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Abstract 

În data de 18 ianuarie 2018, legislativul de la Kiev, a adoptat proiectul de lege Nr.7163, ,,Cu 

privire la particularitățile politicii statului de a asigura suveranitatea statală a Ucrainei în teritoriile 

temporar ocupate din regiunile Donețk și Luhansk” (Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях), cunoscută ulterior și sub denumirea legii privind reintegrarea Donbasului. În 

urma îndelungatelor deliberări și amendamente, pentru actul legislativ și-au dat votul 280 deputați 

din cei 226 necesari. La 20 februarie 2018 actul normativ a fost semnat și promulgat de șeful statului, 

Petro Poroșenko. Legea va avea mai multe implicații asupra luptelor din Estul Ucrainei, dar și asupra 

evoluțiilor de securitate din regiune. Această analiză își propune drept obiectiv să identifice să explice 

câteva din schimbările pe care legea le va aduce în strategia Kievului față de formatul de soluționare a 

conflictului, precum și se evalueze tendințele discursurilor publice ale diferitor actori politici. 
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1 Alexandru Hîncu, urmează cursurile masterului de Analiza și soluționarea conflictelor, SNSPA, București. În prezent 
efectuează un program de internship la ESGA, în cadrul căruia este responsabil de monitorizarea conflictului din 
Ucraina. 
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I. Cum trebuie să fie interpretate noile propuneri legislative? 

Conform art.1 al actului legislativ privind reintegrarea Donbasului, ,,în ziua adoptării prezentei 

legi, teritoriile ocupate temporar în regiunile Donețk și Luhansk sunt părți recunoscute ale teritoriului Ucrainei, în 

care formațiunile armate ale Federației Ruse și administrația de ocupație a Federației Ruse au stabilit și exercită 

controlul general.”3 Retorica actului legislativ poate fi interpretată ca a fi una antirusească, Federația 

Rusă fiind definită drept stat agresor, învinuit de încălcarea drepturilor populației autohtone până la 

retragerea trupelor de ocupație de pe teritoriul Donbasului.  

,,Legea nu încalcă obligațiile internaționale ale Ucrainei, inclusiv acordurile de la Minsk. Ucraina în 

continuare își menține predilecția pentru soluționarea pașnică a situației în regiunea ocupată Donbas, așa 

cum este prevăzut în obligațiile noastre internaționale,” 4  

a declarat președintele Poroșenko într-o postare pe rețelele de socializare, iar conținutul actului 

normativ trebuie să fie interpretat anume din această perspectivă: cea de asigurare a interesului 

național: asigurarea suveranității și integrității statului, precum și apărarea intereselor economice. 

Ulterior, tot el a declarat că peste 405 de țări și-ar fi declarat interesul de a participa la misiunea ONU 

de pacificare din Estul Ucrainei. Această afirmație nu doar atrage atenția asupra conflictului propriu-

zis, dar accentuează rolul pe care îl are Ucraina în calitate de actor statal în regiune și pe importanța 

comunicării cu partenerii occidentali. Președintele Poroșenko apare, așadar, nu doar în calitate de șef 

al statului, dar și în calitate de mediator între interese de stabilitate și securitate între Vest și Est. 

 Anterior votării legii supuse analizei, au existat mai multe momente de confuzie legislativă, 

care nu permitea autorităților ucrainene să acționeze în cadrul forurilor internaționale în sensul 

atingerii acestor interese naționale. Legea a creat terenul propice pentru lansarea Operațiunii Forțelor 

Unite și încetarea Operațiunii Antiteroriste din Donbas, despre care a anunțat Petro Poroșenko pe 

30 aprilie 2018. Drept urmare, conducerea unităților și formațiunilor militare ale Ucrainei este 

transferată din subordinerea Serviciului de Securitate al Ucrainei precum era în cazul Operațiunii 

Antiteroriste în totalitate către Forțele Armate ale Ucrainei. În funcția de comandant al Forțelor 

Unite este numit general-locotenentul Serghei Naev. La sugestia șefului Statului Major, președintele 

numește comandantul Forțelor Unite. Acesta se va subordona, pe de o parte, comandatului suprem, 

Petro Poroșenko, iar pe de altă parte șefului Statului Major, comandantului Forțelor armate ale 

Ucrainei, Victor Mujenko. De asemenea, legea creează oportunități pentru promovarea unor acțiuni 

