Guvernul.participă Guvernul.

Supunînd analizei instituţia cu atribuţii executive determinan-Supunînd analizei instituţia cu atribuţii executive determinan-
te, vom remarca rolul structural- funcţional de bază al Guvernului, te, vom remarca rolul structural- funcţional de bază al Guvernului, 
abilitat cu implementarea nemijlocită a prevederilor în domeniul abilitat cu implementarea nemijlocită a prevederilor în domeniul 
politicii externe. M. Duverger subliniază că noţiunea contemporană politicii externe. M. Duverger subliniază că noţiunea contemporană 
de guvern poate fi  tratată într-o triplă ipostază: într-un context foarte de guvern poate fi  tratată într-o triplă ipostază: într-un context foarte 
larg, defi neşte setul de instituţii politice ale statului în relaţiile cu larg, defi neşte setul de instituţii politice ale statului în relaţiile cu 
alte state şi cu organizaţiile de cooperare multilaterală, cu predi-alte state şi cu organizaţiile de cooperare multilaterală, cu predi-
lecţie în momentul negocierilor şi semnărilor acordurilor interna-lecţie în momentul negocierilor şi semnărilor acordurilor interna-
ţionale. Dezvoltînd această asumpţie, T. Spinei notează că politica ţionale. Dezvoltînd această asumpţie, T. Spinei notează că politica 
externă a unui stat reprezintă totalitatea scopurilor şi mijloacelor externă a unui stat reprezintă totalitatea scopurilor şi mijloacelor 
pe care Guvernele le elaborează, în relaţiile cu alte state, defi nind pe care Guvernele le elaborează, în relaţiile cu alte state, defi nind 
opţiunile lor faţă de problemele internaţionale; în alt context, mai opţiunile lor faţă de problemele internaţionale; în alt context, mai 
puţin desfăşurat, noţiunea înglobează totalitatea structurilor care puţin desfăşurat, noţiunea înglobează totalitatea structurilor care 
formează puterea executivă, încorporată în instituţia şefului statu-formează puterea executivă, încorporată în instituţia şefului statu-
lui şi a Consiliului de Miniştri; cel de-al treilea context se referă la lui şi a Consiliului de Miniştri; cel de-al treilea context se referă la 
componenta puterii executive, formată din Consiliul de Miniştri, cu componenta puterii executive, formată din Consiliul de Miniştri, cu 
excepţia şefului de stat [36, p.134]. excepţia şefului de stat [36, p.134]. 
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Ţinem să subliniem că, afl îndu-se la guvernare, partidele devin Ţinem să subliniem că, afl îndu-se la guvernare, partidele devin 
responsabile de coordonarea şi controlul politicii exercitate de exe-responsabile de coordonarea şi controlul politicii exercitate de exe-
cutiv, doar că această coordonare adesea se dovedeşte a fi una mai cutiv, doar că această coordonare adesea se dovedeşte a fi una mai 
mult declarativă. P. Brechon menţionează că în perioada crize-mult declarativă. P. Brechon menţionează că în perioada crize-
lor politice continue, Guvernele se dovedesc a fi preponderent de lor politice continue, Guvernele se dovedesc a fi preponderent de 
coaliţie, iar fiecare partid participant deţine o anumită influenţă coaliţie, iar fiecare partid participant deţine o anumită influenţă 
asupra actului de guvernare propriu-zis. În acelaşi timp, deseori asupra actului de guvernare propriu-zis. În acelaşi timp, deseori 
Guvernul se prezintă ca un pol integrator puternic, care dispune de Guvernul se prezintă ca un pol integrator puternic, care dispune de 
mecanisme importante de examinare şi de realizare a politicilor, mecanisme importante de examinare şi de realizare a politicilor, 
devenind un catalizator al tuturor grupurilor de interese, însă par-devenind un catalizator al tuturor grupurilor de interese, însă par-
tidul de la putere dezvoltă relaţii speciale cu cele mai importante tidul de la putere dezvoltă relaţii speciale cu cele mai importante 
grupuri. Liderii şi membrii partinici ştiu să-şi promoveze intere-grupuri. Liderii şi membrii partinici ştiu să-şi promoveze intere-
sele şi opţiunile politice, fiind ascultaţi de guvernul de aceeaşi sele şi opţiunile politice, fiind ascultaţi de guvernul de aceeaşi 
orientare, însă executivul nu poate lua decizii în funcţie de acest orientare, însă executivul nu poate lua decizii în funcţie de acest 
criteriu, trebuind să impună limite partenerilor şi să analizeze ce-criteriu, trebuind să impună limite partenerilor şi să analizeze ce-
rinţele înaintate de grupurile de presiune, aşteptînd susţinerea par-rinţele înaintate de grupurile de presiune, aşteptînd susţinerea par-
tidului în evitarea divergenţelor [37, p.78].tidului în evitarea divergenţelor [37, p.78].

Pentru a asigura o efi cienţă mai înaltă în exercitarea atribuţiilor Pentru a asigura o efi cienţă mai înaltă în exercitarea atribuţiilor 
cu care a fost învestit, Guvernul se conduce în activitatea sa de Le-cu care a fost învestit, Guvernul se conduce în activitatea sa de Le-
gea supremă a statului, Legea cu privire la Guvern, Programul de gea supremă a statului, Legea cu privire la Guvern, Programul de 
activitate şi de actele normative în vigoare, avînd drept obiect orga-activitate şi de actele normative în vigoare, avînd drept obiect orga-
nizarea şi funcţionarea executivului. Potrivit dispoziţiilor legale din nizarea şi funcţionarea executivului. Potrivit dispoziţiilor legale din 
Legea cu privire la Guvern, instituţia este în drept să acorde împu-Legea cu privire la Guvern, instituţia este în drept să acorde împu-
terniciri la negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale, iar con-terniciri la negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale, iar con-
form art. 1 din Lege, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi form art. 1 din Lege, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi 
externe, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este externe, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este 
responsabil în faţa Parlamentului. Articolul 3 conţine direcţiile prin-responsabil în faţa Parlamentului. Articolul 3 conţine direcţiile prin-
cipale ale activităţii executivului, acestea referindu-se la asigurarea cipale ale activităţii executivului, acestea referindu-se la asigurarea 
respectării şi executării legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor respectării şi executării legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor 
Preşedintelui şi a tratatelor internaţionale [38]. Menţionăm că Gu-Preşedintelui şi a tratatelor internaţionale [38]. Menţionăm că Gu-
vernul promovează politica externă în conformitate cu competenţele vernul promovează politica externă în conformitate cu competenţele 
investite constituţional, prin art. 96 alin. 1 al Legii supreme. investite constituţional, prin art. 96 alin. 1 al Legii supreme. 

Referindu-se la importanţa Programului de activitate al Gu-Referindu-se la importanţa Programului de activitate al Gu-
vernului, V. Popa explică legătura logică dintre partide şi Guvern, vernului, V. Popa explică legătura logică dintre partide şi Guvern, 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   201Victor Juc_Maria Diacon.indd   201 22.04.2016   10:59:0322.04.2016   10:59:03



202202

menţionînd că Programul materializează prevederile platformelor menţionînd că Programul materializează prevederile platformelor 
electorale ale formaţiunilor care au cîştigat alegerile parlamentare electorale ale formaţiunilor care au cîştigat alegerile parlamentare 
[39, p.115]. Considerăm că există o legătură logică între competenţa [39, p.115]. Considerăm că există o legătură logică între competenţa 
Guvernului de a elabora şi prezenta Parlamentului un program de Guvernului de a elabora şi prezenta Parlamentului un program de 
activitate prevăzut, de regulă, pentru o perioadă de patru ani şi apro-activitate prevăzut, de regulă, pentru o perioadă de patru ani şi apro-
barea lui de către Parlament, cu obligaţia de a adopta cadrul legisla-barea lui de către Parlament, cu obligaţia de a adopta cadrul legisla-
tiv necesar pentru organizarea politicii interne şi a politicii externe, tiv necesar pentru organizarea politicii interne şi a politicii externe, 
constituindu-se, astfel, raportul de coordonare şi cooperare.constituindu-se, astfel, raportul de coordonare şi cooperare.

În identifi carea funcţiilor de bază ale executivului, cu precădere În identifi carea funcţiilor de bază ale executivului, cu precădere 
în domeniul politicii externe, literatura de specialitate română men-în domeniul politicii externe, literatura de specialitate română men-
ţionează că această instituţie deţine, în principal, funcţia de strate-ţionează că această instituţie deţine, în principal, funcţia de strate-
gie, prin care se asigură elaborarea planului acţional de punere în gie, prin care se asigură elaborarea planului acţional de punere în 
aplicare a Programului de guvernare. În acest context, I. Corbeanu aplicare a Programului de guvernare. În acest context, I. Corbeanu 
afi rmă că prin intermediul funcţiei sale de reglementare, Guvernul afi rmă că prin intermediul funcţiei sale de reglementare, Guvernul 
asigură elaborarea şi funcţionarea cadrului normativ şi instituţio-asigură elaborarea şi funcţionarea cadrului normativ şi instituţio-
nal în vederea realizării obiectivelor strategice prioritare de politică nal în vederea realizării obiectivelor strategice prioritare de politică 
externe, iar prin funcţia de reprezentare asigură prezenţa instituţiei externe, iar prin funcţia de reprezentare asigură prezenţa instituţiei 
statului pe plan intern şi extern [40, p.291]. C. Manda susţine, în statului pe plan intern şi extern [40, p.291]. C. Manda susţine, în 
aceeaşi ordine de idei, că Guvernul deţine, inclusiv, rolul de asi-aceeaşi ordine de idei, că Guvernul deţine, inclusiv, rolul de asi-
gurare a mecanismului de funcţionare şi dezvoltare a sistemului gurare a mecanismului de funcţionare şi dezvoltare a sistemului 
economic naţional şi identifi carea acestuia cu un sistem economic economic naţional şi identifi carea acestuia cu un sistem economic 
mondial în condiţiile promovării interesului intern [41, p.39].mondial în condiţiile promovării interesului intern [41, p.39].

Cadrul normativ cu privire la Guvern stipulează expres că in-Cadrul normativ cu privire la Guvern stipulează expres că in-
stituţia, prin setul de atribuţii şi funcţii pe care le îndeplineşte în stituţia, prin setul de atribuţii şi funcţii pe care le îndeplineşte în 
domeniul politicii externe, exercită cooperarea economică cu ţările domeniul politicii externe, exercită cooperarea economică cu ţările 
lumii în scopul dezvoltării relaţiilor contractuale, formării infras-lumii în scopul dezvoltării relaţiilor contractuale, formării infras-
tructurii de piaţă, integrării europene şi globale. Vom specifi ca, re-tructurii de piaţă, integrării europene şi globale. Vom specifi ca, re-
ferindu-ne la instituţia guvernului abordat ca structură executivă ferindu-ne la instituţia guvernului abordat ca structură executivă 
centrală, că este responsabilă de asigurarea şi protejarea intereselor centrală, că este responsabilă de asigurarea şi protejarea intereselor 
naţionale în procesul de desfăşurare a activităţilor de exercitare a naţionale în procesul de desfăşurare a activităţilor de exercitare a 
politicii externe, inclusiv pe fi liera economică, iar diplomaţiei eco-politicii externe, inclusiv pe fi liera economică, iar diplomaţiei eco-
nomice revenindu-i o misiune edifi catoare.nomice revenindu-i o misiune edifi catoare.

Transferîndu-ne de la general la particular, aplicînd metoda Transferîndu-ne de la general la particular, aplicînd metoda 
structural-funcţională, susţinem că vom reliefa activităţile institu-structural-funcţională, susţinem că vom reliefa activităţile institu-
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ţiei sectoriale de bază şi vom pune în lumină mecanismele de care ţiei sectoriale de bază şi vom pune în lumină mecanismele de care 
face uz pentru exercitarea politicii externe. Însă la început vom in-face uz pentru exercitarea politicii externe. Însă la început vom in-
voca, la general, rolul edifi cator atribuit prin lege ministerelor, dar voca, la general, rolul edifi cator atribuit prin lege ministerelor, dar 
şi altor autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice, şi altor autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice, 
tratate ca părţi ale întregului. T. Drăganu menţionează, în sensul tratate ca părţi ale întregului. T. Drăganu menţionează, în sensul 
elucidat de supoziţii, că ministerele reprezintă structuri ale adminis-elucidat de supoziţii, că ministerele reprezintă structuri ale adminis-
traţiei publice de specialitate care pun în practica societăţii politica traţiei publice de specialitate care pun în practica societăţii politica 
promovată de Guvern şi realizează, în spiritul legii, administraţia promovată de Guvern şi realizează, în spiritul legii, administraţia 
publică din arealul activităţii pentru care devin responsabile, fi ind publică din arealul activităţii pentru care devin responsabile, fi ind 
create doar în subordinea Guvernului [42, p.323].create doar în subordinea Guvernului [42, p.323].

