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Forţele de interne şi procesul de soluţionare a conflictului.  
Provocări şi perspective.  

 
 
 
 
Mai mult de şaptesprezece ani au trecut de la momentul cînd conflictul militar din raioanele de est 
ale Republicii Moldova s-a încheiat printr-o situaţie de impas. În pofida faptului că în toţi aceşti ani 
nu au avut loc confruntări cu caracter militar, pînă astăzi statutul şi soarta de mai departe a acestei 
regiuni rămân a fi tot atât de nedeterminate şi incerte cum au fost în toată această perioadă. Lipsa 
unui angajament politic ferm în procesul de soluţionare a conflictului, confirmat prin acţiuni 
succesive, lipsa unui progres credibil şi a unor perspective clare pentru viitor în mare parte au 
favorizat ruptura tot mai mare dintre cele două părţi şi deriva continuă spre sisteme politice, juridice, 
economice şi sociale diferite. 
 
În toată această perioadă ambele părţi - autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova şi 
autorităţile separatiste ale regiunii Transnistrene - pas cu pas şi-au format şi consolidat sisteme şi 
instituţii statale proprii, fără a pune în discuţie eventualele capacităţi ale acestora de a colabora cu 
instituţiile similare ale celeilalte părţi. Deja de o generaţie aceste instituţii funcţionează separat, 
impuse de autorităţile politice să excludă contactele oficiale şi contstrînse de facto să sprijine 
confruntarea politică dintre cele două sisteme. Pas cu pas această ruptură de la nivel oficial a coborât 
tot mai mult la nivel de personal, funcţionarii acestor instituţii păstrînd tot mai puţine contacte 
reciproce, fiind de fapt în mare parte lipsiţi de oricare motivaţie pentru relaţii şi cooperare bilaterală. 
 
În unele domenii ruptura dintre instituţii poartă un caracter de confruntare înverşunată, în stilul de 
„război rece”, care parcurge faze mai fierbinţi sau mai calme, în dependenţă de situaţia politică, 
voinţa şi obiectivele de moment ale puterii. În primul rînd această caracteristică se referă la domeniul 
securităţii, în special la forţele de interne, acele instituţii care prin definiţie şi prin lege au sarcina să 
asigure ordinea internă şi respectarea legilor, să „apere, pe baza respectării stricte a legilor, viaţa 
sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi alte 
atacuri nelegitime”1.  
 
Rolul, misiunile, sarcinile, organizarea, caracterul militar şi potenţialul specifice ale acestor instituţii, 
toate aceste caracteristici împreună au determinat faptul că aceste instituţii au fost ţinta şi un 
instrument foarte important al forţelor politice în lupta pentru putere, dar şi anume acele instituţii, 
implicarea politică a cărora a declanşat transformarea luptei politice în conflict militar. 
 
Politizarea profundă a acestor instituţii, care a existat în perioada sovietică, a fost de fapt cea mai 
importantă vulnerabilitate a lor şi a întregului sistem de justiţie şi aplicare a legii, ceea ce a permis 
implicarea masivă a colaboratorilor afacerilor interne în lupta politică şi care, pe interior, a avut ca 
rezultat scindarea instituţiilor şi divizarea în două părţi adverse. O parte, pentru care legea a rămas 
superioară în raport cu viziunile şi confruntările politice şi altă parte, pentru care legea a fost 
subordonată opţiunilor şi convingerilor politice sau intereselor proprii.  
 
În acest context, este important de a lua în consideraţie două aspecte importante ale situaţiei din acea 
perioadă. Pe de o parte, criza politică de la începutul anilor 90 a fost însoţită şi de criza cadrului 
legislativ. Acest cadru, fiind fondat de principiile unui sistem totalitar, devenise în mare parte depăşit 
şi inadecvat realităţii şi aşteptărilor societăţii în proces dificil de democratizare. Pe de altă parte acest 
cadru legislativ, de care se conduceau în continuare instituţiile de justiţie şi afaceri interne, punea 
tradiţional pe primul loc statul, care la acel moment devenise o noţiune, dar şi instituţie în profundă 
                                                
1 Legea Republicii Moldova „Cu privire la poliţie” nr.416-xii din 18.12.90. Закон о милиции Приднестровской 
Молдавской Республики. 18 июля 1995 г.  
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criză, cu multiple şi tot mai mari fisuri. În acest cadru legislativ cetăţeanul, omul, viaţa şi demnitatea 
acestuia, erau pe o treaptă mai joasă în sistemul de valori şi priorităţi. Această contradicţie dintre 
cadrul legislativ şi sistemul de valori a fost un element foarte important care, pe de o parte, explică 
ruptura internă care a marcat sistemul de justiţie, iar pe de altă parte explică implicarea activă a 
forţelor de ordine în lupta politică şi ulterior rolul acestora în conflictul militar.  
 
