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Procesul de privatizare şi dreptul de proprietate în raioanele de est ale Republicii Moldova  

Problema privatizării şi a dreptului de proprietate în raioanele de est ale Republicii Moldova este una 
extrem de sensibilă şi atinge interesele majorităţii populaţiei din regiunea transnistreană. În Republica 
Moldova, procesul de privatizare a unităților economice (în baza bonurilor patrimoniale) și a pământului, 
precum şi autentificarea dreptului de proprietate, au fost realizate în concordanță cu cadrul juridic al 
Republicii Moldova. 

Administraţia de la Tiraspol, însă, a respins orice încercări de a desfăşura procesul de privatizare în baza 
cadrului juridic al Republicii Moldova. Deoarece „Republica Moldovenească Nistreană” nu este 
recunoscută de către comunitatea internaţională, recunoaşterea dreptului la proprietate asupra 
diferitor unităţi economice declarate privatizate şi asupra pământului în stânga Nistrului a devenit o 
problemă.  

 

Privatizarea unităților economice 

Privatizarea unităților economice construite în regiunea transnistreană pe timpul URSS a fost realizată  
în afara cadrului normativ al Republicii Moldova.  Guvernările de la Chişinău nu au fost în stare să 
formuleze o poziţie tranşantă, coerentă  şi univocă în raport cu privatizările ilegale în stânga Nistrului.  

Abia la 14 octombrie 2004 Parlamentul aprobă Legea nr. 338-XV cu privire la privatizarea 
întreprinderilor din stânga Nistrului și din municipiul Bender cu scopul “asigurării protecţiei sociale a 
persoanelor care locuiesc în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender, al asigurării 
drepturilor şi intereselor lor patrimoniale, precum şi al neadmiterii unor încălcări ale drepturilor şi 
intereselor lor în procesul privatizării întreprinderilor situate în localităţile din stînga Nistrului şi în 
municipiul Bender”. Hotărârea Guvernului nr. 210 din 18 februarie 2005 cu privire la măsurile de 
realizare a Legii privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender 
aprobă “Regulamentul cu privire la particularităţile  privatizării întreprinderilor din localităţile din  stînga 
Nistrului şi din municipiul Bender”. 

Legea nr. 338-XV menționează că toate întreprinderile din stânga Nistrului şi din municipiul Bender 
urmează să fie privatizate de către angajaţii acestor întreprinderi, de persoanele care au activat la ele 
înainte de pensionare, etc. Deasemenea legea stabilește că privatizarea întreprinderilor din stânga 
Nistrului și din municipiul Bender nu este valabilă dacă nu sunt respectate prevederile actelor normative 
ale Republicii Moldova.   

În urma adoptării, la 22 iulie 2005, Legii nr. 173-XVI cu privire la prevederile de bază ale statutului 
juridic  special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria), autoritățile Republicii Moldova revin la 



   

 

 

problema privatizărilor în Transnistria. La 2 august 2005, Guvernul Republicii Moldova adoptă Hotărârea 
nr. 814 privind privind confirmarea garanţiilor principale pentru populaţia Transnistriei.  

Aceste acte au fost din start inaplicabile, în condițiile în care puterea centrală de la Chișinău nu 
controlează regiunea transnistreană. Prin urmare, adoptarea acestor legi nu a avut nici un fel de 
consecinţe. Respectiv, toate aceste acte juridice adoptate de Parlamentul şi Guvernul Republicii 
Moldova au rămas fără nici un mecanism de aplicare și fără nici un fel de consecințe. 

 

Privatizarea pământului 

Administraţia din regiunea transnistreană nu a fost cointeresată în privatizarea pământului. Probabil 
inclusiv din cauza faptului că majoritatea populaţiei rurale din regiunea transnistreană o constituie 
moldovenii, iar regimul de la Tiraspol nu doreşte ca ei să devină proprietari de  pământ (fie şi în baza 
actelor normative emise de administrația din regiune). La 6 aprilie 2003, în Transnistria a fost organizat 
un referendum cu privire la introducerea proprietăţii private asupra pământului. Rezultatele anunţate 
ale referendumului au demonstrat indiferenţa locuitorilor din localităţile urbane în raport cu această 
problemă  – la Tiraspol şi Bender participarea a fost 25,36% şi 25,18% respectiv. Populaţia din zona 
rurală a fost mult mai activă, însă prezenţă ei nu a fost suficientă pentru a trece peste minimul necesar 
de 50%. În final a fost anunţată cifra de 38,92% de participare la referendum şi în prezent în regiunea 
transnistreană nu există un cadru juridic pentru privatizarea terenurilor cu destinaţie agricolă. 

   

  Activitatea vamală la frontiera moldo-ucraineană şi de-a lungul râului Nistru 

După destrămarea URSS a început procesul de creare ale serviciilor de grăniceri şi de control vamal, 
specifice statelor suverane. S-a constatat că Republica Moldova nu controlează circa 452 km din 
frontiera moldo-ucraineană. Perfectarea actelor vamale pentru exportul mărfurilor produse în stânga 
Nistrului în afara Republicii Moldova a devenit o problemă. 

La 7 februarie 1996, a fost semnată „Decizia Protocolară cu privire la rezolvarea problemelor apărute 
în domeniul activităţii serviciilor vamale ale Republicii Moldova şi Transnistriei”. Această Decizie a fost 
aprobată de către Preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, liderul administraţiei de la Tiraspol, 
Igor Smirnov, precum şi de şefii serviciilor vamale ale „părţilor” și reprezentanţii OSCE, Rusiei și Ucrainei. 