Vom nota lapidar că literatura de specialitate în materia regle-Vom nota lapidar că literatura de specialitate în materia regle-
mentării privind organizarea şi funcţionarea ministerelor defi neşte mentării privind organizarea şi funcţionarea ministerelor defi neşte 
două tipuri de atribuţii: comune tuturor ministerelor şi specifi ce fi e-două tipuri de atribuţii: comune tuturor ministerelor şi specifi ce fi e-
cărui minister, din setul atribuţiilor comune invocăm prerogativele cărui minister, din setul atribuţiilor comune invocăm prerogativele 
domeniului politicii externe. Fiecare minister are misiunea de a ini-domeniului politicii externe. Fiecare minister are misiunea de a ini-
ţia, negocia şi încheia tratate internaţionale, convenţii, acorduri şi a ţia, negocia şi încheia tratate internaţionale, convenţii, acorduri şi a 
elabora setul necesar de acţiuni pentru aplicarea prevederilor nego-elabora setul necesar de acţiuni pentru aplicarea prevederilor nego-
ciate în practică. Altă atribuţie de factură externă ţine de coopera-ciate în practică. Altă atribuţie de factură externă ţine de coopera-
rea internaţională pe segmentul guvernamental şi neguvernamental, rea internaţională pe segmentul guvernamental şi neguvernamental, 
pentru a apropia şi dezvolta ambele sectoare de activitate prin prelu-pentru a apropia şi dezvolta ambele sectoare de activitate prin prelu-
area experienţei din exterior. Vom nota, de asemenea, că ministerele area experienţei din exterior. Vom nota, de asemenea, că ministerele 
sînt acele structuri instituţionale care pot reprezenta statul pe arena sînt acele structuri instituţionale care pot reprezenta statul pe arena 
mondială, în organizaţii globale, regionale şi subregionale, pentru mondială, în organizaţii globale, regionale şi subregionale, pentru 
a dezvolta relaţii economice, politice, sociale, culturale sau de alt a dezvolta relaţii economice, politice, sociale, culturale sau de alt 
caracter pe diferite dimensiuni şi fi liere.caracter pe diferite dimensiuni şi fi liere.

În contextul exemplifi cării atribuţiilor ministeriale în dome-În contextul exemplifi cării atribuţiilor ministeriale în dome-
niul politicii externe, reiterăm prin analiza vizitei ofi ciale a Mi-niul politicii externe, reiterăm prin analiza vizitei ofi ciale a Mi-
nistrului Apărării A. Şalaru la Bucureşti, desfăşurată în perioadanistrului Apărării A. Şalaru la Bucureşti, desfăşurată în perioada
19-21 august 2015, la invitaţia omologului său român M. Duşa. În 19-21 august 2015, la invitaţia omologului său român M. Duşa. În 
cadrul discuţiilor ofi ciale a fost salutată deschiderea proiectului la cadrul discuţiilor ofi ciale a fost salutată deschiderea proiectului la 
Chişinău a Biroului NATO de Legătură, structură abilitată cu rolul Chişinău a Biroului NATO de Legătură, structură abilitată cu rolul 
de a acorda asistenţă autorităţilor militare din Republica Moldova în de a acorda asistenţă autorităţilor militare din Republica Moldova în 
domeniul evaluării ameninţărilor strategice şi a riscurilor militare. domeniul evaluării ameninţărilor strategice şi a riscurilor militare. 
A fost susţinută, în mod public şi ofi cial, participarea ţării în cadrul A fost susţinută, în mod public şi ofi cial, participarea ţării în cadrul 
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iniţiativelor subregionale din sud-estul Europei, în scopul creşterii iniţiativelor subregionale din sud-estul Europei, în scopul creşterii 
vizibilităţii şi conturării profi lului Armatei Naţionale [43], reieşind vizibilităţii şi conturării profi lului Armatei Naţionale [43], reieşind 
din contextul instabilităţii politice şi militare din estul Europei, care din contextul instabilităţii politice şi militare din estul Europei, care 
aportă incertitudine în plan subregional şi pentru Republica Moldo-aportă incertitudine în plan subregional şi pentru Republica Moldo-
va, consolidarea capacităţilor militare ale Republicii Moldova de-va, consolidarea capacităţilor militare ale Republicii Moldova de-
vin o necesitate fără precedent.vin o necesitate fără precedent.

Din perspectiva atribuţiilor sectoriale proprii fi ecărui minister, Din perspectiva atribuţiilor sectoriale proprii fi ecărui minister, 
în Republica Moldova autoritatea centrală de specialitate este Mi-în Republica Moldova autoritatea centrală de specialitate este Mi-
nisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, abilitat cu pro-nisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, abilitat cu pro-
movarea politicii externe din numele statului şi al Guvernului. Au-movarea politicii externe din numele statului şi al Guvernului. Au-
toritatea instituţională îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei, toritatea instituţională îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei, 
legilor şi hotărîrilor adoptate de Parlament, decretelor Preşedinte-legilor şi hotărîrilor adoptate de Parlament, decretelor Preşedinte-
lui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor emise de către lui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor emise de către 
Guvern, tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Guvern, tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte. Mecanismele prin care Ministerul de resort re-Moldova este parte. Mecanismele prin care Ministerul de resort re-
alizează atribuţiile sale din domeniul politicii externe sînt încadra-alizează atribuţiile sale din domeniul politicii externe sînt încadra-
te în următoarele segmente [44]: apărarea drepturilor suverane şi te în următoarele segmente [44]: apărarea drepturilor suverane şi 
promovarea politicii externe a Republicii Moldova în relaţiile inter-promovarea politicii externe a Republicii Moldova în relaţiile inter-
naţionale; informarea Preşedintelui, Parlamentului şi a Guvernului naţionale; informarea Preşedintelui, Parlamentului şi a Guvernului 
pe marginea evenimentelor internaţionale de rezonanţă şi realiza-pe marginea evenimentelor internaţionale de rezonanţă şi realiza-
rea propunerilor cu privire la poziţia Republicii Moldova faţă de rea propunerilor cu privire la poziţia Republicii Moldova faţă de 
acestea; coordonarea activităţii structurilor centrale de specialitate acestea; coordonarea activităţii structurilor centrale de specialitate 
şi a altor autorităţi administrative ale statului în vederea stabilirii şi şi a altor autorităţi administrative ale statului în vederea stabilirii şi 
dezvoltării relaţiilor cu alte ţări; negocierea, în numele Republicii dezvoltării relaţiilor cu alte ţări; negocierea, în numele Republicii 
Moldova, a tratatelor şi înţelegerilor internaţionale, lansînd propu-Moldova, a tratatelor şi înţelegerilor internaţionale, lansînd propu-
nerii privind iniţierea, negocierea, semnarea, ratifi carea, aprobarea nerii privind iniţierea, negocierea, semnarea, ratifi carea, aprobarea 
sau acceptarea acordurilor internaţionale, aderarea la acestea sau sau acceptarea acordurilor internaţionale, aderarea la acestea sau 
denunţarea lor; efectuarea schimbului instrumentelor de ratifi care, denunţarea lor; efectuarea schimbului instrumentelor de ratifi care, 
notifi carea aprobării sau acceptării înţelegerilor şi denunţarea lor. notifi carea aprobării sau acceptării înţelegerilor şi denunţarea lor. 
Prin statutul oferit de cadrul legislativ în vigoare, Ministerul este Prin statutul oferit de cadrul legislativ în vigoare, Ministerul este 
organul guvernamental abilitat cu funcţia de coordonator în pro-organul guvernamental abilitat cu funcţia de coordonator în pro-
blemele respectării obligaţiunilor ce reies din prevederile tratatelor, blemele respectării obligaţiunilor ce reies din prevederile tratatelor, 
precum şi ale reprezentării intereselor statului în cadrul organisme-precum şi ale reprezentării intereselor statului în cadrul organisme-
lor internaţionale. Notăm de asemenea că instituţia cooperează cu lor internaţionale. Notăm de asemenea că instituţia cooperează cu 
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organele centrale de specialitate şi cu alte structuri ale administraţi-organele centrale de specialitate şi cu alte structuri ale administraţi-
ei publice şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative în ei publice şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative în 
domeniul relaţiilor externe ale Republicii Moldova. domeniul relaţiilor externe ale Republicii Moldova. 

Un mecanism important de exercitare a politicii externe ţine de Un mecanism important de exercitare a politicii externe ţine de 
dirijarea şi controlul activităţii reprezentandirijarea şi controlul activităţii reprezentanţţelor diplomatice, a ofi -elor diplomatice, a ofi -
ciilor consulare şi a înaltelor reprezentanţe ale Republicii Moldova ciilor consulare şi a înaltelor reprezentanţe ale Republicii Moldova 
acreditate în alte state şi pe lîngă organizaţiile internaţionale gu-acreditate în alte state şi pe lîngă organizaţiile internaţionale gu-
vernamentale. Specifi căm lapidar că Legea cu privire la serviciul vernamentale. Specifi căm lapidar că Legea cu privire la serviciul 
diplomatic din 27 decembrie 2001 stipulează că se va realiza o ana-diplomatic din 27 decembrie 2001 stipulează că se va realiza o ana-
liză permanentă a situaţiei interne şi a situaţiei externe din statele cu liză permanentă a situaţiei interne şi a situaţiei externe din statele cu 
care Republica Moldova întreţine relaţii diplomatice şi consulare, care Republica Moldova întreţine relaţii diplomatice şi consulare, 
instituţia de specialitate va ţine legătura cu misiunile diplomatice instituţia de specialitate va ţine legătura cu misiunile diplomatice 
şi cu ofi ciile consulare ale altor state, acreditate în Republica Mol-şi cu ofi ciile consulare ale altor state, acreditate în Republica Mol-
dova în conformitate cu normele şi uzanţele dreptului internaţional, dova în conformitate cu normele şi uzanţele dreptului internaţional, 
în comun cu organele respective, va contribui la crearea condiţiilor în comun cu organele respective, va contribui la crearea condiţiilor 
optime pentru activitatea reprezentanţelor străine şi delegaţiilor ofi -optime pentru activitatea reprezentanţelor străine şi delegaţiilor ofi -
ciale. Una din funcţii, potrivit legii menţionate, constă în exercitarea ciale. Una din funcţii, potrivit legii menţionate, constă în exercitarea 
controlului în respectarea imunităţii reprezentanţelor diplomatice, controlului în respectarea imunităţii reprezentanţelor diplomatice, 
ofi ciilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale ofi ciilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale 
guvernamentale prin îndeplinirea atribuţiilor Protocolului de stat şi guvernamentale prin îndeplinirea atribuţiilor Protocolului de stat şi 
perfecţionarea documentelor de acreditare şi rechemare [45]. perfecţionarea documentelor de acreditare şi rechemare [45]. 