Conflictul militar a avut asupra acestor instituţii un impact grav. Ruptura creată iniţial de divizarea pe 
criterii politice a fost înrădăcinată şi „cimentată prin sînge”, prin vieţi omeneşti ale propriilor 
colaboratori, prin memoria pentru camarazii căzuţi în lupte, prin frica de eventualele consecinţe 
pentru fărădelegile comise, prin moartea oamenilor simpli, pe care aceste instituţii aveau menirea, 
sarcina şi misiunea principală să-i apere. 
 
De ambele părţi forţele de ordine au aplicat forţa cu „bună credinţă”, „în conformitatea cu interesele 
supreme ale statului/poporului”, de ambele părţi motivarea a fost respectul şi aplicarea legii, de 
ambele părţi cei care au aplicat forţa au fost consideraţi eroi, iar responsabilitatea pentru victime a 
fost pusă pe seama celeilalte părţi.   
 
Politizarea profundă a acestor instituţii şi participarea lor activă în lupta politică, factori care iniţial 
au stat la baza divizării şi conflictului, sunt factorii care în mare măsură contribuie la păstrarea fără 
mari schimbări a valorilor acestor instituţii şi funcţionarea lor ulterioară. Astfel, raporturile dintre 
cele două forţe de ordine şi acţiunile lor au fost în cea mai mare măsură determinate nu de 
problemele ce ţineau de combaterea criminalităţii, nu de problemele cu care se confruntau cetăţenii, 
ca urmare a „războiului rece” dintre sistemele de justiţie aplicate pe ambele maluri, dar de obiectivele 
politice în procesul de negocieri şi reglementare a conflictului Transnistrean, de evoluţia perioadelor 
de confruntare sau „dezgheţ politic”, în sprijinul cărora forţele de ordine erau chemate să acţioneze.  
 
Este surprinzător de a constata că, în pofida unor frecvente modificări, reforme şi reorganizări ale 
administrării publice centrale şi structurilor de stat, în multe cazuri substanţiale, instituţiile de 
asigurare a ordinii de drept practic nu au fost afectate de aceste procese. Aceste instituţii au suferit 
foarte puţine schimbări în cadrul legislativ, misiuni, structură, organizare, funcţionare, ideologie, 
spirit, valori, conduită, dar şi autoritate, respect, rezultate şi eficienţă, în comparaţie cu situaţia de 
acum şaptesprezece ani. 
 
Pe ambele maluri aceste instituţii sunt implicate în lupta politică, iar autoritatea lor este cu mult sub 
aşteptări, pe ambele maluri se observă sentimentul de inferioritate şi umilinţă a cetăţeanului în faţa 
„apărătorilor legii”, iar aplicarea şi respectul legii fiind în mare parte dependentă de obiective 
politice.  
 
După evenimentele din 2009 în procesul de democratizare din Republica Moldova s-au deschis 
perspective noi privind iniţierea unei reforme cardinale a poliţiei, democratizarea şi demilitarizarea 
acesteia. Această situaţie desigur va avea o influenţă asupra forţelor de ordine, asupra relaţiilor 
bilaterale dintre acestea şi asupra relaţiilor lor cu puterea politică. În acest context, este importantă 
regândirea rolului pe care îl au forţele de ordine în procesul de soluţionare a conflictului 
Transnistrean, revizuirea relaţiilor dintre aceste instituţii, a diferenţelor care există şi celor care 
urmează să apară în cadrul juridic, în organizarea şi activitatea acestor instituţii odată cu avansarea în 
procesul de reformă şi implementare a standardelor europene.  
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Similitudini şi deosebiri în cadrul legislativ. 
 
După cum se observă din tabelul de mai jos, legile de bază ale organelor de interne au o structură 
similară şi sunt în mare parte identice după conţinut. Aceste legi determină un rol şi o organizare 
similară a instituţiilor, valori, sarcini şi principii de activitate în mare parte identice.  
 

