
DECLARAȚIE COMUNĂ CU PRIVIRE LA DIASPORĂ 

ȘI CONSILIUL COORDONATOR AL DIASPOREI 
IN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE DIASPORĂ 

SPRE DIFUZARE 

 

Prezenta Declarație este determinată de recentul eveniment organizat la Florența între 18 și 20 

octombrie 2013 de către membrii  Consiliului Coordonator al Diasporei (CCD) de pe lângă Guvernul 

Republicii Moldova care a provocat  numeroase reacții1 și comentarii în rândul Diasporei. 

Noi, Comunitatea Moldavă din Elveția și Asociația Universitară « Eminescu » din Geneva, asociații 

care nu facem parte din CCD, fiind îngrijorați de nemulțumirea colegilor din alte asociații din 

Diaspora, dorim sa declarăm următoarele: 

 

1. În raport cu Guvernul R. Moldova, optăm pentru relații de colaborare directe dintre 

Diasporă și Stat, bazate pe principiul general al complementarității dintre Stat, societatea 

civilă - din care face parte diaspora nonprofit - și sectorul de afaceri.   

 

2. Salutăm și susținem în acest sens colaborarea directă cu Biroul pentru Relațiile cu Diaspora 

(BRD) - structura guvernamentală care asigură legătura directă între Stat și Diasporă.  Din 

moment ce BRD asigură în mod constant această legătură directă ne exprimăm nedumerirea 

referitor la necesitatea existenței a încă unei structuri guvernamentale pentru Diasporă. 

Considerăm că proliferarea de structuri guvernamentale pentru Diasporă, în loc să rezolve 

probleme, dimpotrivă, sporește birocrația, îngreunează organizarea, condiționează conflicte. 

 

3. Considerăm că rolul centralizator al Consiliului Coordonator al Diasporei, care pretinde a 

reprezenta toată Diaspora și a deveni intermediar între Diaspora și Stat este foarte 

discutabil și nu inspiră încredere2. De altfel, diaspora din diferite regiuni ale lumii e diversă 

cu problemele, cerințele și aspirațiile ei care sunt cu caracter specific țării unde locuiesc, iar 

CCD deși include nominal 49 de reprezentanți ai Diasporei, nu reprezintă interesele acestei 

diversități. 

 

4. Astfel, ne exprimăm rezerva în raport cu reuniunea de la Florența organizată de CCD și 

Rezoluția adoptată. Precum rezultă în urma analizei responsabilităților funcționale ale CCD-

ului (anexată), nu există nici o bază legală pentru ca organizarea ședințelor CCD să aibă loc 

din inițiativa asociațiilor de Diaspora.  În conformitate cu Hotărârea de Guvern citată în 

Anexa acestei declarații, paragraf (a), funcțiile de organizare și coordonare a activității CCD 

                                                           
1
 Demersul a 22 membri ai CCD din 4 noiembrie 2013 , la care se adaugă puncte de vedere exprimate în 

comentarii argumentate în presa online : http://www.europalibera.org/content/article/25150009.html, 
precum și prezenta exprimare de poziție comună. 
2
 Vezi analiza creării și funcționării CCD anexată. 

http://www.europalibera.org/content/article/25150009.html


sunt atribuite Prim-Ministrului şi reprezentanţilor Biroului Relaţii Interetnice (BRI), deci 

reprezentanţilor Statului. Mai mult ca atât, Hotărârile prezentate în Anexă nu conţin nici o 

referire privind partajarea sau delegarea acestor funcţii de coordonare sau organizare între 

reprezentanţii Statului şi asociaţiile de Diaspora membre ale CCD. În consecință, lipsa 

legalității necesare pentru organizarea unei ședințe a CCD la inițiativa asociațiilor de 

diasporă, automat se răsfrânge și asupra Rezoluției adoptate în cadrul unei asemenea 

ședințe. 

 

5. Nu în ultimul rând, ne exprimam votul de neîncredere membrilor CCD care îşi exprimă 

intenţia de aşi asuma funcţii în numele Diasporei în organele de vârf ale Statului (p.2 din 

Rezoluţia de la Florenţa). Conform principiilor de activitate a unei societăţi civile din care 

face parte şi Diaspora, organizată preponderent, dar nu exclusiv, în asociaţii (Diaspora 

nonprofit), Diaspora colaborează cu Statul rămânând distinctă de acesta. 

 

6. În consecinţă, pentru a evita astfel de incoerenţe, neînţelegeri şi conflicte, invităm Diaspora 

la o clarificare şi înţelegere a rolurilor, responsabilităţilor şi funcţionării diverselor instituţii 

create în Republica Moldova pentru relaţiile cu Diaspora, în special BRD, CCD, BRI.   