Din perspectiva ierarhică a instituţiilor de stat cu tangenţe ne-Din perspectiva ierarhică a instituţiilor de stat cu tangenţe ne-
mijlocite în domeniul exercitării politicii externe, am stabilit şi ana-mijlocite în domeniul exercitării politicii externe, am stabilit şi ana-
lizat funcţiile, rolul şi locul structurilor responsabile de afi rmarea şi lizat funcţiile, rolul şi locul structurilor responsabile de afi rmarea şi 
consolidarea poziţiilor Republicii Moldova pe arena mondială. În consolidarea poziţiilor Republicii Moldova pe arena mondială. În 
acest sens de idei, de la prevederile programatice, la promisiunile acest sens de idei, de la prevederile programatice, la promisiunile 
electorale, spre procedurile legislative şi, nemijlocit, către execu-electorale, spre procedurile legislative şi, nemijlocit, către execu-
tarea prevederilor adoptate, politica externă traversează un şir de tarea prevederilor adoptate, politica externă traversează un şir de 
acţiunii procedurale încorporate în mecanisme de realizare la diferit acţiunii procedurale încorporate în mecanisme de realizare la diferit 
nivel. Legislatura actuală a acordat încredere prin votul din 30 iulie nivel. Legislatura actuală a acordat încredere prin votul din 30 iulie 
2015 pachetului de acţiuni prioritare îndreptate spre consolidarea şi 2015 pachetului de acţiuni prioritare îndreptate spre consolidarea şi 
dezvoltarea politicii externe prevăzute în Programul de activitate al dezvoltarea politicii externe prevăzute în Programul de activitate al 
Guvernului pentru perioada 2015-2018. Fiind prin conţinut un con-Guvernului pentru perioada 2015-2018. Fiind prin conţinut un con-
glomerat de prevederi programatice şi electorale ale partidelor poli-glomerat de prevederi programatice şi electorale ale partidelor poli-
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tice care au acces la guvernare, convenite prin negocieri, Programul tice care au acces la guvernare, convenite prin negocieri, Programul 
de activitate include mecanisme identifi cate şi propuse pentru rea-de activitate include mecanisme identifi cate şi propuse pentru rea-
lizarea politicii externe. Pentru a determina gradul de continuitate lizarea politicii externe. Pentru a determina gradul de continuitate 
a prevederilor de politică externă redate constant prin obiective de a prevederilor de politică externă redate constant prin obiective de 
consolidare a procesului de integrare europeană, fortifi carea coope-consolidare a procesului de integrare europeană, fortifi carea coope-
rării pe dimensiunile bilaterală şi multilaterală, contribuţia la asi-rării pe dimensiunile bilaterală şi multilaterală, contribuţia la asi-
gurarea securităţii la nivel regional, vom întreprinde o comparaţie gurarea securităţii la nivel regional, vom întreprinde o comparaţie 
punctuală între Programul de guvernare 2013-2014 [46], Programul punctuală între Programul de guvernare 2013-2014 [46], Programul 
de guvernare 2015-2018 al Guvernului Gaburici [47], Programul de guvernare 2015-2018 al Guvernului Gaburici [47], Programul 
de guvernare 2015-2018 al Guvernului Streleţ [48] şi Programul de guvernare 2015-2018 al Guvernului Streleţ [48] şi Programul 
Guvernului Filip pentru 2016-2018 [49], la baza lor afl îndu-se apro-Guvernului Filip pentru 2016-2018 [49], la baza lor afl îndu-se apro-
ximativ prevederile programatice lansate de aceleaşi partide poli-ximativ prevederile programatice lansate de aceleaşi partide poli-
tice. Toate cele patru programe stipulează expres în preambul că tice. Toate cele patru programe stipulează expres în preambul că 
integrarea europeană rămîne un deziderat fundamental al politicii integrarea europeană rămîne un deziderat fundamental al politicii 
interne şi externe a Republicii Moldova şi a Guvernului, cît şi forţa interne şi externe a Republicii Moldova şi a Guvernului, cît şi forţa 
majoră de coeziune politică şi socială. Instituţia responsabilă, inclu-majoră de coeziune politică şi socială. Instituţia responsabilă, inclu-
siv de exercitare a prevederilor asumate prin semnarea Acordului de siv de exercitare a prevederilor asumate prin semnarea Acordului de 
Asociere, prevederi care tatonează terenul pentru apropierea efi ci-Asociere, prevederi care tatonează terenul pentru apropierea efi ci-
entă de structurile şi valorile europene, este Guvernul, care asigură entă de structurile şi valorile europene, este Guvernul, care asigură 
utilizarea mijloacelor de fortifi care a mediului intern prin imple-utilizarea mijloacelor de fortifi care a mediului intern prin imple-
mentarea reformelor solicitate de societate şi de comunitatea inter-mentarea reformelor solicitate de societate şi de comunitatea inter-
naţională în domeniile justiţiei, economiei şi educaţiei, creîndu-se naţională în domeniile justiţiei, economiei şi educaţiei, creîndu-se 
premisele indispensabile pentru asigurarea eligibilităţii statutului de premisele indispensabile pentru asigurarea eligibilităţii statutului de 
ţară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. La 29 octom-ţară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. La 29 octom-
brie 2015, Guvernul Streleţ a fost demis, fapt care nu se dovedeş-brie 2015, Guvernul Streleţ a fost demis, fapt care nu se dovedeş-
te a fi  un impediment în analiza programului de guvernare, iar late a fi  un impediment în analiza programului de guvernare, iar la
22 ianuarie 2016 a fost investit Guvernul Filip, al cărui program 22 ianuarie 2016 a fost investit Guvernul Filip, al cărui program 
prezintă tendinţele actualizate de dezvoltare a statului, cu referire în prezintă tendinţele actualizate de dezvoltare a statului, cu referire în 
special la vectorul declarat de politică externă.special la vectorul declarat de politică externă.

Cert este că, în ansamblu, Programele urmăresc să cuprindă setul Cert este că, în ansamblu, Programele urmăresc să cuprindă setul 
complet de politici pentru a asigura dezvoltarea economică, refor-complet de politici pentru a asigura dezvoltarea economică, refor-
marea justiţiei, fortifi carea capacităţii de apărare a ţării şi creşterea marea justiţiei, fortifi carea capacităţii de apărare a ţării şi creşterea 
bunăstării sociale. Din unghiul de vedere al valorifi cării obiectivu-bunăstării sociale. Din unghiul de vedere al valorifi cării obiectivu-
lui strategic de integrare europeană, Programul pentru 2013-2014 lui strategic de integrare europeană, Programul pentru 2013-2014 
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enumeră un şir de acţiuni prioritare necesare care, nemijlocit, să enumeră un şir de acţiuni prioritare necesare care, nemijlocit, să 
conducă spre implementarea Agendei de asociere a Republicii Mol-conducă spre implementarea Agendei de asociere a Republicii Mol-
dova la Uniunea Europeană, continuarea valorifi cării oportunităţi-dova la Uniunea Europeană, continuarea valorifi cării oportunităţi-
lor de aprofundare a relaţiilor de cooperare cu statele comunitare, lor de aprofundare a relaţiilor de cooperare cu statele comunitare, 
prin dimensiunile bilaterală şi multilaterală ale Parteneriatului Estic prin dimensiunile bilaterală şi multilaterală ale Parteneriatului Estic 
şi consolidarea procesului de armonizare legislativă prin reforma-şi consolidarea procesului de armonizare legislativă prin reforma-
rea cadrului instituţional. Pe această coordonată, Programele pen-rea cadrului instituţional. Pe această coordonată, Programele pen-
tru 2015-2018 şi Programul pentru 2016-2018 nu aduc nimic nou, tru 2015-2018 şi Programul pentru 2016-2018 nu aduc nimic nou, 
admiţînd aproximativ aceleaşi formulări ale consolidării relaţiilor admiţînd aproximativ aceleaşi formulări ale consolidării relaţiilor 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, prin implementarea cu Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, prin implementarea cu 
succes a Agendei de asociere. succes a Agendei de asociere. 

Pe segmentul cooperării bilaterale accentele sînt plasate pe pro-Pe segmentul cooperării bilaterale accentele sînt plasate pe pro-
movarea dialogului politic cu statele membre ale Uniunii Europene movarea dialogului politic cu statele membre ale Uniunii Europene 
şi cu celelalte state partenere, în vederea asigurării parcursului eu-şi cu celelalte state partenere, în vederea asigurării parcursului eu-
ropean al Republicii Moldova, edifi cării parteneriatelor bazate pe ropean al Republicii Moldova, edifi cării parteneriatelor bazate pe 
valori şi interese comune pentru modernizarea social-economică şi valori şi interese comune pentru modernizarea social-economică şi 
politică. În această ordine de idei, Programul Guvernului Leancă politică. În această ordine de idei, Programul Guvernului Leancă 
menţionează că utilitatea intensifi cării dialogului cu România se ex-menţionează că utilitatea intensifi cării dialogului cu România se ex-
plică prin necesitatea aprofundării cooperării multisectoriale şi rea-plică prin necesitatea aprofundării cooperării multisectoriale şi rea-
lizării proiectelor în domeniul energetic, iar Programul Guvernului lizării proiectelor în domeniul energetic, iar Programul Guvernului 
Gaburici identifi că în cooperarea bilaterală cu România, în calitate Gaburici identifi că în cooperarea bilaterală cu România, în calitate 
de cel mai apropiat stat membru al Uniunii Europene, partenerul de cel mai apropiat stat membru al Uniunii Europene, partenerul 
strategic pentru asigurarea integrării efi ciente a Republicii Moldo-strategic pentru asigurarea integrării efi ciente a Republicii Moldo-
va, obiectiv trasat şi de Programul Guvernului Streleţ. Programul va, obiectiv trasat şi de Programul Guvernului Streleţ. Programul 
Guvernului Filip nu subestimează valoarea statului vecin în parcur-Guvernului Filip nu subestimează valoarea statului vecin în parcur-
sul european al Republicii Moldova, admiţînd aprofundarea parte-sul european al Republicii Moldova, admiţînd aprofundarea parte-
neriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a statului.neriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a statului.

Finalizarea negocierilor cu Ucraina pe marginea problemelor Finalizarea negocierilor cu Ucraina pe marginea problemelor 
de pe agenda bilaterală pentru delimitarea şi demarcarea frontie-de pe agenda bilaterală pentru delimitarea şi demarcarea frontie-
rei de stat, recunoaşterea drepturilor de proprietate, protejarea şi rei de stat, recunoaşterea drepturilor de proprietate, protejarea şi 
dezvoltarea durabilă a bazinului rîului Nistru, reglementarea aspec-dezvoltarea durabilă a bazinului rîului Nistru, reglementarea aspec-
telor de funcţionare a complexului hidroenergetic nistrean au fost telor de funcţionare a complexului hidroenergetic nistrean au fost 
acţiuni prioritare ale Programului pentru 2013-2014, determinînd acţiuni prioritare ale Programului pentru 2013-2014, determinînd 
în principal politici de dezvoltare internă a ambelor state, pe cînd în principal politici de dezvoltare internă a ambelor state, pe cînd 
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Programele prevăzute pentru 2015-2018 şi Programul pentru 2016-Programele prevăzute pentru 2015-2018 şi Programul pentru 2016-
2018 stipulează în raportul cooperării cu Ucraina consolidarea rela-2018 stipulează în raportul cooperării cu Ucraina consolidarea rela-
ţiilor strategice multidimensionale în scopul susţinerii reciproce în ţiilor strategice multidimensionale în scopul susţinerii reciproce în 
procesul de integrare (modernizare) europeană, constituind, astfel, procesul de integrare (modernizare) europeană, constituind, astfel, 
acţiuni de dezvoltare a politicii externe în parteneriat cu subiecţi acţiuni de dezvoltare a politicii externe în parteneriat cu subiecţi 
politici europeni şi internaţionali. politici europeni şi internaţionali. 

Cu privire la importanţa şi impactul dialogului politic cu Fede-Cu privire la importanţa şi impactul dialogului politic cu Fede-
raţia Rusă, vom sublinia că Programele prevăd utilitatea aprofundă-raţia Rusă, vom sublinia că Programele prevăd utilitatea aprofundă-
rii cooperării comercial-economice, soluţionarea problemelor  cola-rii cooperării comercial-economice, soluţionarea problemelor  cola-
borării în domeniul energetic şi asigurarea drepturilor muncitorilor borării în domeniul energetic şi asigurarea drepturilor muncitorilor 
emigranţi. În acelaşi context de angajamente este reliefată oportu-emigranţi. În acelaşi context de angajamente este reliefată oportu-
nitatea consolidării legăturilor economice, politice şi diplomatice cu nitatea consolidării legăturilor economice, politice şi diplomatice cu 
Japonia, China, India, Turcia, Statul Israel, Coreea de Sud, Brazilia, Japonia, China, India, Turcia, Statul Israel, Coreea de Sud, Brazilia, 
Qatar şi alţi actori regionali şi subregionali în ascensiune. Totuşi, re-Qatar şi alţi actori regionali şi subregionali în ascensiune. Totuşi, re-
laţiile cu Federaţia Rusă rămîn prioritare, date fi ind problemele care laţiile cu Federaţia Rusă rămîn prioritare, date fi ind problemele care 
trebuie rezolvate, relevanţa şi încărcătura lor nu pot fi  subapreciate.trebuie rezolvate, relevanţa şi încărcătura lor nu pot fi  subapreciate.