                                                           
3 Верховна Рада України, Закон від 18.01.2018 № 2268-VIII про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.  
4 2000.ua, Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, 2000, Kiev, 20 februarie 2018, 

https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/poroshenko-podpisal-zakon-o-reintegracii-donbassa.htm.  
5 Unian, Порошенко: Понад 40 країн готові взяти участь в миротворчій місії ООН на Донбасі, 14 aprilie 2018, 
https://www.unian.ua/politics/10080494-poroshenko-ponad-40-krajin-gotovi-vzyati-uchast-v-mirotvorchiy-misiji-oon-
na-donbasi.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post  
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legale, care vor permite recuperarea prejudiciilor economice pentru statul ucrainean: daune pentru 

reprezentanții mediului de afaceri ucraineni, dar și sechestrarea proprităților ruse de pe teritoriul 

țării6.   

 Noul format are drept obiective sporirea esențială a promptitudinii de reacție, 

operaționalitatea pe câmpul de luptă, precum și să amelioreze mecanismele de coordonare între 

forțele armate, serviciile secrete, organele de drept și instituțiile de administrație publică. Operațiunea 

Forțelor Unite are drept spațiu de acțiune regiunile Luhansk, Donețk și coasta mării Azov în care vor 

fi delimitate trei zone cu niveluri de acces, diferențiate în funcție de gradul de siguranță.  

Sectorul verde (!) este definită drept cea mai sigură, iar cetățenii nu întâlnesc, potrivit autorităților, nici o 

restricție în ceea ce privește mobilitatea. Sectorul galben (!) permite accesul persoanelor în urma 

legitimării în baza actelor, iar Sectorul roșu (!) este caracterizat printr-un grad înalt de pericol în care 

accesul civililor este temporar restricționat sau interzis.  

Legea mai explică și cine poate să propună modificarea acestor sectoare. Astfel, ,,Limitele 

zonelor de securitate adiacente zonei de luptă sunt determinate de șeful Statului Major General - Șeful Forțelor 

Armate din Ucraina, pe baza propunerii comandantului Forțelor Comune.”7 Conform art. 2 p.2 al legii cu 

privire la particularitățile politicii statului de a asigura suveranitatea statală a Ucrainei în teritoriile 

temporar ocupate din regiunile Donețk și Luhansk, ,,în zonele de securitate adiacente zonei de luptă există o 

procedură specială care presupune oferirea structurilor de apărare și altor organe de stat a Ucrainei competențelor 

speciale pentru punerea în aplicare a măsurilor de asigurare a securității naționale și apărare, represiune și descurajare 

a agresiunii armate a Federației Ruse.”8 La fel de importante sunt referințele legale care se referă la 

atribuțiile militarilor ucraineni, implicați în diferite misiuni în Estul țării. ,,Militarii pot efectua percheziții 

asupra cetățenilor, să inspecteze lucrurile și autoturismele acestora. De asemenea, pot intra în case particulare sau pe 

teritoriul instituțiilor și organizațiilor, iar în caz de necesitate să utilizeze în scopuri de serviciu (cu acordul părților) 

autoturismele instituțiilor și organizațiilor.”9 

 Totodată legea va reglementa și transportul mărfurilor prin intermediul punctelor de control 

intrare/ieșire pe teritoriile temporar ocupate: ,,Comandantul Forțelor Unite este abilitat să restricționeze 

accesul în cazul în care definește situația drept una periculoasă.”10 Dacă mobilitatea bunurilor este 

                                                           
6 Politeka, Срочно: Порошенко подписал судьбоносный закон, который меняет статус Донбасс, 20 februarie 2018, 
https://politeka.net/news/598927-terminovo-poroshenko-pidpisav-dolenosnij-zakon-yakij-zminyuye-status-donbasu/  
7 Верховна Рада України, Закон від 18.01.2018 № 2268-VIII про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2268-19. 
8  Ibid. 
9 Slovo i Dilo, Зміна АТО на ООС: які нововведення очікуються на Донбасі, Слово і Діло, Kiev, 4 mai 2018, 

https://www.slovoidilo.ua/2018/05/04/infografika/bezpeka/zmina-ato-oos-yaki-novovvedennya-ochikuyutsya-

donbasi.  
10 Верховна Рада України, Закон від 18.01.2018 № 2268-VIII про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2268-19. 
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monitorizată și poate fi limitată, există riscul apariției unor scheme economice frauduloase, cu scopul 

de a fi evitate măsurile restrictive. Unde există restricții, vor fi întotdeauna lacune pentru corupție, iar 

orice autorizație poate avea un preț, a declarat expertul politic ucrainean, Artiom Filipenko, în cadrul 

unei intervenții televizate.11  

 Asemenea discuții, cu privire la încercările unor grupuri de interese economice, de a evita 

sau, dimpotrivă, de a utiliza restricțiile de interacțiune economică cu regiunile Donețk și Luhansk au 

mai existat în trecutul nu prea îndepărtat12. Intervenția activiștilor din batalioanele ”Donbas”, 