Structura comparată a Legii RMN „Cu privire la miliţie” (din 18 iulie  1995)  
şi Legii Republicii Moldova „Cu privire la poliţie” (Nr.416-XII din 18.12.90) 

LEGEA RMN CU PRIVIRE LA MILIŢIE 
18.07.1995 

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA  
CU PRIVIRE LA POLIŢIE  Nr.416-XII din 18.12.1990 

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE 
Art.1. Miliţia Republicii Moldoveneşti Nistrene. 
Art.2. Sarcinile principale ale miliţiei  
Art.3. Principiile de activitate ale miliţiei  
Art.4. Reglementarea legislativă a activităţii poliţiei 
Art.5. Activitatea poliţiei şi drepturile cetăţenilor 
Art.6. Caracterul public al activităţii miliţiei (Гласность 
работы милиции) 
Art.7. Sprijinul acordat de organele de stat, asociaţiile 
obşteşti, colectivele de muncă şi cetăţeni la îndeplinirea 
sarcinilor miliţiei.  
Art.8. Antrenarea altor colaboratori ai organelor afacerilor 
interne la îndeplinirea sarcinilor poliţiei 

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE 
Art.1. Poliţia Republicii Moldova 
Art.2. Sarcinile principale ale poliţiei 
Art.3. Principiile de activitate a poliţiei 
Art.4. Activitatea poliţiei şi drepturile cetăţenilor 
Art.5. Reglementarea legislativă a activităţii poliţiei 
Art.6. Antrenarea altor colaboratori ai organelor afacerilor interne 
şi a militarilor trupelor de interne la îndeplinirea sarcinilor poliţiei 
 

TITLUL II. ORGANIZAREA, STRUCTURA ŞI 
MISIUNILE MILIŢIEI REPUBLICII MOLDOVENEŞTI 
NISTRENE. 
Art.9. Sistemul miliţiei şi subordonarea acesteia. 
Art.10. Miliţia criminală.  
Art.11. Miliţia de ordine publică (miliţia locală).  
Art.12. Miliţia specială.  
 

TITLUL II  STRUCTURA ŞI ADMINISTRAŢIA POLIŢIEI 
REPUBLICII MOLDOVA 
 Art.7. Structura poliţiei şi starea ei de subordonare 
 Art.8. Conlucrarea din sistemul poliţiei 
 Art.9. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne în sfera de 
activitate a poliţiei pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea 
criminalităţii 
 Art.10. Sprijinul acordat de autorităţile administraţiei publice, de 
organizaţiile obşteşti, de colectivele de muncă şi de cetăţeni la 
îndeplinirea sarcinilor poliţiei 
 Art.11. Supravegherea asupra respectării legislaţiei în activitatea 
poliţiei 

TITLUL III ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE MILIŢIEI  
 Art.13. Atribuţiile miliţiei  
 Art.14. Drepturile miliţiei  

TITLUL III ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE POLIŢIEI 
 Art.12. Atribuţiile poliţiei 
 Art.13. Drepturile poliţiei 

TITLUL IV APLICAREA FORŢEI, MIJLOACELOR 
SPECIALE ŞI A ARMEI DE FOC 
 Art.15. Condiţiile şi limitele aplicării forţei, mijloacelor 
speciale şi a armei de foc 
 Art.16. Aplicarea forţei fizice 
 Art.17. Aplicarea mijloacelor speciale 
 Art.18. Aplicarea şi folosirea armei de foc 

TITLUL IV APLICAREA FORŢEI, MIJLOACELOR SPECIALE 
ŞI A ARMEI DE FOC 
 Art.14. Condiţiile şi limitele aplicării forţei, mijloacelor speciale 
şi a armei de foc 
 Art.15. Aplicarea forţei fizice 
 Art.16. Aplicarea mijloacelor speciale 
 Art.17. Aplicarea şi folosirea armei de foc 
 

TITLUL V SERVICIUL ÎN CADRUL MILIŢIEI  
Art.19. Colaboratorul miliţiei 
Art.20. Angajarea şi concedierea efectivului miliţiei 
Art.21. Satisfacerea serviciului în cadrul miliţiei  
Art.22. Obligaţiunea militară a colaboratorilor miliţiei  
Art.23. Atribuţiile de serviciu şi drepturile colaboratorilor 
miliţiei 
Art.24. Retribuirea muncii colaboratorilor miliţiei 
Art.25. Stimularea colaboratorilor miliţiei 
Art.25. Pregătirea colaboratorilor miliţiei 
Art.26. Responsabilitatea colaboratorului miliţiei 
 