Vom afi rma că pe dimensiunea cooperării multilaterale cele pa-Vom afi rma că pe dimensiunea cooperării multilaterale cele pa-
tru Programe guvernamentale promovează continuitatea avansării tru Programe guvernamentale promovează continuitatea avansării 
în relaţiile reciproc avantajoase cu partenerii politici, însă putem în relaţiile reciproc avantajoase cu partenerii politici, însă putem 
identifi ca anumite diferenţe ce vizează obiectivele urmărite. Dez-identifi ca anumite diferenţe ce vizează obiectivele urmărite. Dez-
voltînd această aserţiune, trebuie de precizat că programatic se ur-voltînd această aserţiune, trebuie de precizat că programatic se ur-
măreşte consolidarea relaţiilor de parteneriat cu Organizaţia Atlan-măreşte consolidarea relaţiilor de parteneriat cu Organizaţia Atlan-
ticului de Nord, însă diferenţele sînt evidente: fi nalitatea procesului ticului de Nord, însă diferenţele sînt evidente: fi nalitatea procesului 
de cooperare pentru Guvernul Leancă este determinată de amplifi -de cooperare pentru Guvernul Leancă este determinată de amplifi -
carea formelor şi domeniilor de cooperare prin lansarea evenimen-carea formelor şi domeniilor de cooperare prin lansarea evenimen-
telor ce ţin de diplomaţia publică în vederea diseminăriitelor ce ţin de diplomaţia publică în vederea diseminării  experienţei experienţei 
statelor neutre, dar potenţiale candidate; Guvernul Gaburici nu ur-statelor neutre, dar potenţiale candidate; Guvernul Gaburici nu ur-
măreşte decît consolidarea statutului autoproclamat de neutralita-măreşte decît consolidarea statutului autoproclamat de neutralita-
te, conform  Constituţiei Republicii Moldova, prevedere electorală te, conform  Constituţiei Republicii Moldova, prevedere electorală 
pentru care PDM a militat la alegerile din 30 noiembrie 2014. PL a pentru care PDM a militat la alegerile din 30 noiembrie 2014. PL a 
promovat ideea oportunităţii revizuirii statutului de neutralitate şi promovat ideea oportunităţii revizuirii statutului de neutralitate şi 
înfăptuirea măsurilor de integrare euroatlantică în vederea fortifi -înfăptuirea măsurilor de integrare euroatlantică în vederea fortifi -
cării capacităţii de apărare. Compromisul putea fi  găsit, considerăm cării capacităţii de apărare. Compromisul putea fi  găsit, considerăm 
noi, în cazul dacă se constituia o coaliţie proeuropeană, după cum noi, în cazul dacă se constituia o coaliţie proeuropeană, după cum 
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s-a realizat în contextul instituţionalizării celei de-a treia Alianţe şi, s-a realizat în contextul instituţionalizării celei de-a treia Alianţe şi, 
implicit, a Guvernului Streleţ. O abordare diferită a procesului de implicit, a Guvernului Streleţ. O abordare diferită a procesului de 
consolidare a relaţiilor de parteneriat dintre Republica Moldova şi consolidare a relaţiilor de parteneriat dintre Republica Moldova şi 
Alianţă o identifi căm în textul Programului de activitate al Guver-Alianţă o identifi căm în textul Programului de activitate al Guver-
nului Streleţ, care plasează acest segment de cooperare la categoria nului Streleţ, care plasează acest segment de cooperare la categoria 
Securitate şi apărare, comparativ cu celelalte Programe, care l-au Securitate şi apărare, comparativ cu celelalte Programe, care l-au 
plasat la categoria Politica externă, obiectivul fi ind cooperarea în plasat la categoria Politica externă, obiectivul fi ind cooperarea în 
cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului prelungit. cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului prelungit. 
Vom sublinia că Programul Guvernului Gaburici poartă marca iden-Vom sublinia că Programul Guvernului Gaburici poartă marca iden-
tităţii opţiunilor Partidului Democrat din Moldova, militînd pentru tităţii opţiunilor Partidului Democrat din Moldova, militînd pentru 
aprofundarea relaţiilor nord-atlantice în scopul asigurării neutralită-aprofundarea relaţiilor nord-atlantice în scopul asigurării neutralită-
ţii, pe cînd Programul Guvernului Streleţ se afl ă sub incidenţa doc-ţii, pe cînd Programul Guvernului Streleţ se afl ă sub incidenţa doc-
trinară a Partidului Liberal Democrat din Moldova, dată fi ind plasa-trinară a Partidului Liberal Democrat din Moldova, dată fi ind plasa-
rea cooperării cu Alianţa la capitolul Securitate şi apărare. Trasînd rea cooperării cu Alianţa la capitolul Securitate şi apărare. Trasînd 
o linie de demarcaţie, vom sublinia că Programul Guvernului Filip o linie de demarcaţie, vom sublinia că Programul Guvernului Filip 
revine la formulările programatice precedente, plasînd într-un capi-revine la formulările programatice precedente, plasînd într-un capi-
tol comun atît prevederile de politică externă, cît şi prevederile cu tol comun atît prevederile de politică externă, cît şi prevederile cu 
privire la securitate şi apărare.  privire la securitate şi apărare.  

Alt criteriu de analiză comparativă a celor patru Programe îl Alt criteriu de analiză comparativă a celor patru Programe îl 
prezentăm prin atitudinea faţă de consolidarea şi dezvoltarea diplo-prezentăm prin atitudinea faţă de consolidarea şi dezvoltarea diplo-
maţiei tradiţionale în procesele de cooperare. Programul 2013-2014 maţiei tradiţionale în procesele de cooperare. Programul 2013-2014 
acordă atenţie deosebită acestui segment, urmărindu-se asigurarea acordă atenţie deosebită acestui segment, urmărindu-se asigurarea 
funcţionării misiunilor diplomatice recent deschise în Regatul Ţă-funcţionării misiunilor diplomatice recent deschise în Regatul Ţă-
rilor de Jos, Canada şi Qatar, promovarea obiectivului extinderii rilor de Jos, Canada şi Qatar, promovarea obiectivului extinderii 
reţelei de reprezentanţe diplomatice şi ofi cii consulare ale Repu-reţelei de reprezentanţe diplomatice şi ofi cii consulare ale Repu-
blicii Moldova, efi cientizarea şi extinderea instituţiei consulatului blicii Moldova, efi cientizarea şi extinderea instituţiei consulatului 
onorifi c. Vom precisa că Programele de activitate pentru 2015-2018 onorifi c. Vom precisa că Programele de activitate pentru 2015-2018 
şi 2016-2018, practic, nu fac referire la dezvoltarea diplomaţiei tra-şi 2016-2018, practic, nu fac referire la dezvoltarea diplomaţiei tra-
diţionale prin înfi inţarea misiunilor diplomatice, stabilirea partene-diţionale prin înfi inţarea misiunilor diplomatice, stabilirea partene-
riatelor noi între Republica Moldova şi alţi actori internaţionali.riatelor noi între Republica Moldova şi alţi actori internaţionali.

Menţionăm totuşi, că Programele conţin o largă referire la im-Menţionăm totuşi, că Programele conţin o largă referire la im-
portanţa dezvoltării diplomaţiei parlamentare prin consolidarea di-portanţa dezvoltării diplomaţiei parlamentare prin consolidarea di-
alogului politic în cadrul structurilor regionale şi internaţionale la alogului politic în cadrul structurilor regionale şi internaţionale la 
care Republica Moldova participă în vederea apropierii de standar-care Republica Moldova participă în vederea apropierii de standar-
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dele edele europene şi valorile general-universale. Programele de activi-uropene şi valorile general-universale. Programele de activi-
tate exemplifi că prin obiectivele trasate oportunitatea intensifi cării tate exemplifi că prin obiectivele trasate oportunitatea intensifi cării 
cooperării politice, economice şi de securitate în cadrul unor orga-cooperării politice, economice şi de securitate în cadrul unor orga-
nizaţii subregionale din Europa Centrală şi de Sud-Est pentru for-nizaţii subregionale din Europa Centrală şi de Sud-Est pentru for-
tifi carea relaţiilor reciproc avantajoase, menţinerea dialogului poli-tifi carea relaţiilor reciproc avantajoase, menţinerea dialogului poli-
tic cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia tic cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa, nemaivorbind de Uniunea pentru Securitate şi Cooperare în Europa, nemaivorbind de Uniunea 
Europeană, în vederea consolidării mecanismelor şi instituţiilor na-Europeană, în vederea consolidării mecanismelor şi instituţiilor na-
ţionale de garantare, promovare şi de protejare a drepturilor omu-ţionale de garantare, promovare şi de protejare a drepturilor omu-
lui, asigurării egalităţii de gen şi eliminării discriminării sub orice lui, asigurării egalităţii de gen şi eliminării discriminării sub orice 
formă, valorifi cării intereselor naţionale, îmbunătăţirii imaginii de formă, valorifi cării intereselor naţionale, îmbunătăţirii imaginii de 
ţară, sporirii credibilităţii şi asigurarea sprijinului necesar în reali-ţară, sporirii credibilităţii şi asigurarea sprijinului necesar în reali-
zarea obiectivelor strategice de modernizare şi integrare europeană. zarea obiectivelor strategice de modernizare şi integrare europeană. 
În planul dezvoltării cooperării cu statele partenere din est, se subli-În planul dezvoltării cooperării cu statele partenere din est, se subli-
niază necesitatea promovării dialogului politic în cadrul CSI în ve-niază necesitatea promovării dialogului politic în cadrul CSI în ve-
derea valorifi cării avantajelor pentru circulaţia liberă a persoanelor, derea valorifi cării avantajelor pentru circulaţia liberă a persoanelor, 
dezvoltarea comerţului, sferei sociale şi schimburilor culturale. dezvoltarea comerţului, sferei sociale şi schimburilor culturale. 

Un reper important de analiză ţine de reliefarea dezvoltării Un reper important de analiză ţine de reliefarea dezvoltării 
economice prin parteneriat extern, la nivelul structurilor de profi l, economice prin parteneriat extern, la nivelul structurilor de profi l, 
aplicînd mecanismele diplomaţiei economice. Programul Guvernu-aplicînd mecanismele diplomaţiei economice. Programul Guvernu-
lui Leancă a inclus un set de acţiuni prioritare pentru ridicarea nive-lui Leancă a inclus un set de acţiuni prioritare pentru ridicarea nive-
lului de dezvoltare economică, prin promovarea exportului, spori-lului de dezvoltare economică, prin promovarea exportului, spori-
rea competitivităţii companiilor autohtone, atragerea investiţiilor de rea competitivităţii companiilor autohtone, atragerea investiţiilor de 
capital străin, recuperarea, consolidarea şi extinderea poziţiilor pe capital străin, recuperarea, consolidarea şi extinderea poziţiilor pe 
pieţele externe, tradiţionale şi de perspectivă, identifi carea oportu-pieţele externe, tradiţionale şi de perspectivă, identifi carea oportu-
nităţilor inovatoare de valorifi care a obiectivelor naţionale din sfera nităţilor inovatoare de valorifi care a obiectivelor naţionale din sfera 
energetică, participarea activă la circuitul european şi global al idei-energetică, participarea activă la circuitul european şi global al idei-
lor, tehnologiilor şi capitalului uman prin obţinerea accesului plenar lor, tehnologiilor şi capitalului uman prin obţinerea accesului plenar 
la mecanismele de mobilitate academică, integrarea în asociaţii şi la mecanismele de mobilitate academică, integrarea în asociaţii şi 
uniuni europene şi internaţionale de business şi de inovaţii. Pro-uniuni europene şi internaţionale de business şi de inovaţii. Pro-
gramuele Guvernului Gaburici şi Guvernului Streleţ şi Guvernului gramuele Guvernului Gaburici şi Guvernului Streleţ şi Guvernului 
Filip înglobează referiri lapidare la posibilitatea promovării intere-Filip înglobează referiri lapidare la posibilitatea promovării intere-
selor şi potenţialului economic al Republicii Moldova prin interme-selor şi potenţialului economic al Republicii Moldova prin interme-
diul organizaţiilor internaţionale la care este parte, menţionînd, în diul organizaţiilor internaţionale la care este parte, menţionînd, în 
principal, Organizaţia Mondială a Comerţului.principal, Organizaţia Mondială a Comerţului.
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Obiectivele de promovare a intereselor de securitate pe plan Obiectivele de promovare a intereselor de securitate pe plan 
internaţional sînt comune în linii mari tuturor Programelor de gu-internaţional sînt comune în linii mari tuturor Programelor de gu-
vernare supuse analizei comparative, avvernare supuse analizei comparative, avîînd ca şi conţinut partici-nd ca şi conţinut partici-
parea la negocierile privind soluţionarea confl ictului transnistrean parea la negocierile privind soluţionarea confl ictului transnistrean 
înîn  formatul 5+2 şi în Comisia Unifi cată de Control,formatul 5+2 şi în Comisia Unifi cată de Control,  continuarea continuarea 
dialogului în formatele multilaterale şi bilaterale în vedereadialogului în formatele multilaterale şi bilaterale în vederea  trans-trans-
formării mecanismului existent de pacifi care din zona de securitate formării mecanismului existent de pacifi care din zona de securitate 
într-o operaţiuneîntr-o operaţiune  civilă multinaţională cu mandat internaţional al civilă multinaţională cu mandat internaţional al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Organizaţiei pentru Securitate şi Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa, sporirea eforturilor politico-diplomatice cu Cooperare în Europa, sporirea eforturilor politico-diplomatice cu 
privire la retragerea forţelor militareprivire la retragerea forţelor militare  străine de pe teritoriul Repu-străine de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova sau asigurarea sprijinului politico-diplomatic pentru blicii Moldova sau asigurarea sprijinului politico-diplomatic pentru 
participarea laparticiparea la  operaţiunile de menţinere a păcii.operaţiunile de menţinere a păcii.