”Aidar” și ”Sectorul de dreapta”, dar și a unor reprezentanți ai unor forțe politice13, a reușit să 

impună în dezbaterile publice discuții despre interesele ascunse ale diferitor lideri politici ucraineni în 

regiunile aflate sub asediu. Guvernarea a fost dur criticată și somată să ia decizii în sensul lichidării 

sau restricționării comerțului cu cele două regiuni. 

 Așadar,  prin intermediul Operațiunii Forțelor Unite, Ucraina se debarasează de anumite 

probleme în plan juridic, dar și riscul ca Rusia să recunoască diferite forme de ”statut” pentru cele 

două regiuni, așa cum au propus deputații ruși anterior14. Statul ucrainean stabilește prin cadrul 

normativ status-quo-ul actual, delimitând formal Donbasul drept zonă de ocupație iar Federația Rusă 

stat agresor. Cu toate acestea, Operațiunea Forțelor Unite nu contravine Acordurilor de la Minsk, 

deoarece în actul legislativ nu există o stipulare expresă care să se refere la acțiuni cu țeluri ofensive 

ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Noul format al Operațiunii ar trebui să aducă mai multă 

operabilitate întrucât acțiunile vor fi dirijate dintr-un singur centru de comandă iar efectivul aflat în 

zonele temporar ocupate va avea împuterniciri sporite. Din punct de vedere politic, președintele 

capătă control absolut asupra situației din est și totodată inițiativa din 30 aprilie 2018 poate fi 

manipulată în scopuri electorale. 

                                                           
11 Intervenția expertului politic, Artiom Filipenko în cadrul emisiunii Live Studio din 30 aprilie 2018, 7 телеканал,  АТО 

отменяется. Что даст новый формат?, http://7kanal.com.ua/2018/04/ato-otmenyaetsya-chto-dast-novyiy-format/.  
12 În luna februarie 2017 peste 100 de activiști (inclusiv membri sau foști membri ai batalioanelor Donbas, Aidar și 

Sectorul de dreapta) au blocat traficul pe căile ferate care făceau conexiunea cu regiunile Donbas și Luhansk. Acestor 

proteste li s-au alăturat și membri ai formațiunii politice ”Samopomoșci”. La acea perioadă, o parte din legăturile cu 

regiunea erau explicate de către autoritățile guvernamentale ca fiind încercări de a evita colapsul energetic al mai multor 
regiuni din apropiere, dependente de exploatarea cărbunelui din zonă. Contextul periculos a impus chiar luarea unor 

măsuri extreme. Astfel, Ministerul Energiei și al Industriei Carbonifere pregătise un document prin care explica 

necesitatea introducerii stării de urgență. Blocada transportului de mărfuri pe liniile de căi ferate supravegheate de către 

activiști a durat aproape o lună, perioadă în care au fost oprite mai multe trenuri marfare și prin care, potrivit activiștilor, 

era transportat nu doar cărbune, dar și alte resurse sau bunuri. BBC Ucraina informa, citând manifestanții, că, de facto, 
continua transportarea diferitor categorii de mărfuri către regiuni nu însemna nimic altceva decât încălcarea prevederilor 

legii cu privire la lupta împotriva terorismului și asta deoarece erau aprovizionate obiective economice ale căror 

proprietari erau cetățeni ruși. BBC News Ukraine, К чему приведет блокирование торговли на Донбассе? 13 februarie 2017, 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38960643  
13 ZN, Андрей Садовой: "На Банковой никто не думает стратегически", 17 martie 2017, https://zn.ua/internal/andrey-
sadovoy-na-bankovoy-nikto-ne-dumaet-strategicheski-_.html?page=2&items=22  
14 În luna noiembrie 2017, deputatul rus, Dmitri Novikov, deputat în cadrul fracțiunii Partidului Comunist al Federației 

Ruse, a declarat că Moscova ar trebui să recunoască republicile LNR și DNR, pentru a putea elimina riscul 

”reîntoarcerii” regiunilor în componența Ucrainei. Unian. В Госдуме после заявлений в "ЛНР" о возвращении в Украину 
хотят признать оккупированный Донбасс, 14 noiembrie 2017, https://www.unian.net/politics/2242416-v-gosdume-posle-
zayavleniy-v-lnr-o-vozvraschenii-v-ukrainu-hotyat-priznat-okkupirovannyiy-donbass.html  
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II. Ce loc și rol oferim interpretărilor politice ale legii? 