TITLUL V SERVICIUL ÎN CADRUL POLIŢIEI 
 Art.18. Colaboratorul poliţiei 
 Art.19. Efectivul poliţiei 
 Art.20. Satisfacerea serviciului în cadrul poliţiei  
 Art.21. Concedierea din poliţie 
 Art.22. Atribuţiile colaboratorilor poliţiei 
 Art.23. Drepturile colaboratorilor poliţiei 
 Art.24. Retribuirea muncii colaboratorilor poliţiei 
 Art.25. Stimularea colaboratorilor poliţiei 
 Art.26. Responsabilitatea colaboratorului poliţiei 
 Art.27. Repararea daunei cauzate de colaboratorii poliţiei 
 Art.28. Pregătirea colaboratorilor poliţiei 
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TITLUL VI  APĂRAREA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A 
COLABORATORILOR MILIŢIEI  
Art.28. Apărarea juridică a colaboratorilor miliţiei 
Art.29. Obligativitatea îndeplinirii cerinţelor legitime ale 
colaboratorilor miliţiei 
Art.30. Inadmisibilitatea amestecului în activitatea 
colaboratorului miliţiei 
Art.31. Dreptul colaboratorului miliţiei la risc profesional  
Art.32. Asigurarea de stat şi plăţile de compensare în 
cazul morţii sau mutilării colaboratorului miliţiei 
Art.33. Asigurarea colaboratorului miliţiei cu spaţiu 
locativ 
Art.34. Asigurarea colaboratorilor miliţiei cu locuri în 
instituţiile preşcolare 
Art.35. Asigurarea colaboratorilor miliţiei cu telefon 
Art.36. Dreptul colaboratorului miliţiei la călătorie fără 
plată 
Art.37. Dreptul Sovietelor locale de deputaţi ai poporului 
şi administraţiilor de stat de a stabili garanţii de protecţie 
socială a colaboratorilor miliţiei. 
Art.38. Drepturile colaboratorilor miliţiei în deplasare 
Art.39. Efectele nerespectării garanţiilor de protecţie 
socială a colaboratorului miliţiei 

TITLUL VI  APĂRAREA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ DIN 
PARTEA STATULUI 
Art.29. Apărarea juridică a colaboratorilor poliţiei 
Art.30. Obligativitatea subordonării faţă de colaboratorii poliţiei 
Art.31. Inadmisibilitatea amestecului în activitatea colaboratorului 
poliţiei 
Art.32. Dreptul colaboratorului poliţiei la apărare juridică 
Art.33. Dreptul colaboratorului poliţiei la risc profesional 
Art.34. Asigurarea de stat şi plăţile de compensare în cazul morţii 
sau mutilării colaboratorului poliţiei 
Art.35. Asigurarea colaboratorului poliţiei cu spaţiu locativ 
Art.36. Asigurarea colaboratorilor poliţiei cu telefon şi cu locuri în 
instituţiile preşcolare 
Art.37. Dreptul colaboratorilor poliţiei la concediu suplimentar 
plătit 
Art.38. Dreptul colaboratorului poliţiei la călătorie  fără plată 
Art.39. Drepturile colaboratorilor poliţiei aflaţi în deplasare 
Art.40. Efectele nerespectării garanţiilor de protecţie socială a 
colaboratorului poliţiei 

TITLUL VII FINANŢAREA ŞI APROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALĂ A POLIŢIEI 
 Art.40. Finanţarea miliţiei  
 Art.41. Asigurarea tehnico-materială a miliţiei 

TITLUL VII FINANŢAREA ŞI APROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALĂ A POLIŢIEI 
 Art.41. Finanţarea poliţiei 
 Art.42. Asigurarea tehnico-materială a poliţiei 

TITLUL VIII. CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA 
ACTIVITĂŢII MILIŢIEI 
Art.42. Controlul din partea Sovietului Suprem al 
republicii Moldoveneşti Nistrene. 
Art.43. Controlul departamental. 
Art.44. Supravegherea din partea procuraturii. 

 

 
 
Deosebirile care se constată din compararea acestor două legi sunt minore şi vizează următoarele: 
 
- În legea cu privire la poliţie sarcina de apărare „a vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor, 

libertăţilor, intereselor şi averii cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime” se 
află pe primul loc în lista de sarcini, în comparaţie cu „menţinerea ordinii publice şi asigurarea 
securităţii publice”, sarcină care se află pe primul loc în legea cu privire la miliţie. Astfel, cel 
puţin la nivel de intenţii, din 1990 poliţia Republicii Moldova, urma să acorde o atenţie cuvenită 
respectării drepturilor fundamentale ale omului. 