Consolidarea cadrului instituţional pentru a asigura sporirea Consolidarea cadrului instituţional pentru a asigura sporirea 
interacţiunii efi ciente cu diaspora prin protejarea drepturilor interacţiunii efi ciente cu diaspora prin protejarea drepturilor şşi in-i in-
tereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi permanent peste tereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi permanent peste 
hotare constituie un mecanism de realizare a politicii externe pro-hotare constituie un mecanism de realizare a politicii externe pro-
priu doar Programului Guvernului Leancă şi Programului Guvernu-priu doar Programului Guvernului Leancă şi Programului Guvernu-
lui Filip. Acţiunile care urmau să fi e întreprinse sînt exprimate prin lui Filip. Acţiunile care urmau să fi e întreprinse sînt exprimate prin 
perfecţionarea cadrului politico-juridic pentru activitatea efi cientă perfecţionarea cadrului politico-juridic pentru activitatea efi cientă 
a serviciului diplomatic, apărarea intereselor cetăţenilor Republicii a serviciului diplomatic, apărarea intereselor cetăţenilor Republicii 
Moldova afl aţi peste hotare şi elaborarea unei politici durabile de Moldova afl aţi peste hotare şi elaborarea unei politici durabile de 
stat pentru susţinerea diasporei. Precizăm că instituţia specializată în stat pentru susţinerea diasporei. Precizăm că instituţia specializată în 
gestionarea activităţilor de realizare a comunicării şi conexiunii for-gestionarea activităţilor de realizare a comunicării şi conexiunii for-
tifi cate dintre Guvernul Republicii Moldova şi diasporă este Biroul tifi cate dintre Guvernul Republicii Moldova şi diasporă este Biroul 
pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, unul dintre pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, unul dintre 
obiectivele instituţiei fi ind intensifi carea dialogului politic şi social obiectivele instituţiei fi ind intensifi carea dialogului politic şi social 
bilateral cu statele în care se atestă o prezenţă majoră a conaţionalilor.bilateral cu statele în care se atestă o prezenţă majoră a conaţionalilor.

Prin urmare, analiza comparativă a celor patru Programe de gu-Prin urmare, analiza comparativă a celor patru Programe de gu-
vernare permite să deducem că obiectivele de politică externă cores-vernare permite să deducem că obiectivele de politică externă cores-
pund realităţilor şi necesităţilor emanate de situaţia social-politică pund realităţilor şi necesităţilor emanate de situaţia social-politică 
din interior şi de contextul internaţional. Constatăm că Programul din interior şi de contextul internaţional. Constatăm că Programul 
pentru perioada 2013-2014 este mai complex, fi ind caracterizat de pentru perioada 2013-2014 este mai complex, fi ind caracterizat de 
prezenţa obiectivelor majore canalizate pe domenii de importanţă prezenţa obiectivelor majore canalizate pe domenii de importanţă 
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strategică, iar Programele Guvernelor Gaburici şi Streleţ pentru pe-strategică, iar Programele Guvernelor Gaburici şi Streleţ pentru pe-
rioada 2015-2018 şi Programul Guvernului Filip pentru 2016-2018 rioada 2015-2018 şi Programul Guvernului Filip pentru 2016-2018 
se rezumă la enumerarea tezelor de politică externă exprimate ne-se rezumă la enumerarea tezelor de politică externă exprimate ne-
mijlocit prin obiective de guvernare. Prevederile de guvernare se mijlocit prin obiective de guvernare. Prevederile de guvernare se 
disting printr-un grad înalt de continuitate la nivel general, strate-disting printr-un grad înalt de continuitate la nivel general, strate-
gic, fi ind practic derivate de la aceleaşi formaţiuni social-politice gic, fi ind practic derivate de la aceleaşi formaţiuni social-politice 
- PLDM, PDM, PL, cu unele mici excepţii, însă diferenţa de ex-- PLDM, PDM, PL, cu unele mici excepţii, însă diferenţa de ex-
primare a obiectivelor o putem explica  nu prin calitatea grupului primare a obiectivelor o putem explica  nu prin calitatea grupului 
de lucru care a participat la elaborarea textelor, ci prin nesiguranţă, de lucru care a participat la elaborarea textelor, ci prin nesiguranţă, 
neîncredere, dar şi prin alţi factori. Precizăm, în această ordine de neîncredere, dar şi prin alţi factori. Precizăm, în această ordine de 
idei, că nu punem accentul pe calitatea exprimării, care de aseme-idei, că nu punem accentul pe calitatea exprimării, care de aseme-
nea contează, ci pe modalitatea de aplicare efi cientă a strategiilor nea contează, ci pe modalitatea de aplicare efi cientă a strategiilor 
şi mecanismelor de acţiune în vederea transformării obiectivelor şi mecanismelor de acţiune în vederea transformării obiectivelor 
anunţate în activităţi utile societăţii.anunţate în activităţi utile societăţii.

Considerăm necesar de a sublinia că pentru a prezenta o aborda-Considerăm necesar de a sublinia că pentru a prezenta o aborda-
re complexă a mecanismelor de realizare a politicii externe, devine re complexă a mecanismelor de realizare a politicii externe, devine 
oportun de a analiza opţiunile unor lideri politici pe marginea mo-oportun de a analiza opţiunile unor lideri politici pe marginea mo-
dalităţii de acţiune în vederea implementării rezultatelor reliefate în dalităţii de acţiune în vederea implementării rezultatelor reliefate în 
platformele electorale, opţiuni care au fost generalizate într-un studiu platformele electorale, opţiuni care au fost generalizate într-un studiu 
dedicat evoluţiei politicii externe a Republicii Moldova [50, p.177]. dedicat evoluţiei politicii externe a Republicii Moldova [50, p.177]. 
M. Lupu menţionează că M. Lupu menţionează că ţările mari fac politică externă mare,ţările mari fac politică externă mare, iar iar  
ţările mici trebuie să facă politică externă inteligentă. În acest sensţările mici trebuie să facă politică externă inteligentă. În acest sens  
de idei, devine importantă asigurarea continuităţii liniilor directoa-de idei, devine importantă asigurarea continuităţii liniilor directoa-
re ale politicii externe, fi ind cuprinse între integrarea europeană şi re ale politicii externe, fi ind cuprinse între integrarea europeană şi 
dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din Est. Acest tip de pragmatism dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din Est. Acest tip de pragmatism 
„nicidecum nu dictează o formulă prin care fortificarea relaţiilor „nicidecum nu dictează o formulă prin care fortificarea relaţiilor 
cu Vestul, în cazul nostru cu Uniunea Europeană, ar trebui să ducă cu Vestul, în cazul nostru cu Uniunea Europeană, ar trebui să ducă 
la deteriorarea relaţiilor cu Estul”, susţine liderul PDM. Precizăm, la deteriorarea relaţiilor cu Estul”, susţine liderul PDM. Precizăm, 
luînd ca bază supoziţia elucidată, că M. Lupu întotdeauna a abor-luînd ca bază supoziţia elucidată, că M. Lupu întotdeauna a abor-
dat vectorul politicii externe din perspectivă dualistă, dat fiind că dat vectorul politicii externe din perspectivă dualistă, dat fiind că 
o astfel de formulă ar include un segment electoral extins. Însă pa-o astfel de formulă ar include un segment electoral extins. Însă pa-
radoxal sau nu, dar PDM de două ori a votat atît pentru formarea, radoxal sau nu, dar PDM de două ori a votat atît pentru formarea, 
cît şi pentru demiterea Guvernelor în care se regăseau reprezen-cît şi pentru demiterea Guvernelor în care se regăseau reprezen-
tanţii pe care i-a delegat.tanţii pe care i-a delegat.
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V. Filat a considerat că priorităţile politicii externe pot fi  înse-V. Filat a considerat că priorităţile politicii externe pot fi  înse-
rate între continuarea eforturilor în vederea integrării europene şi rate între continuarea eforturilor în vederea integrării europene şi 
menţinerea bunelor relaţii cu vecinii – România în primul rînd, dar menţinerea bunelor relaţii cu vecinii – România în primul rînd, dar 
şi Ucraina. „Abordările de politică externă trebuie relansate per-şi Ucraina. „Abordările de politică externă trebuie relansate per-
manent – după declaraţii proeuropene trebuie să urmeze acţiuni manent – după declaraţii proeuropene trebuie să urmeze acţiuni 
concrete, integrarea europeană fi ind prioritatea numărul unu. Însă concrete, integrarea europeană fi ind prioritatea numărul unu. Însă 
o acţiune la fel de importantă rămîne a fi  relaţia cu vecinii noştri – o acţiune la fel de importantă rămîne a fi  relaţia cu vecinii noştri – 
România şi Ucraina. Este absolut necesar ca relaţiile cu România să România şi Ucraina. Este absolut necesar ca relaţiile cu România să 
revină pe făgaşul normalităţii, după perioada guvernării comuniste, revină pe făgaşul normalităţii, după perioada guvernării comuniste, 
pe cînd relaţia cu Ucraina trebuie redefi nită, deoarece importanţa pe cînd relaţia cu Ucraina trebuie redefi nită, deoarece importanţa 
Ucrainei pentru Republica Moldova este una determinantă”, sus-Ucrainei pentru Republica Moldova este una determinantă”, sus-
ţinea liderul PLDM. Mecanismul oportun pentru realizarea dezi-ţinea liderul PLDM. Mecanismul oportun pentru realizarea dezi-
deratelor sus- menţionate constă în necesitatea canalizării energiei deratelor sus- menţionate constă în necesitatea canalizării energiei 
constructive pentru o relaţie efi cientă, V. Filat a abordat  integrarea constructive pentru o relaţie efi cientă, V. Filat a abordat  integrarea 
europeană ca pe un element al interesului naţional, interes care tre-europeană ca pe un element al interesului naţional, interes care tre-
buie defi nitivat şi realizat în numele dezvoltării societăţii.buie defi nitivat şi realizat în numele dezvoltării societăţii.

În opinia lui D. Chirtoacă, Republica Moldova, din anii ’90 În opinia lui D. Chirtoacă, Republica Moldova, din anii ’90 
încoace, nu a avut o orientare clară în politica externă, menţionînd încoace, nu a avut o orientare clară în politica externă, menţionînd 
că PL se pronunţă în favoarea integrării în Alianţa Atlanticului de că PL se pronunţă în favoarea integrării în Alianţa Atlanticului de 
Nord şi în Uniunea Europeană: „Ţinta noastră este de a fi  europeni, Nord şi în Uniunea Europeană: „Ţinta noastră este de a fi  europeni, 
alături de celelalte naţiuni europene”. D. Chirtoacă a indicat asupra alături de celelalte naţiuni europene”. D. Chirtoacă a indicat asupra 
unui impediment esenţial în procesul realizării obiectivelor trasate, unui impediment esenţial în procesul realizării obiectivelor trasate, 
problema raioanelor de est, însă nu se dovedeşte a fi  determinantă problema raioanelor de est, însă nu se dovedeşte a fi  determinantă 
din cauza că toate barierele pornesc de la democraţia internă. În din cauza că toate barierele pornesc de la democraţia internă. În 
cazul dacă vor fi  îndeplinite obligaţiile asumate, care se referă la un cazul dacă vor fi  îndeplinite obligaţiile asumate, care se referă la un 
spectru de angajamente, precum respectarea standardelor europene spectru de angajamente, precum respectarea standardelor europene 
în asigurarea libertăţii presei, libertatea de exprimare, funcţionarea în asigurarea libertăţii presei, libertatea de exprimare, funcţionarea 
instituţiilor democratice, independenţa justiţiei, autonomia la nivel instituţiilor democratice, independenţa justiţiei, autonomia la nivel 
local, vom avea toate şansele să fi m într-o relaţie serioasă de parte-local, vom avea toate şansele să fi m într-o relaţie serioasă de parte-
neriat cu structurile europene în vederea apropierii Republicii Mol-neriat cu structurile europene în vederea apropierii Republicii Mol-
dova de Uniunea Europeană prin obţinerea statutului de membru dova de Uniunea Europeană prin obţinerea statutului de membru 
asociat, fără acest statut obiectivul de aderare la Uniunea Europeană asociat, fără acest statut obiectivul de aderare la Uniunea Europeană 
nu poate fi  luat în discuţie.nu poate fi  luat în discuţie.