 

7. Invităm asociaţiile, comunităţile şi alte grupuri ale Diasporei de a se exprima pe marginea 

acestor subiecte. 

 

În concluzie,   

REAFIRMĂM CINCI PRINCIPII FUNDAMENTALE ale unei societăţi civile din care face parte şi 

Diaspora, organizată preponderent, dar nu exclusiv, în asociaţii nonprofit: 

 Voluntariatul 

 Independenţa faţă de autorităţile de Stat  

 Ne-interferenţa cu politicul (forme asociative de tip apolitic)  

 Transparenţa decizională (la numirea membrilor unui organ reprezentativ) 

 Legitimitatea reprezentării (continuitatea între membrii unui grup şi liderii acestuia)  

FACEM APEL la solidaritate şi încredere în colaborarea pe principii europene. Or, Summit-ul de la 

Vilnius ne va apropia decisiv de UE, realizarea pentru care ne exprimam toată susţinerea, dar pentru 

care este necesară coeziunea noastră a tuturor – a celor de acasă şi din Diaspora! 

 

Prezenta Declaraţie reprezintă exprimarea părerii comune ale asociaţiilor semnatare şi este deschisă 

aderării tuturor organizaţiilor, asociaţiilor şi comunităţilor, grupurilor de iniţiativă şi persoanelor 

individuale care împărtăşesc aceeaşi poziţie.  

 

 



Anexa 1. Analiza creării şi funcţionării CCD 

În raport cu CCD, analiza respectivelor acte normative precum şi observarea practicii acestui organ, 

ne face să constatăm că :  

a. CCD este un organ guvernamental prin natura şi structura sa şi nu reprezintă 

interesele Diasporei, ci ale Statului. Creat pe lângă Guvern (punctul 1 din HG228 din 

24.02.2005), funcţiile de coordonare a activităţii din CCD îi revin expres Preşedintelui 

şi Vice-Preşedintelui CCD (p.14 din HG236 din 17.0.2012) care sunt, respectiv, Prim-

Ministrul  Republicii Moldova (p.15 din HG236 din 17.0.2012) şi directorul general al 

Biroului Relaţiilor Interetnice (p.16 din HG236 din 17.0.2012). În textul aceleiaşi 

Hotărâri de Guvern este stipulat faptul că organizarea activităţilor CCD îi revine 

Biroului Relaţii Interetnice (p.10 din HG236 din 17.0.2012) 

b. Astfel, conform Hotărârilor de Guvern în baza cărora activează CCD, nu Diaspora prin 

asociaţiile în care este organizată ar coordona şi organiza activitatea CCD, ci 

reprezentanţii Statului, fapt stipulat în mod expres în textul actelor normative 

respective. 

c. Menirea legală a CCD, anume cea de organ consultativ pentru coordonarea relaţiilor 

de colaborare între asociaţiile Diasporei şi autorităţile administraţiei publice ale 

Republicii Moldova (p.1.1 din HG834 din 10.11.2011), este neclară şi contradictorie.  

Or, un «organ consultativ» pentru relaţiile de colaborare dintre Diaspora şi Stat nu 

poate fi în acelaşi timp şi un organ «pentru coordonarea» aceloraşi relaţii. 

Consultanţa bazată pe expertiza într-un anumit domeniu şi gestionarea activităților 

unei organizaţii sunt prin definiţie funcţii diferite. În acelaşi timp, nu este clar, pe cine 

ar consulta CCD şi în numele cui: asociaţiile Diasporei în numele Statului, Statul în 

numele asociaţiilor, sau şi asociaţiile şi Statul în nume propriu?  

d. Asociaţiile de Diaspora, nominalizate în anexele la aceste Hotărâri de Guvern, nu 

beneficiază de un statut de membru al CCD dotat cu funcţii de coordonare sau 

organizare. Acestea sunt purtătoare ale unor atribuţii (p.17 din HG236 din 

17.0.2012), însă fără să fie specificat care anume. 

e. Cei 49 de membri ai CCD, reprezentanţi ai Diasporei, nominalizaţi în anexe la 

Hotărârile de Guvern nr. 228 din 24.02.2005 şi nr.834 din 10.11.2011, formează o 

lista legală desueta şi nejustificată.  Or, Diaspora nonprofit, organizată preponderent, 

dar nu exclusiv în asociaţii de cetăţeni peste hotare, prin natura sa civică există şi se 

(re)organizează independent şi autonom de Statul din care provin membrii Diasporei. 

Aceste asociaţii, grupuri de iniţiativă sau persoane individuale cu iniţiativă nu au 

nevoie de o recunoaştere printr-o Hotărârea Guvernului, pentru că sunt recunoscute 

ca asociaţii prin legile statelor în care activează şi cu care Guvernul Republicii 

Moldova întreţine relaţii diplomatice. 

 

 