  
- Legea cu privire la poliţie stipulează că în activitatea sa poliţia „mizează pe respectarea 

personalităţii cetăţenilor, constituind un garant al apărării demnităţii, drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor lor legitime”. O asemenea stipulare lipseşte în legea cu privire la miliţie. 

 
- Legea cu privire la miliţie obligă organele de stat, asociaţiile obşteşti, colectivele de muncă şi 

cetăţenii să acorde sprijin miliţiei la „paza ordinii publice şi combaterea criminalităţii” iar în caz 
de ignorare a acestor obligaţiuni prevede tragerea lor la răspundere.  

 
- Structura miliţiei stabilită prin lege include miliţia criminală, miliţia de ordine publică (locală) şi 

miliţia cu destinaţie specială. Astfel, legea stabileşte divizarea principală din cadrul miliţiei în 
baza destinaţiei, misiunilor şi obiectivelor specifice. La acelaşi subiect, legea cu privire poliţie 
prevede o divizare în poliţia de stat şi poliţia municipală, cea ce pe lîngă destinaţie şi obiective 
specifice presupune şi un criteriu de subordonare în raport cu administraţia publică locală. Este 
greu de determinat pe cît de utilă sau reală este această divizare structurală din cadrul miliţiei şi 
care este efectul acesteia, odată ce structura de facto a miliţiei şi a ministerului de interne de la 
Tiraspol sunt secrete, iar eventualele raporturi de subordonare autorităţilor publice locale nu se 
confirmă. Totodată, şi în cazul poliţiei Republicii Moldova există mai multe revendicări privind 
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caracterul declarativ al legii şi lipsa de facto a unei poliţii municipale ca structură distinctă şi 
responsabilă în faţa autorităţilor publice locale. Astfel, în ambele cazuri forţele de interne sunt de 
facto instituţii cu un grad înalt de centralizare a subordonării şi deciziilor, în care autorităţile 
publice locale au o influenţă limitată.  

 
Cele mai importante diferenţe dintre miliţie şi poliţie sunt introduse prin acte normative şi pornesc de 
la organizarea internă, subordonare şi control. Astfel, în conformitate cu decretul „preşedintelui 
Republicii Moldoveneşti Nistrene” din 28.03.20022: 

- ministerul afacerilor interne al RMN „este un organ executiv al puterii şi conducerii de stat de 
apărare a ordinii de drept, creat de către Preşedintele Republicii Moldoveneşti Nistrene...”  

- ministerul răspunde de activitatea desfăşurată în faţa Preşedintelui RMN; 
- structura, sistemul de organe şi subdiviziuni şi numărul de efectiv ale ministerului afacerilor 

interne sunt informaţii secrete; 
- numărul de efectiv al ministerului afacerilor interne se aprobă de Preşedintele RMN; 

- ministrul afacerilor interne este numit şi eliberat din funcţie de către Preşedintele RMN;  
- ministrul afacerilor interne este şeful tuturor colaboratorilor organelor afacerilor interne; ordinele, 

directivele şi indicaţiile acestuia sunt obligatorii pentru executare de către toţi colaboratorii 
afacerilor interne;  

- ministrul afacerilor interne emite acte normative obligatorii pentru executare de către organele 
puterii executive, organele autoadministrării locale, întreprinderi, instituţii, organizaţii, 
independent de forma de proprietate, organizaţiile obşteşti, persoane cu funcţii de răspundere şi 
cetăţeni 

- viceminiştrii afacerilor interne sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Preşedintele RMN la 
propunerea ministrului;  

- ministrul afacerilor interne are dreptul de a modifica structura ministerului afacerilor interne şi de 
a angaja personal suplimentar pentru crearea subdiviziunilor care sunt finanţate din mijloace 
extrabugetare şi din surse proprii de finanţare; 

- ministrul afacerilor interne are dreptul de a crea subdiviziuni cu destinaţie specială, în limitele 
limitelor de efectiv stabilite de preşedintele RMN  

- regulile de ordine internă şi disciplinare pentru colaboratorii afacerilor interne sunt stabilite de 
ministrul afacerilor interne. 

 
Prevederile menţionate mai sus scot în evidenţă o organizare completamente militară a ministerului 
afacerilor interne a RMN, o verticală absolută a puterii şi o subordonare totală a ministerului în 
exclusivitate preşedintelui RMN. 
 