Vom menţiona că S. Urechean, Vom menţiona că S. Urechean, în calitatea sa de Preşedinte al în calitatea sa de Preşedinte al 
AMN, de asemenea a pledat în favoarea vectorului integrării euro-AMN, de asemenea a pledat în favoarea vectorului integrării euro-
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pene: „trebuie odată şi pentru totdeauna să ne hotărîm cine suntem, pene: „trebuie odată şi pentru totdeauna să ne hotărîm cine suntem, 
ce vrem şi unde mergem. Viitorul nostru este aderarea într-o dinami-ce vrem şi unde mergem. Viitorul nostru este aderarea într-o dinami-
că pozitivă la lumea civilizată, la lumea europeană, unde este locul că pozitivă la lumea civilizată, la lumea europeană, unde este locul 
cetăţenilor Republicii Moldova”. În timpul guvernării comuniştilor cetăţenilor Republicii Moldova”. În timpul guvernării comuniştilor 
autorităţile numai mimau apropierea de Uniunea Europeană, fi ind autorităţile numai mimau apropierea de Uniunea Europeană, fi ind 
atrase nu de valorile europene, ci de creditele, donaţiile şi asistenţa atrase nu de valorile europene, ci de creditele, donaţiile şi asistenţa 
umanitară comunitară, considera liderul Alianţei Moldova Noastră, umanitară comunitară, considera liderul Alianţei Moldova Noastră, 
absorbită după alegerile parlamentare anticipate din 2010 de PLDM. absorbită după alegerile parlamentare anticipate din 2010 de PLDM. 

Prin analiza opiniilor liderilor şi oamenilor politici care deţin Prin analiza opiniilor liderilor şi oamenilor politici care deţin 
sau au deţinut pîrghiile puterii, putem remarca predominarea unei sau au deţinut pîrghiile puterii, putem remarca predominarea unei 
doze solide de optimism cu privire la locul şi rolul Republicii Mol-doze solide de optimism cu privire la locul şi rolul Republicii Mol-
dova în Uniunea Europeană, alimentată cu identifi carea mecanis-dova în Uniunea Europeană, alimentată cu identifi carea mecanis-
melor de acţiune. Ar fi  o greşeală dacă am considera că toate elitele melor de acţiune. Ar fi  o greşeală dacă am considera că toate elitele 
politice din Republica Moldova manifestă o poziţie consolidată în politice din Republica Moldova manifestă o poziţie consolidată în 
materia priorităţii strategice de integrare europeană. Elitele autohto-materia priorităţii strategice de integrare europeană. Elitele autohto-
ne sînt dispersate la acest capitol, refl ectînd opţiunile societăţii, rei-ne sînt dispersate la acest capitol, refl ectînd opţiunile societăţii, rei-
terăm, divizate în proporţie de jumătate la jumătate, spre deosebire, terăm, divizate în proporţie de jumătate la jumătate, spre deosebire, 
de exemplu, de România, a cărei clasă politică şi societate civilă de exemplu, de România, a cărei clasă politică şi societate civilă 
s-au unifi cat în jurul declaraţiei de la Snagov din 1995. Exemplele s-au unifi cat în jurul declaraţiei de la Snagov din 1995. Exemplele 
prezentate mai sus se dovedesc a fi  edifi catoare, fi ind complemen-prezentate mai sus se dovedesc a fi  edifi catoare, fi ind complemen-
tate şi consolidate de altele, inclusiv expuse de unele dintre persoa-tate şi consolidate de altele, inclusiv expuse de unele dintre persoa-
nele citate, dar nu este mai puţin adevărat că se găsesc o mulţime nele citate, dar nu este mai puţin adevărat că se găsesc o mulţime 
de declaraţii de factură invers proporţională, în favoarea direcţiei de declaraţii de factură invers proporţională, în favoarea direcţiei 
eurasiatice. Specifi căm lapidar că am trecut în revistă supoziţiile eurasiatice. Specifi căm lapidar că am trecut în revistă supoziţiile 
celor patru oameni politici pe motivul că, într-o formulă sau alta sînt celor patru oameni politici pe motivul că, într-o formulă sau alta sînt 
demnităţi publice, şi deci, factori de decizie.demnităţi publice, şi deci, factori de decizie.

Pentru a asigura plenitudinea investigaţiilor, considerăm nece-Pentru a asigura plenitudinea investigaţiilor, considerăm nece-
sar de a reliefa unele modalităţi sau, în cazul nostru, unele mecanis-sar de a reliefa unele modalităţi sau, în cazul nostru, unele mecanis-
me de exercitare a procesului decizional la nivel internaţional. Un me de exercitare a procesului decizional la nivel internaţional. Un 
mecanism frecvent aplicat ţine de procedura de adoptare a decizii-mecanism frecvent aplicat ţine de procedura de adoptare a decizii-
lor, votul reprezentînd o modalitate de manifestare expresă a voinţei lor, votul reprezentînd o modalitate de manifestare expresă a voinţei 
participanţilor în raport cu problemele puse în discuţie. Inspirat din participanţilor în raport cu problemele puse în discuţie. Inspirat din 
principiul egalităţii suverane a statelor, votul are la bază regula fun-principiul egalităţii suverane a statelor, votul are la bază regula fun-
damentală, potrivit căreia fi ecare stat reprezentat la reuniune dispu-damentală, potrivit căreia fi ecare stat reprezentat la reuniune dispu-
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ne de un singur vot, toate voturile avînd aceeaşi valoare. T. Spinei a ne de un singur vot, toate voturile avînd aceeaşi valoare. T. Spinei a 
remarcat că votul prin apel nominal este folosit, de obicei, în cazul remarcat că votul prin apel nominal este folosit, de obicei, în cazul 
unor probleme controversate, procedura fiind necesară pentru de-unor probleme controversate, procedura fiind necesară pentru de-
limitarea poziţiilor favorabile şi celor negative; în condiţiile pro-limitarea poziţiilor favorabile şi celor negative; în condiţiile pro-
cedurii de vot, negocierea unei propuneri trebuie să urmărească cedurii de vot, negocierea unei propuneri trebuie să urmărească 
obţinerea sprijinului cît mai larg [51, p.149]. Altă modalitate de a obţinerea sprijinului cît mai larg [51, p.149]. Altă modalitate de a 
influenţa rezultatul deciziilor îl reprezintă dreptul de veto, aplicat influenţa rezultatul deciziilor îl reprezintă dreptul de veto, aplicat 
pe larg şi frecvent în Consiliul de Securitate al Organizaţiei Na-pe larg şi frecvent în Consiliul de Securitate al Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite: dacă un membru permanent al Consiliului face uz ţiunilor Unite: dacă un membru permanent al Consiliului face uz 
de acest drept, aplicarea echivalează în principiu cu votul negativ de acest drept, aplicarea echivalează în principiu cu votul negativ 
şi decizia nu este adoptată, chiar dacă ceilalţi paisprezece membri şi decizia nu este adoptată, chiar dacă ceilalţi paisprezece membri 
s-au pronunţat „pentru”.s-au pronunţat „pentru”.

Consensul reprezintă o formulă de adoptare a deciziilor în in-Consensul reprezintă o formulă de adoptare a deciziilor în in-
teresul tuturor participanţilor, fi ind defi nită şi aplicată pe larg în teresul tuturor participanţilor, fi ind defi nită şi aplicată pe larg în 
activitatea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. activitatea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. 
T. Spinei susţine că regula consensului a conferit, în mod incontes-T. Spinei susţine că regula consensului a conferit, în mod incontes-
tabil, un spirit nou şi democratic fl uxului de negocieri: consensul, tabil, un spirit nou şi democratic fl uxului de negocieri: consensul, 
potrivit estimării cercetătorului, a dat expresie egalităţii în drepturi potrivit estimării cercetătorului, a dat expresie egalităţii în drepturi 
a statelor participante, manifestării lor independente, a constituit a statelor participante, manifestării lor independente, a constituit 
un mijloc esenţial de promovare a intereselor legitime ale fi ecărei un mijloc esenţial de promovare a intereselor legitime ale fi ecărei 
ţări participante, o metodă de negociere care a imprimat hotărîrilor ţări participante, o metodă de negociere care a imprimat hotărîrilor 
o trăinicie superioară celor adoptate prin vot, a stimulat expres că-o trăinicie superioară celor adoptate prin vot, a stimulat expres că-
utarea în spiritul respectului reciproc a soluţiilor de compromis pe utarea în spiritul respectului reciproc a soluţiilor de compromis pe 
marginea căruia s-a convenit plenar.marginea căruia s-a convenit plenar.

Subliniem că unanimitatea şi consensul se dovedesc a fi  două Subliniem că unanimitatea şi consensul se dovedesc a fi  două 
modalităţi procedurale care imprimă expresie realităţilor general modalităţi procedurale care imprimă expresie realităţilor general 
acceptate şi se exprimă prin acordul tuturor participanţilor cu pri-acceptate şi se exprimă prin acordul tuturor participanţilor cu pri-
vire la propunerea afl ată în discuţie. Perceperea acestui acord este vire la propunerea afl ată în discuţie. Perceperea acestui acord este 
diferită: în timp ce unanimitatea solicită totalitatea voturilor afi rma-diferită: în timp ce unanimitatea solicită totalitatea voturilor afi rma-
tive înregistrate ca atare, consensul reprezintă acordul unanim care tive înregistrate ca atare, consensul reprezintă acordul unanim care 
se realizează prin absenţa oricărei obiecţii declarate din partea unui se realizează prin absenţa oricărei obiecţii declarate din partea unui 
participant. Unanimitatea este consemnată prin numărătoarea votu-participant. Unanimitatea este consemnată prin numărătoarea votu-
rilor afi rmative, pe cînd consensul se constată prin acordul tacit al rilor afi rmative, pe cînd consensul se constată prin acordul tacit al 
participanţilor, nici o obiecţie nu vine să-l împiedice. În acest sens, participanţilor, nici o obiecţie nu vine să-l împiedice. În acest sens, 
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aplicarea regulii unanimităţii presupune eliminarea oricărui tip de aplicarea regulii unanimităţii presupune eliminarea oricărui tip de 
discriminare, fi ecare stat dispunînd exact de aceleaşi drepturi. discriminare, fi ecare stat dispunînd exact de aceleaşi drepturi. 

În concluzieÎn concluzie  notăm că partidele politice sînt componente edifi -notăm că partidele politice sînt componente edifi -
catoare ale sistemului politic, unităţi care participă în mod nemij-catoare ale sistemului politic, unităţi care participă în mod nemij-
locit la formarea şi contribuie la funcţionarea instituţiilor puterii de locit la formarea şi contribuie la funcţionarea instituţiilor puterii de 
stat şi a mecanismelor antrenate în promovarea politicii externe. Un stat şi a mecanismelor antrenate în promovarea politicii externe. Un 
rol deosebit revine instituţiilor abilitate cu prerogative, Preşedinrol deosebit revine instituţiilor abilitate cu prerogative, Preşedinţţia, ia, 
Parlamentul, Guvernul şi structurile de resort, specializate în exer-Parlamentul, Guvernul şi structurile de resort, specializate în exer-
citarea activităţilor de politică externă. Nu pot fi  trecute cu vede-citarea activităţilor de politică externă. Nu pot fi  trecute cu vede-
rea nici instituţiile externe, aceste structuri abilitate cu asigurarea rea nici instituţiile externe, aceste structuri abilitate cu asigurarea 
şi desfăşurarea dialogului pe cele mai variate dimensiuni, menite şi desfăşurarea dialogului pe cele mai variate dimensiuni, menite 
să contribuie la identifi carea soluţiilor pentru problemele comune. să contribuie la identifi carea soluţiilor pentru problemele comune. 
Partidele politice sînt generatori de programe şi prevederi, inclusiv Partidele politice sînt generatori de programe şi prevederi, inclusiv 
de politică externă, fi ind actori politici implicaţi direct sau indirect de politică externă, fi ind actori politici implicaţi direct sau indirect 
în elaborarea opţiunilor strategice şi tactice, pentru a obţine imple-în elaborarea opţiunilor strategice şi tactice, pentru a obţine imple-
mentarea obiectivelor trasate.mentarea obiectivelor trasate.