Cele mai importante sunt primele trei articole: 

1. De a lichida posturile vamale ale Transnistrei la intrarea în regiunea transnistreană din partea 
Republicii Moldova, păstrând după partea transnistreană dreptul de control nevamal asupra  
transportării mărfurilor la ieșirea din Transnistria. 

2. La frontiera cu Ucraina, de a crea posturi vamale comune în baza acordului interguvernamental, 
înzestrându-le cu mijloace moderne. 

3. Perfectarea vamală, mărfurilor exportate din Transnistria, este efectuată cu începere din 10 
martie 1996 de către serviciile vamale ale regiunii transnistrene cu utilizarea pecetelor şi 
ştampilelor de tip nou – „Republica Moldova. Trasnistria. Vama Tiraspol” în limbile 
moldovenească şi rusă cu dreptul de perfectare vamală ale tuturor mărfurilor Transnistrene. 

 
Realizarea primelor două articole însemna restabilirea spaţiului vamal unic pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova. Aceasta însemna că „Transnistria” nu ar fi avut  nevoie de ştampile vamale proprii. Însă, 



   

 

 

conform articolului trei, administrația de la Tiraspol s-a ales cu ştampile vamale oficializate de statul 
Republica Moldova şi, totodată, a sfidat angajamentele revenite în primele două puncte ale Deciziei 
Protocolare. Prin semnarea acestei Decizii Protocolare administrația din Tiraspol a reuşit să scoată de 
sub controlul Republicii Moldova orice activităţi economice legate de traversarea frontierei cu Ucraina, 
precum şi celorlalte frontiere din Comunitatea Statelor Independente. 
 
În decembrie 1996, Igor Smirnov îl desemnează pe Vladimir Smirnov, fiul său cel mai mare, în calitate de 
„Şef al Comitetului Vamal de Stat”, unde acesta avea să rămână până la demiterea în decembrie 2011 de 
către noul lider de la Tiraspol, Evghenii Șevciuk.    
 
La începutul anului 2005 au fost semnate Planurile de Acţiuni UE-Ucraina şi UE-Republica Moldova. 
Aceste planuri prevedeau acţiuni comune în scopul consolidării controlului asupra frontierei moldo-
ucrainene şi, în special, asupra celor 452 km de frontieră care nu sunt controlate de puterea centrală de 
la Chişinău. 
 
La 3 martie 2006, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră  şi-a început activitatea în teren. 
Aceasta însemna, că toţi agenţii economici din Transnistria din această dată la traversarea frontierei cu 
Ucraina erau obligaţi să prezinte documentele vamale şi certificatele de conformitate pentru mărfurile 
exportate, eliberate de structurile respective ale Republicii Moldova (Departamentul Vamal etc).  
 
Atât Federaţia Rusă, precum şi regimul de la Tiraspol au reacţionat într-o manieră isterică şi agresivă. 
Totuşi, la 18 mai 2006, Igor Smirnov a fost nevoit să recunoască public, că agenţii economici din 
Transnistria nu au altă cale decât să se înregistreze la Chişinău. 
 
   
  Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv 
 
În prezent,   Republica Moldova negociază cu UE Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv. 
Este prevăzută participarea la procesul de negocieri şi a reprezentantului businessului din Transnistria. 
Semnarea acestui Acord va însemna că toţi agenţii economici din stânga Nistrului vor fi obligaţi univoc să 
se conformeze standardelor UE. 

Deocamdată este prematur de trasat scenarii legate de consecinţele acestui proces asupra problemei 
conflictului în ansamblu. Or, este evident că existenţa conflictului nesoluţionat constituie o piedică 
pentru dezvoltarea economiei pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv îi respinge pe potenţialii 
investitori. Totodată, perspectiva pătrunderii pe piaţa UE (ceea ce deloc nu înseamnă renunţarea la 
pieţele de desfacere din Est) constituie un stimulent real pentru ca businessul din Transnistria să fie 
cointeresat în soluţionarea cât mai grabnică a conflictului. O excepţie constituie acei monopolişti din 
Transnistria, care nu doresc apariţia concurenţei reale. 

   

  Activități economice ilegale 

“Republica Moldovenească Nistreană” este, la moment, nu doar un instrument de șantaj geopolitic ci și 
un instrument pentru realizarea de activități economice ilegale de proporții: 

- Contrabandă; 
- Evaziune fiscală; 
- Spălare de bani (prin băncile din regiunea transnistreană). 



   

 

 

Existenţa unui teritoriu cu un statut juridic nedefinit, în apropierea unor porturi importante (Odessa, 
Iliceovsk), convine reţelelor internaţionale de crimă organizată.  

Evident că persoanele implicate în activităţi economice ilegale, realizarea cărora este posibilă graţie 
existenţei „RMN”, nu sunt cointeresate în soluţionarea conflictului. Unii experți sunt de părere că 
profitul obținut în urma acestor activități economice ilegale este folosit pentru coruperea politicienilor 
de pe ambele maluri ale Nistrului, Ucraina și Federația Rusă. Astfel se poate explica lipsa voinței politice 
pentru soluționarea conflictului. Prin urmare, fără combaterea corupţiei în Republica Moldova, în primul 
rând, este puțin probabilă apariția unei voinţe politice reale pentru soluţionarea conflictului 
Transnistrean. 

 

 

 

 

Toate actele normative menționate în acest document pot fi accesate la  

http://lex.justice.md/ 

Toate actele semnate în procesul de negocieri pot fi accesate la 

http://gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=615  
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