Dezbaterile despre necesitatea de a modifica cadrul normativ care reglementează strategia 

față de regiunile Donbas și Luhansk nu sunt noi. Ele domină agendele actorilor politici, ale 

reprezentanților instituțiilor publice și ale presei încă din anul 2014. De această dată, dilemele 

politicienilor ucraineni păreau a fi orientate spre identificarea unui loc în cadrul documentului 

legislativ pentru ”Crimeea anexată”, acordurile de la Minsk, dar și găsirii unui răspuns la întrebarea: 

pot fi aceastea tratate și în cadrul noului proiect de lege sau subiectele prioritare trebuie să rămână a 

fi Luhansk și Donbas? Soluția de compromis a fost menționarea regiunii anexate de Rusia în 

preambul, dar fără a distrage prea mult atenția de la războiul din Estul țării. 

Deși, discuțiile au durat destul de mult pentru un stat aflat în conflict militar, iar Kievul nu își 

permitea tergiversarea lor, pentru publicul neinițiat în politica internă de la Kiev acestea păreau a 

avea un caracter exclusiv tehnic, cu obiective clare și precise: evitarea confuziei sau a unor lacune 

periculoase în textul legii. În realitate, însă, majoritatea forțelor politice au dorit să își lase amprenta 

asupra documentului, astfel încât să nu le poată fi reproșat faptul că interesul lor pentru 

reglementarea conflictului este mai puțin vizibil în spațiul public.  

Ucraina se pregătește pentru organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare în anul 2019. 

Ratarea subiectului în calitate de obiectiv al platformelor electorale este un lux pe care nu și-l poate 

permite nimeni. Exercițiile democratice nu pot fi evitate, iar participarea este obligatorie pentru cei 

care nu doresc să rămână sau să ajungă în opoziție, fie în calitate de formațiune parlamentară, fie în 

calitate de candidat pentru alegerile prezidențiale15. Luând în considerare modificările care au loc în 

diferite sondaje1617 și care se referă la popularitatea actorilor politici, atunci interesul pentru implicare 

și luare de poziție publică pe acest subiect, al agresiunii externe din partea Federației Ruse, este foarte 

ușor de explicat. Problema este, însă, următoarea: cum valorifici potențialul anunțării acestor măsuri, 

dacă nu reprezinți o instituție publică și nu ești un actor politic activ, precum este Petro Poroșenko? 

Contextul presupune apariții rapide și intervenții televizate dure din partea actorilor politici, 

chiar dacă subiectul este extrem de sensibil și trebuie să fie tratat cu fermitate, dar într-o manieră 

                                                           
15 Petro Poroșenko rămâne a fi și în continuare actorul politic care monopolizează deciziile importante cu privire la 

zonele aflate în conflict. Acest lucru este explicat atât e forma de guvernare a Ucrainei, cât și de aptitudinile președintelui 

ucrainean de a rămâne, în pofida scăderii propriei popularități, dar și a partidului care îl susține (Blocul Petro Poroșenko), 

veriga de bază în ceea ce privește soluționarea conflictului din Estul țării. Totuși, mesajul central al președintelui 

ucrainean se bazează pe strategia ”calmării spiritelor” în sensul oferirii senzației că lucrurile sunt pe cale de a fi 

soluționate, iar acest fapt i se datorează aproape în exclusivitate, la fel precum și stabilitatea economică este tot meritul 
său. Politolog.net, Петр Порошенко показал контуры президентской кампании 2019, — аналитик, 1 martie 2018, 
http://politolog.net/analytics/petr-poroshenko-pokazal-kontury-prezidentskoj-kampanii-2019-analitik/  
16 Hromadske, «Зерно та верблюд»: про що свідчать політичні рейтинги за рік до виборів президента, 28 aprilie 2018, 
https://hromadske.ua/posts/politychni-reitynhy-za-rik-do-vyboriv-prezydenta  
17 Hromadske, The Sunday Show: New Era for Armenia, Ukraine’s 2019 Election, World’s Most Traveled Man, 13 mai 2018, 
https://en.hromadske.ua/posts/the-sunday-show-new-era-for-armenia-ukrainian-presidential-election-2019-worlds-
most-traveled-man  
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diplomatică. Astfel, forma inițială a legii, adică prevederile proiectului de lege, al cărui autor este 