În procesul valorifi cării prevederilor de politică externă elabora-În procesul valorifi cării prevederilor de politică externă elabora-
te şi înscrise în documentele de program activitatea partidelor poli-te şi înscrise în documentele de program activitatea partidelor poli-
tice din Republica Moldova este reglementată în plan normativ de tice din Republica Moldova este reglementată în plan normativ de 
Constituţie, Legea cu privire la partidele politice, Codul Electoral, Constituţie, Legea cu privire la partidele politice, Codul Electoral, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Parlamentului, alte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Parlamentului, alte 
acte. O importanţă deosebită pentru asigurarea atingerii fi nalităţi-acte. O importanţă deosebită pentru asigurarea atingerii fi nalităţi-
lor trasate în documentele programatice şi reducerea controverselor lor trasate în documentele programatice şi reducerea controverselor 
marcate de evoluţia politicii externe este exprimată prin aspectul marcate de evoluţia politicii externe este exprimată prin aspectul 
funcţional al activităţii partidelor politice, detaliată prin strategii, funcţional al activităţii partidelor politice, detaliată prin strategii, 
tactici, mecanisme şi instituţii implicate direct sau indirect în exer-tactici, mecanisme şi instituţii implicate direct sau indirect în exer-
citarea obiectivelor anunţate şi asumate.citarea obiectivelor anunţate şi asumate.

Partidele politice folosesc un set extins de strategii şi tactici Partidele politice folosesc un set extins de strategii şi tactici 
pentru reglementarea activităţii, situaţie care atrage după sine două pentru reglementarea activităţii, situaţie care atrage după sine două 
consecinţe: în primul rînd, dispun de libertate deplină de acţiune în consecinţe: în primul rînd, dispun de libertate deplină de acţiune în 
procesul promovării prevederilor de politică externă, exprimîndu-şi procesul promovării prevederilor de politică externă, exprimîndu-şi 
opţiunea pentru accederea la guvernare prin metode constructive opţiunea pentru accederea la guvernare prin metode constructive 
(vizite de rang înalt în exterior, declaraţii ale ofi cialilor străini de (vizite de rang înalt în exterior, declaraţii ale ofi cialilor străini de 
susţinere într-o formă sau alta, preluarea şi combinare simboluri-susţinere într-o formă sau alta, preluarea şi combinare simboluri-
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lor). Totodată, se face uz de metode destructive (denigrarea publică lor). Totodată, se face uz de metode destructive (denigrarea publică 
a contracandidaţilor, fi nanţarea externă, plasarea carenţelor politicii a contracandidaţilor, fi nanţarea externă, plasarea carenţelor politicii 
externe pe seama concurenţilor), iar în al doilea, partidele politice externe pe seama concurenţilor), iar în al doilea, partidele politice 
nu variază mult în activitatea lor, acţiunile întreprinse deosebindu-nu variază mult în activitatea lor, acţiunile întreprinse deosebindu-
se doar prin forma de exprimare, dar nu şi prin maniera de realizare se doar prin forma de exprimare, dar nu şi prin maniera de realizare 
efi cientă şi deci, nu este deloc întîmplător că nu se bucură de încre-efi cientă şi deci, nu este deloc întîmplător că nu se bucură de încre-
dere din partea electoratului, chiar dacă se dovedesc a fi  unul dintre dere din partea electoratului, chiar dacă se dovedesc a fi  unul dintre 
mijloacele de cucerire a puterii de stat.mijloacele de cucerire a puterii de stat.

Mecanismele aplicate pe larg pentru implementarea obiective-Mecanismele aplicate pe larg pentru implementarea obiective-
lor de politică externă derivate din activitatea instituţiilor se disting lor de politică externă derivate din activitatea instituţiilor se disting 
printr-o efi cacitate relativ redusă. Schimbarea raportului de forţe în printr-o efi cacitate relativ redusă. Schimbarea raportului de forţe în 
2009 şi accederea la guvernare a partidelor cu viziuni proeuropene 2009 şi accederea la guvernare a partidelor cu viziuni proeuropene 
au amplifi cat necesitatea şi semnifi caţia fortifi cării dialogului poli-au amplifi cat necesitatea şi semnifi caţia fortifi cării dialogului poli-
tic cu partenerii externi, exprimat şi prin întreprinderea unor vizi-tic cu partenerii externi, exprimat şi prin întreprinderea unor vizi-
te ofi ciale, Republica Moldova fi ind practic redescoperită în plan te ofi ciale, Republica Moldova fi ind practic redescoperită în plan 
politico-diplomatic, iar punctul culminant s-a manifestat prin pa-politico-diplomatic, iar punctul culminant s-a manifestat prin pa-
rafarea, semnarea, ratifi care şi implementarea parţială a Acordului rafarea, semnarea, ratifi care şi implementarea parţială a Acordului 
de Asociere, inclusiv capitolul privind liberul schimb aprofundat şi de Asociere, inclusiv capitolul privind liberul schimb aprofundat şi 
atotcuprinzător.atotcuprinzător.

Activitatea partidelor politice, detaliată prin tipologia strategii-Activitatea partidelor politice, detaliată prin tipologia strategii-
lor şi tacticilor utilizate, poartă un caracter edifi cator pentru deter-lor şi tacticilor utilizate, poartă un caracter edifi cator pentru deter-
minarea relaţiilor Republicii Moldova cu alţi actori internaţionali. minarea relaţiilor Republicii Moldova cu alţi actori internaţionali. 
Din acest punct de vedere, lipsa consensului naţional şi duplicitatea Din acest punct de vedere, lipsa consensului naţional şi duplicitatea 
priorităţii strategice de politică externă, dar şi alţi factori, se dovedesc priorităţii strategice de politică externă, dar şi alţi factori, se dovedesc 
a fi  impedimente serioase în tratarea Republicii Moldova ca un parte-a fi  impedimente serioase în tratarea Republicii Moldova ca un parte-
ner de încredere, angajat plenar în procesul de valorifi care a unui sau ner de încredere, angajat plenar în procesul de valorifi care a unui sau 
altui vector strategic de politică internă şi de politică externă. Meca-altui vector strategic de politică internă şi de politică externă. Meca-
nismele utilizate în transpunerea opţiunilor de edifi care şi fortifi care nismele utilizate în transpunerea opţiunilor de edifi care şi fortifi care 
a parteneriatelor trebuie generate şi exercitate de instituţii reformate a parteneriatelor trebuie generate şi exercitate de instituţii reformate 
în conformitate cu cerinţele europene şi lansate într-un mediu intern în conformitate cu cerinţele europene şi lansate într-un mediu intern 
capabil să transforme prevederile programatice în rezultate concrete, capabil să transforme prevederile programatice în rezultate concrete, 
menite să contribuie la realizarea intereselor naţionale.menite să contribuie la realizarea intereselor naţionale.
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CONCLUZIICONCLUZII  

P artidele politice, fi ind structuri dinamice, nu se dovedesc artidele politice, fi ind structuri dinamice, nu se dovedesc 
a fi  numai asociaţii benevole de cetăţeni, promotori de ideologii şi a fi  numai asociaţii benevole de cetăţeni, promotori de ideologii şi 
doctrine, mobilizatori ai opiniei electorale, ci se transformă, prin doctrine, mobilizatori ai opiniei electorale, ci se transformă, prin 
modalităţi de acţiune şi  manifestare, în formatori ai instituţiilor de-modalităţi de acţiune şi  manifestare, în formatori ai instituţiilor de-
mocratice, generatori ai lidemocratice, generatori ai liderilor de opinie, indicatori ai impactului rilor de opinie, indicatori ai impactului 
geopolitic rezultat din cooperarea externă, corelînd, astfel, gradul geopolitic rezultat din cooperarea externă, corelînd, astfel, gradul 
de dependenţă a electoratului în raport cu politicile guvernamenta-de dependenţă a electoratului în raport cu politicile guvernamenta-
le promovate şi stabilind apartenenţa partinică prin suportul primit le promovate şi stabilind apartenenţa partinică prin suportul primit 
în procesul valorificării obiectivelor programatice. În contextul în procesul valorificării obiectivelor programatice. În contextul 
resetării frecvente a relaţiilor interstatale, importanţa abordărilor resetării frecvente a relaţiilor interstatale, importanţa abordărilor 
programatice de politică externă elaborate de partide se exprimă programatice de politică externă elaborate de partide se exprimă 
prin capacitatea sistemului politic de a se ralia la noile conjunc-prin capacitatea sistemului politic de a se ralia la noile conjunc-
turi geopolitice, economice şi sociale. Abordările programatice de turi geopolitice, economice şi sociale. Abordările programatice de 
politică externă indică, în acelaşi timp, gradul de interdependen-politică externă indică, în acelaşi timp, gradul de interdependen-
ţă, corelare sau influenţă între politica internă şi politica exter-ţă, corelare sau influenţă între politica internă şi politica exter-
nă, emanate de autorităţi, politica externă devenind un mijloc de nă, emanate de autorităţi, politica externă devenind un mijloc de 
democratizare a societăţii. Reieşind din aceste raţionamente, par-democratizare a societăţii. Reieşind din aceste raţionamente, par-
tidele politice devin responsabile de elaborarea, evoluţia şi con-tidele politice devin responsabile de elaborarea, evoluţia şi con-
solidarea poziţiei statului în raport cu celelalte centre de putere, solidarea poziţiei statului în raport cu celelalte centre de putere, 
exprimate fie prin actori statali sau nestatali.exprimate fie prin actori statali sau nestatali.

 Dizolvarea Uniunii Sovietice a plasat Republica Moldova ca  Dizolvarea Uniunii Sovietice a plasat Republica Moldova ca 
stat suveran şi independent într-un context internaţional absolut nou stat suveran şi independent într-un context internaţional absolut nou 
de organizare şi manifestare a politicii externe, emanată de un actor de organizare şi manifestare a politicii externe, emanată de un actor 
cu drepturi recunoscute în relaţiile internaţionale. Pluralismul de cu drepturi recunoscute în relaţiile internaţionale. Pluralismul de 
opinie care s-a materializat în structuri partinice, deşi fi ind deli-opinie care s-a materializat în structuri partinice, deşi fi ind deli-
mitate prin doctrinele politice şi opţiunile electoratului în aspectul mitate prin doctrinele politice şi opţiunile electoratului în aspectul 
dezvoltării interne, a trasat noi delimitări ale eşichierului politic, dezvoltării interne, a trasat noi delimitări ale eşichierului politic, 
determinate de priorităţi strategice şi direcţii principale de politicdeterminate de priorităţi strategice şi direcţii principale de politică ă 
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externă, aceste segmentări sînt valabile pînă în prezent. Luînd ca externă, aceste segmentări sînt valabile pînă în prezent. Luînd ca 
suport de referinţă caracteristicile programatice, dar şi trăsăturile suport de referinţă caracteristicile programatice, dar şi trăsăturile 
propagandistice ale formaţiunilor social-politice, determinăm că propagandistice ale formaţiunilor social-politice, determinăm că 
PSRM optează constant pentru integrarea eurasiatică, asociată cu PSRM optează constant pentru integrarea eurasiatică, asociată cu 
fortifi fortifi carea relaţiilor multidimensionale cu Rusia; PCRM militează carea relaţiilor multidimensionale cu Rusia; PCRM militează 
strategic în favoarea integrării europene, iar tactic se pronunţă pen-strategic în favoarea integrării europene, iar tactic se pronunţă pen-
tru vectorul eurasiatic; PDM acordă prioritate integrării europene, tru vectorul eurasiatic; PDM acordă prioritate integrării europene, 
dar optează şi pentru dezvoltarea parteneriatelor strategice cu Fede-dar optează şi pentru dezvoltarea parteneriatelor strategice cu Fede-
raţia Rusă; PLDM se pronunţă fără drept de apel în favoarea aderă-raţia Rusă; PLDM se pronunţă fără drept de apel în favoarea aderă-
rii la Uniunea Europeană; PL este promotor consecvent al integrării rii la Uniunea Europeană; PL este promotor consecvent al integrării 
europene şi euroatlantice. Am trecut în revistă partidele parlamen-europene şi euroatlantice. Am trecut în revistă partidele parlamen-
tare din legislativul format în urma alegerilor parlamentare generale tare din legislativul format în urma alegerilor parlamentare generale 
din 30 noiembrie 2014, alte opţiuni vizează, ca în cazul PNL, unirea din 30 noiembrie 2014, alte opţiuni vizează, ca în cazul PNL, unirea 
imediată cu România. Pluripartidismul aportă un set mai vast de imediată cu România. Pluripartidismul aportă un set mai vast de 
activităţi programatice pentru dezvoltarea în complex a statului şi activităţi programatice pentru dezvoltarea în complex a statului şi 
a societăţii, iar susţinerea partidelor cu relevanţă redusă afectează a societăţii, iar susţinerea partidelor cu relevanţă redusă afectează 
bugetul  de stat, mai ales în contextul devalizării unor bănci. O al-bugetul  de stat, mai ales în contextul devalizării unor bănci. O al-
ternativă a surselor fi nanciare alocate ar fi  redirecţionarea acestora ternativă a surselor fi nanciare alocate ar fi  redirecţionarea acestora 
spre implementarea politicilor pentru care majoritatea electoratului spre implementarea politicilor pentru care majoritatea electoratului 
şi-a exprimat opţiunea.şi-a exprimat opţiunea.

Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă pentru Republica Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă pentru Republica 
Moldova prioritatea strategică, reper cu titlu de fi nalitate, care a Moldova prioritatea strategică, reper cu titlu de fi nalitate, care a 
motivat unele partide politice de a se consolida, cel puţin declarativ, motivat unele partide politice de a se consolida, cel puţin declarativ, 
în jurul acestui obiectiv în vederea elaborării mecanismelor necesa-în jurul acestui obiectiv în vederea elaborării mecanismelor necesa-
re, adoptării unor strategii şi tactici viabile, aprobării pachetelor de re, adoptării unor strategii şi tactici viabile, aprobării pachetelor de 
acte normative pentru facilitarea procesului integraţionist, formării acte normative pentru facilitarea procesului integraţionist, formării 
structurilor abilitate cu prerogative de monitorizare a acţiunilor des-structurilor abilitate cu prerogative de monitorizare a acţiunilor des-
făşurate şi reformării autorităţilor administrative de resort în institu-făşurate şi reformării autorităţilor administrative de resort în institu-
ţii democratice cu un grad sporit de efi cacitate. Toate aceste acţiuni ţii democratice cu un grad sporit de efi cacitate. Toate aceste acţiuni 
sînt desfăşurate pe fundalul extinderii Uniunii Europene în Europa sînt desfăşurate pe fundalul extinderii Uniunii Europene în Europa 
Centrală şi de Sud-Est, fapt care a impulsionat autorităţile naţionale Centrală şi de Sud-Est, fapt care a impulsionat autorităţile naţionale 
să dinamizeze procesele de cooperare. În acelaşi timp, altă direcţie să dinamizeze procesele de cooperare. În acelaşi timp, altă direcţie 
de politică externă, eurasiatică, este prezentă în obiectivele de poli-de politică externă, eurasiatică, este prezentă în obiectivele de poli-
tică externă ale mai multor partide politice, care se consolidează pe tică externă ale mai multor partide politice, care se consolidează pe 
fundalul insucceselor înregistrate de formaţiunile care se asociază fundalul insucceselor înregistrate de formaţiunile care se asociază 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   219Victor Juc_Maria Diacon.indd   219 22.04.2016   10:59:0522.04.2016   10:59:05



220220

cu vectorul european, mai ales că o parte din electorat se supune cu vectorul european, mai ales că o parte din electorat se supune 
relativ uşor tehnicilor de manipulare.relativ uşor tehnicilor de manipulare.

 Analiza raporturilor bidimensionale partide politice - politică  Analiza raporturilor bidimensionale partide politice - politică 
externă, sistem de partide - instituţii democratice, sistem de par-externă, sistem de partide - instituţii democratice, sistem de par-
tide - politica externă a demonstrat expres importanţa şi infl uenţa tide - politica externă a demonstrat expres importanţa şi infl uenţa 
formaţiunilor social-politice în dezvoltarea relaţiilor de cooperare formaţiunilor social-politice în dezvoltarea relaţiilor de cooperare 
şi integrare a statelor în structuri de vocaţie europeană. Partidele şi integrare a statelor în structuri de vocaţie europeană. Partidele 
dispun de potenţial de acţiune şi de coordonare în vederea promo-dispun de potenţial de acţiune şi de coordonare în vederea promo-
vării, alegerii şi consolidării instituţiilor democratice responsabi-vării, alegerii şi consolidării instituţiilor democratice responsabi-
le de desfăşurarea politicii externe, (de la abordarea programatică le de desfăşurarea politicii externe, (de la abordarea programatică 
pînă la implementarea, analiza şi controlul efi cienţei), iar sistemul pînă la implementarea, analiza şi controlul efi cienţei), iar sistemul 
de partide nu infl uenţează conţinutul şi caracterul abordărilor pro-de partide nu infl uenţează conţinutul şi caracterul abordărilor pro-
gramatice de politică externă, lansate la nivel înalt. Fiind supuse gramatice de politică externă, lansate la nivel înalt. Fiind supuse 
studiului sistemele bipartidiste şi multipartidiste, am determinat va-studiului sistemele bipartidiste şi multipartidiste, am determinat va-
lenţe comune în agenda politicii externe cu privire la cooperarea cu lenţe comune în agenda politicii externe cu privire la cooperarea cu 
structurile europene şi mondiale. În Republica Moldova, entitate cu structurile europene şi mondiale. În Republica Moldova, entitate cu 
sistem multipartidist, conţinutul politicii externe este dependent de sistem multipartidist, conţinutul politicii externe este dependent de 
programul şi opţiunile partidelor guvernatoare, iar oscilaţiile între programul şi opţiunile partidelor guvernatoare, iar oscilaţiile între 
vectorul european şi eurasiatic pot fi  explicate prin unele argumente, vectorul european şi eurasiatic pot fi  explicate prin unele argumente, 
precum:fi nanţarea partidelor politice din exterior, marcîndu-se obli-precum:fi nanţarea partidelor politice din exterior, marcîndu-se obli-
gaţiunea de a promova obiective străine în interior; lipsa formulării gaţiunea de a promova obiective străine în interior; lipsa formulării 
interesului naţional cu privire la vectorul unic al politicii externe, interesului naţional cu privire la vectorul unic al politicii externe, 
legiferarea ar consolida societatea şi ar reduce din gradul de divi-legiferarea ar consolida societatea şi ar reduce din gradul de divi-
zare pe principii lingvistice, teritoriale, confesionale; neîncrederea zare pe principii lingvistice, teritoriale, confesionale; neîncrederea 
electoratului în partide politice datorită promovării intereselor indi-electoratului în partide politice datorită promovării intereselor indi-
viduale şi de grup în detrimentul intereselor naţionale; precaritatea viduale şi de grup în detrimentul intereselor naţionale; precaritatea 
culturii politice fundamentate pe procesele contemporane de ale-culturii politice fundamentate pe procesele contemporane de ale-
gere raţională şi participare democratică, cunoaşterii aprofundate gere raţională şi participare democratică, cunoaşterii aprofundate 
a prevederilor şi fi nalităţilor centrelor integraţioniste, degajîndu-se a prevederilor şi fi nalităţilor centrelor integraţioniste, degajîndu-se 
impactul şi benefi ciile fi ecărui areal geopolitic; nivelul foarte scăzut impactul şi benefi ciile fi ecărui areal geopolitic; nivelul foarte scăzut 
de funcţionalitate a partidelor politice, dependenţa direct proporţio-de funcţionalitate a partidelor politice, dependenţa direct proporţio-
nală de imaginea liderului.nală de imaginea liderului.

 Procesul de afi rmare şi consolidare internaţională a Republi- Procesul de afi rmare şi consolidare internaţională a Republi-
cii Moldova s-a desfăşurat, cel puţin la etapa iniţială, pe un teren cii Moldova s-a desfăşurat, cel puţin la etapa iniţială, pe un teren 

Victor Juc_Maria Diacon.indd   220Victor Juc_Maria Diacon.indd   220 22.04.2016   10:59:0522.04.2016   10:59:05



221221

nevalorifi cat din punct de vedere partinic, cum ar fi  acceptarea în nevalorifi cat din punct de vedere partinic, cum ar fi  acceptarea în 
cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Or-cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite, adică în afara prevederilor de politică ganizaţiei Naţiunilor Unite, adică în afara prevederilor de politică 
externă exprimate de partide, deoarece primele alegeri parlamenta-externă exprimate de partide, deoarece primele alegeri parlamenta-
re în baza pluripartidismului, practic, au avut loc în 1994, deşi nu re în baza pluripartidismului, practic, au avut loc în 1994, deşi nu 
poate fi  negată pluralitatea de opţiuni de la scrutinul din 1990. În poate fi  negată pluralitatea de opţiuni de la scrutinul din 1990. În 
asemenea condiţii, prezenţa partidelor politice în procesele de iniţi-asemenea condiţii, prezenţa partidelor politice în procesele de iniţi-
ere şi  extindere a activităţilor de politică externă este redusă, însă ere şi  extindere a activităţilor de politică externă este redusă, însă 
implementarea principiilor democratice se produce prin realizarea implementarea principiilor democratice se produce prin realizarea 
pluralismului de opinie şi pluripartidismului politic, impactul parti-pluralismului de opinie şi pluripartidismului politic, impactul parti-
cipării partidelor fi ind unul în creştere. cipării partidelor fi ind unul în creştere. 

Partidele politice aplică în diferită măsură mai multe strategii Partidele politice aplică în diferită măsură mai multe strategii 
(participarea în procesele de promovare a priorităţilor şi direcţii-(participarea în procesele de promovare a priorităţilor şi direcţii-
lor de politică externă, dezvoltarea culturii politice democratice de lor de politică externă, dezvoltarea culturii politice democratice de 
tip raţionalist şi participativ, valorifi carea experienţei democratice tip raţionalist şi participativ, valorifi carea experienţei democratice 
pentru implementarea practicilor de organizare şi funcţionalitate a pentru implementarea practicilor de organizare şi funcţionalitate a 
instituţiilor puterii de stat), tactici (elaborarea planurilor de acţiuni instituţiilor puterii de stat), tactici (elaborarea planurilor de acţiuni 
în scopul realizării în termen a obiectivelor trasate, consolidarea di-în scopul realizării în termen a obiectivelor trasate, consolidarea di-
alogului direct cu cetăţenii, în special pe marginea aspectelor ce ţin alogului direct cu cetăţenii, în special pe marginea aspectelor ce ţin 
de politica externă şi procesele integraţioniste, implicarea activă în de politica externă şi procesele integraţioniste, implicarea activă în 
planul aprofundării contactelor interpersonale la diferit nivel inter-planul aprofundării contactelor interpersonale la diferit nivel inter-
personal) şi mecanisme (structuri ale puterii de stat, entităţi partini-personal) şi mecanisme (structuri ale puterii de stat, entităţi partini-
ce naţionale şi europene), obiectivele urmărite fi ind variate.ce naţionale şi europene), obiectivele urmărite fi ind variate.
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Republica Moldova – NATO Republica Moldova – NATO 
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OCEMN – Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră OCEMN – Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră 
ONU – Organizaţia Naţiunilor UniteONU – Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în EuropaOSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
PCRM – Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaPCRM – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
PDM – Partidul Democrat din MoldovaPDM – Partidul Democrat din Moldova
PELDR – Partidul European Liberal Democrat şi ReformistPELDR – Partidul European Liberal Democrat şi Reformist
PL – Partidul LiberalPL – Partidul Liberal
PLDM – Partidul Liberal Democrat din MoldovaPLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova
PLR – Partidul Liberal ReformatorPLR – Partidul Liberal Reformator
PNL – Partidul Naţional LiberalPNL – Partidul Naţional Liberal
PPCD – Partidul Popular Creştin DemocratPPCD – Partidul Popular Creştin Democrat
PPE – Partidul Popular EuropeanPPE – Partidul Popular European
PpP – Parteneriatul pentru Pace PpP – Parteneriatul pentru Pace 
PSDM – Partidul Social Democrat din MoldovaPSDM – Partidul Social Democrat din Moldova
PSESE – Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est PSESE – Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est 
PSRM – Partidul Socialiştilor din Republica MoldovaPSRM – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
SUA – Statele Unite ale AmericiiSUA – Statele Unite ale Americii
URSS – Uniunea Republicilor Sovietice SocialisteURSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
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