Sovietul Suprem al Republicii Moldoveneşti Nistrene nu are influenţă asupra Ministerului afacerilor 
interne, iar principiile şi mecanismele controlului democratic asupra forţelor armate sau sistemului de 
securitate lipsesc totalmente în practicile centralizate şi autoritare instaurate în stînga Nistrului. Deşi 
în cadrul Sovietului Suprem există „Comitetul organele de drept, securitate, apărare, combaterea 
corupţiei, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, activitatea de menţinere a păcii”, acesta 
practic nu are nici un rol în activitatea organelor de interne.  
 
Din punct de vedere formal, în conformitate cu regulamentul intern al Comitetului sarcina acestuia 
este „organizarea şi asigurarea activităţii legislative a Sovietului Suprem al Republicii moldoveneşti 
                                                
2 Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldoveneşti Nistrene din 
7 aprilie 2005  
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Nistrene pe problemele ce ţin de domeniul Comitetului”. Alte împuterniciri acest Comitet nu are. 
Ţinînd cont de faptul că legea cu privire la miliţie a fost aprobată în 1995, iar în conformitate cu 
aceasta toate prerogativele privind activitatea organelor afacerilor interne au fost delegate 
Preşedintelui RMN, Comitetul nu are de facto careva responsabilităţi substanţiale în acest domeniu. 
 
Relaţiile dintre organele poliţiei şi miliţiei în Zona de securitate.  
 
Cele mai frecvente, dar şi cele mai tensionate contacte dintre forţele de miliţie şi forţele de poliţie au 
loc în Zona de securitate. Imediat după stoparea conflictului militar, la 31 iulie 1992, odată cu 
începutul operaţiunii de menţinere a păcii, a fost creat Grupul operativ mixt de investigare, format 
din colaboratori ai poliţiei Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi miliţiei 
transnistrene.  
 
Decizia de a crea acest grup a fost dictată de necesitatea restabilirii ordinii publice şi combaterii 
criminalităţii în oraşul Tighina, oraş în care ş-au desfăşurat confruntările militare şi care a fost 
declarat oraş cu un regim de securitate sporit. Grupul a fost subordonat Comisiei Unificate de 
Control şi urma să activeze în coordonare cu Comandamentul Militar Unificat şi Comenduirea 
Militară. Fiecare dintre părţi urma să delege în acest grup colaboratori care nu au participat la 
conflictul militar. 
 
Calitatea şi rezultatele activităţii în comun ale poliţiei şi miliţiei în cadrul acestui Grup au fost 
profund influenţate de obiectivele şi tacticile autorităţilor politice utilizate în procesul de negocieri 
pentru soluţionarea conflictului Transnistrean şi promovarea pas cu pas de către autorităţile 
separatiste a obiectivului de „consolidare a statalităţii”. De la bun început, ambele părţi au fost 
tentate să utilizeze organele afacerilor interne în scopuri politice şi au contribuit în cea mai mare 
măsură la politizarea continuă a activităţii lor. Dacă la etapa iniţială a activităţii Grupului operativ 
situaţiile frecvente de conflict dintre colaboratorii miliţiei şi colaboratorii poliţiei erau aplanate prin 
participarea nemijlocită a militarilor la patrulare şi la chemările la locuri de crimă, apoi după sistarea 
în 1993 a acestei practici conflictele dintre colaboratorii poliţiei şi colaboratorii miliţiei au adus de 
facto la renunţarea la activităţi în comun.  
 
Pe parcursul anilor Comisia Unificată de Control, Comandamentul Unificat Militar şi ministerele de 
interne ale celor două părţi nu au putut să creeze un mecanism viabil de activitate în comun în scopul 
asigurării ordinii de drept în oraşul Tighina. Argumentele şi motivaţiile de ordin politic, legate de 
lupta pentru control şi influenţă asupra teritoriului şi populaţiei au prevalat şi au determinat o 
tensionare permanentă şi degradare continuă a raporturilor dintre forţele de interne. Fiecare dintre 
aceste părţi şi-a sprijinit poziţia aducînd învinuiri şi argumente ireconciliabile.  
 
Astfel, refuzul de a recunoaşte autoritatea şi legitimitatea activităţii forţelor de poliţie a fost motivat 
tradiţional de partea transnistreană prin invocarea rolului poliţiei în evenimentele din 19 iunie 1992 
căreia aceasta ia atribuit responsabilitatea principală pentru declanşarea acţiunilor militare de 
amploare din oraşul Tighina. În acelaşi context, partea transnistreană a invocat şi refuzul organelor 
de autoadministrare locală din satul Varniţa, suburbie a oraşului Tighina, de a permite pe teritoriul 
satului activitatea reprezentanţilor miliţiei Transnistrene. Pe fundalul acestor acuzaţii partea 
Transnistreană a desfăşurat în jurul oraşului posturi ale structurilor de forţă cea ce a diminuat 
cardinal capacitatea de influenţă a autorităţilor de la Chişinău asupra or Tighina.  
 