Olexandr Turcinov, a fost criticată dur de către Blocul Iuliei Timoșenko și partidul Samopomoșci. S-

au opus, de facto, toate partidele parlamentare la început, cerându-și dreptul la intervenție în textul 

viitoarei legi. Reprezentanții fracțiunilor parlamentare contraziceau, oarecum, caracterul ”domol” al 

proiectului normativ18, insistând pe recunoaștea și includerea Rusiei în calitate de stat agresor. 

Totuși, strategiile au avut câteva diferențe, în funcție de aceleași interese și obiective politice 

urmărite.  

Membrii Blocului Iuliei Timoșenko s-au arătat a fi deschiși unui compromis. Strategia lor a 

fost de a arăta deschidere către soluție și compromis, nu spre antagonizarea opiniilor cetățenilor 

ucraineni. Fracțiunea nu făcea altceva decât să se poziționeze ca un partid politic care acționează în 

interesul cetățeanului ucrainean, voința căruia o respectă. Frontul Popular al lui Arseni Yatseniuk a 

preferat o variantă de reacție și mai echilibrată, de intermediar al intereselor diverse. Singurii care s-

au opus până la final atât dezbaterii, negând conținutul și calitatea acesteia, dar și participarea la votul 

final, au fost reprezentanții OPO Blocului (Blocului Partidelor de Opoziție – reminescențe ale 

Partidului Regiunilor, în mod special). Toată această perioadă de ”dezbatere” a legii în Rada 

ucraineană sau în comisiile de evaluare, era folosită drept interval temporat pentru apariții critice la 

adresa autorilor proiectului de lege sau pentru a face demonstrații publice de coeziune cu cetățeanul 

ucrainean19, afectat de conflictul cu Rusia.  

 

În concluzie, putem afirma că decidenții ucraineni sunt deciși să opereze modificări 

calitative în strategia de abordare a conflictului cu Federația Rusă. Majoritatea înțelege corect care 

sunt interesele naționale ale Ucrainei afectate de această agresiune. Totuși, actorii politici 

promovează și interese particulare, politice, care să le permită rămânerea la guvernare sau obținerea 

unui rezultat mai bun în cadrul viitoarelor scrutine. Ceea ce este necesar a fi evaluat din exterior este 

influența pe care o poate avea în viitorul context electoral calitatea actului de guvernare din Ucraina, 

cu consecințe directe asupra securității regiunii. Unele dintre inițiativele legislative care ajung în 

legislativul de la Kiev generează opinii diferite cu privire la modul în care trebuie să fie abordată 

”problema ucraineană”, atât din perspectivă de securitate, cât și din perspectivă a proceselor de 

democratizare. Chiar dacă interesul pentru agresiunea externă asupra Ucrainei se diminuează, iar 

opinia publică internațională pare a fi obosită, atenția asupra transformărilor care au loc la Kiev nu 

trebuie să scadă.  

                                                           
18 În timpul conferinței sale de presă cu jurnaliștii ucraineni, Petro Poroșenko a făcut o demonstrație de actor politic 

orientat spre rezultate și pace, menționând de mai multe ori rolul pe care îl va avea ONU și alte foruri internaționale în 

Estul țării. Dialogul cu partenerii europeni, mesajele transmise, arată aceeași deschidere spre facilitare a spațiului pentru 

identificarea soluției de compromis, de diminuare a nivelului de agresiune, nu doar în sens militar, dar și discursiv. ZN, 
Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса, 14 mai 2018, 
https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-predlozhil-stranam-es-vzyat-shefstvo-nad-gorodami-donbassa-283789_.html  
19 Pravda.com.ua. Іменем Порошенка. Як змінить війну закон про деокупацію Донбасу, 18 ianuarie 2018, 
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/01/18/7168828/  
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https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-predlozhil-stranam-es-vzyat-shefstvo-nad-gorodami-donbassa-283789_.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/01/18/7168828/
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