Din 1997 Comisia Unificată de Control a sistat practica de audiere a conducătorilor Grupului 
operativ mixt de investigare şi de facto a stopat implicarea în activitatea organelor afacerilor interne 
ale părţilor. Din această perioadă Comisia Unificată de Control, Comandamentul Unificat Militar au 
fost implicaţi numai în situaţiile de conflict deschis dintre reprezentanţii organelor afacerilor interne.  
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Poziţia conciliantă a părţii moldoveneşti în cadrul negocierilor politice a fost în permanenţă utilizată 
de către autorităţile separatiste pentru consolidarea continuă a poziţiilor sale pe teren. Astfel, în 
cadrul Comisiei Unificate de Control şi în procesul de negocieri partea Transnistreană pas cu pas a 
insistat asupra anulării deciziei Comisiei Unificate de Control privind crearea Grupului operativ mixt 
de investigare, invocînd sistarea de facto a activităţii în comun a organelor de afaceri interne şi 
imposibilitatea unei asemenea activităţi pentru asigurarea ordinii de drept. Invocînd imposibilitatea 
activităţii organelor de poliţie pe teritoriul or. Tighina, imposibilitatea aplicării în paralel a două 
legislaţii şi două sisteme de justiţie, iar apoi capacitatea nulă a autorităţilor Republicii Moldova de a 
aplica jurisdicţia proprie asupra acestui teritoriu, partea Transnistreană pas cu pas a reuşit să elimine 
organele de interne ale Republicii Moldova din activitatea de asigurare a ordinii publice şi 
combaterea criminalităţii din or Tighina. În paralel, pentru consolidarea autorităţii proprii a fost 
creată Direcţia orăşenească de afaceri interne subordonată nemijlocit ministerului afacerilor interne 
al regiunii Transnistrene, iar prin decizia Sovietului de deputaţi ai poporului din or. Bender (Tighina) 
din 25 septembrie 2003, activitatea poliţiei pe teritoriul oraşului a fost interzisă. Astfel, aflarea în 
continuare a forţelor de poliţie pe teritoriul or Tighina, şi-a păstrat numai un caracter simbolic de 
prezenţă pe un teritoriu pierdut, dar totodată este o ţintă vulnerabilă pentru acţiuni eventuale de 
provocare în cazul unor intenţii de escaladare a situaţiei din zonă. 
 
Relaţiile la nivel departamental.  
 
Pe parcursul mai multor ani după stoparea conflictului militar organele de interne ale celor două părţi 
au evitat contactele la nivel de departamental, iar relaţiile dintre organele de interne ale celor două 
părţi, cu excepţia relaţiilor din zona de securitate, au fost numai rareori subiect al procesului de 
negocieri.  
 
Primul document important care a abordat la nivel oficial problema relaţiilor reciproce şi necesitatea 
colaborării în combaterea criminalităţii a fost semnat abia la 26 ianuarie 1999 sub denumirea de 
„Acordul privind principiile conlucrării dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi 
conducerea organelor afacerilor interne ale Transnistriei”. Acest Acord a urmat după semnarea 
„Acordului privind măsurile de încredere şi dezvoltarea contactelor dintre Republica Moldova şi 
Transnistria” din 20 martie 1998.  
 
Prin acordul dintre ministere părţile au recunoscut necesitatea conlucrării în activitatea de asigurare a 
ordinii de drept şi, în scopul consolidării şi dezvoltării relaţiilor dintre organele afacerilor interne, au 
convenit: 

- să nu admită în relaţiile bilaterale „manifestări de ordin politic, militar, religios, etnic sau de 
alt fel care nu au legătură cu activitatea profesională” (art.1) 

- să asigure „în limitele competenţelor sale şi teritoriului deservit apărarea drepturilor, 
intereselor legitime şi bunurilor cetăţenilor şi persoanelor juridice ale celeilalte părţi în mod 
egal cu cele ale cetăţenilor şi persoanelor juridice proprii” (art.2) 

- să acorde ajutor reciproc:  
 în combaterea criminalităţii, în special, celei organizate;  
 în căutarea criminalilor şi persoanelor care se eschivează de la plata impozitelor, pensiei 

alimentare, îndeplinirea obligaţiunilor contractuale;  
 în căutarea persoanelor dispărute şi stabilirea identităţii persoanelor necunoscute;  
 în căutarea mijloacelor de transport furate, bunurilor, documentelor şi returnarea acestora 

proprietarilor legitimi; 
 în executarea diferitor solicitări şi demersuri pe dosare şi materiale în proces de 

investigare; 
 în transmiterea persoanelor care urmează a fi trase la răspundere penală sau 

administrativă. 
- să iniţieze urmărirea cetăţenilor proprii pentru fapte comise pe teritoriul celeilalte părţi (art.4) 
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- să acorde ajutor reciproc în lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi 
catastrofelor (art.9).  

- să ofere stagiere instruire la cursuri de perfecţionare a colaboratorilor afacerilor interne, să 
efectueze schimb de documente normative şi departamentale, schimb de experienţă privind 
metodele şi tactica de combatere a criminalităţii (art.11) 

 
Acordul a fost un document foarte important pentru activitatea ambelor ministere şi a creat premisele 
iniţiale pentru impulsionarea acţiunilor comune în procesul de combatere a criminalităţii. La scurt 
timp de la semnarea acordului ministerele de interne au propus pentru semnare un nou document cu 
mult mai amplu care a extins şi a concretizat relaţiile bilaterale. Acest document, întitulat „Programul 
complex de acţiuni comune în combaterea criminalităţii organizate, circuitului ilegal al substanţelor 
narcotice şi armamentelor”, a fost semnat la 13 iulie 1999. În linii mari în programul recunoştea 
necesitatea eforturilor comune şi activităţii coordonate în combaterea criminalităţii organizate şi 
prevedea: 

- elaborarea propunerilor coordonate privind perfecţionarea cadrului legislativ şi perfecţionarea 
metodelor de conlucrare dintre cele două instituţii; 

- dreptul la contacte directe ale colaboratorilor din subdiviziuni;  
- crearea şi utilizarea în comun a unui sistem de transmisiuni pentru schimbul de informaţii 

operative; 
- schimbul de informaţii referitor la criminali, organizaţii cu activitate ilegală, arme, mijloace 

de transport şi alte bunuri aflate în căutare, etc; 
- utilizarea în comun a capacităţilor direcţiei de investigaţii criminalistice a ministerului 

afacerilor interne al Republicii Moldova; 
- elaborarea metodelor şi desfăşurarea acţiunilor comune de combatere a criminalităţii; 
- instruirea colaboratorilor. 

 
La scurt timp după semnarea acestor documente relaţiile dintre conducerea Republicii Moldova şi 
autorităţile separatiste au suferit schimbări substanţiale, procesul de soluţionare a conflictului dintre 
cele două maluri a fost „îngheţat”, iar realizarea tuturor documentelor semnate pînă la acel moment a 
fost sistată. În lipsa unui suport politic relaţiile dintre structurile care au misiunea să asigure respectul 
legii au devenit de facto imposibile, fiind lipsite de baza juridică necesară.  
 
Cu părere de rău, această situaţie a continuat pînă în prezent, iar contactele ne-formale, ne-oficiale şi 
lipsite de suport juridic dintre reprezentanţii organelor afacerilor interne ale celor două părţi au 
devenit „normalitate”. În condiţiile cînd sarcina de bază a acestor instituţii este asigurarea respectării 
legilor, combaterea criminalităţii a devenit dependentă de relaţiile personale ale colaboratorilor celor 
două părţi, de nivelul lor de încredere reciprocă sau de dorinţa acestora de a sprijini acţiunile 
colegilor săi de cealaltă parte. În aceste condiţii ambele instituţii se află într-o situaţie extrem de 
ambigue, lipsite de posibilitatea să asigure îndeplinirea sarcinilor sale, decît prin încurajarea 
practicilor care sunt departe de normele legale. Pe de altă parte, politizarea excesivă a acestor 
instituţii a avut ca rezultat subordonarea intereselor departamentale, dar şi a legii, intereselor puterii 
politice.  
 
Revizuirea procesului de reglementare a conflictului Transnistrean, iniţiată odată cu noul proces 
politic din Republica Moldova, oferă şansa pentru aducerea la normalitate a situaţiei în acest 
domeniu şi asigurarea respectării legilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În aceste condiţii 
este foarte important ca relaţiile dintre aceste instituţii şi subiectul de activitate a acestora să revină în 
agenda negocierilor. 
 
 


