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Cu privire la acordarea de împuterniciri 

--------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Pentru negocierea Protocolului adițional la Acordul dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul 

combaterii traficului ilicit și abuzului de stupefiante, substanțe psihotrope și altor 

crime grave, semnat la Chişinău la 10 iulie 2003, se împuternicește delegația 

oficială în următoarea componență: 

 

Beregoi Mihail – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Interne (în domeniul cooperării 

internaţionale, politicilor de personal şi 

învăţămînt) 

 

Negura Vladimir – șef al Direcției relații internaționale și 

asistență externă a Inspectoratului General al 

Poliției, Ministerul Afacerilor Interne 

 

Neaga Aurel – șef al Secției urmărire penală a Centrului 

pentru combaterea traficului de persoane al 

Inspectoratului Național de Investigații al 

Inspectoratului General al Poliției, 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Puțuntică Gheorghe – șef al Secției nr. 2 a Direcției nr. 4 a 

Inspectoratului  Național de Investigații al 

Inspectoratului General al Poliției, 

Ministerul Afacerilor Interne 
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Gladcaia Aliona – specialist principal în Direcția analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor, 

Ministerul Afacerilor Interne  

 

Vodă Mihail – ofițer principal în Direcția combaterea 

șederii ilegale a Biroului migrație și azil, 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Martin Victor – consilier în Secția tratate bilaterale a 

Direcției drept internațional, Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

 

2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor deligației din funcțiile 

deținute, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate de 

către autoritățile respective, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern. 

 

3. Şeful delegaţiei de negociatori, domnul Mihail Beregoi, se 

împuterniceşte să parafeze textul negociat al Protocolului adiţional nominalizat. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Andrei GALBUR 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumentarea necesităţii desemnării şi împuternicirii 

delegaţiei Republicii Moldova pentru negocierea proiectului Protocolului 

adiţional la Acordul Intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului 
Israel privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit şi abuzului de

stupefiante, substanţe psihotrope şi altor crime grave din 10 iulie 2003

A. Dispoziţii generale. Proiectul Protocolului adiţional la Acordul intre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în 

domeniul combaterii traficului ilicit şi abuzului de stupefiante, substanţe psihotrope şi 
altor crime grave din 10 iulie 2003, a fost elaborat şi propus spre examinare de către 

partea Israeliană având în vedere angajamentele Părţilor Contractante în temeiul 

Acordului menţionat, dorind să contribuie în continuare la protejarea drepturilor 

omului şi la respectarea statului de drept.

Acest proiect are ca scop consolidarea cooperării bilaterale la nivel internaţional 

în lupta împotriva criminalităţii şi, în special, a traficului de fiinţe umane.

Nivelul proiectului: interguvernamental.

Proiectul Protocolului va reglementa formatul bilateral de combatere a traficului 

de fiinţe umane, şi anume contracarare a recrutării şi transferului persoanelor, în 

special a femeilor şi copiilor, prin orice mijloace ilegale, pentru un scop 

necorespunzător, cum ar fi munca forţată sau constrânsă, servitutea, sclavia sau 

exploatarea sexuală.

B. Analiza de impact.

Informaţii generale. Problema traficului de fiinţe umane constituie un risc 

pentru Părţile Contractante, dar dimensiunile perfecţionării schemelor de activitate a 

grupărilor criminale rămân a fi o problemă care-şi menţine tendinţele de influenţă 

negativă asupra situaţiei infracţionale, cauzează prejudiciu considerabil şi atentează ia 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Specificăm inexistenţa unor altor opţiuni alternative de reglementare a 

subiectului în cauză decât semnarea Protocolului adiţional vizat.

Eventualele litigii care pot să apară în ceea ce priveşte interpretarea sau 

implementarea prevederilor proiectului enunţat, vor 11 soluţionate pe calea amiabilă, 

prin consultări şi negocieri între Părţile acestuia.

Aspectul politic, cultural şi social. Posibilitatea unei cooperări la nivelul 

interguvcrnamental între ţările vizate se face posibilă şi datorită gradului consistent de 

apropiere a normelor interne substanţiale şi a celor formale existente în domeniul 

incriminării, prevenirii, descoperirii, investigării judiciare şi a pedepselor aplicate 

persoanelor pentru săvârşirea acestui gen de infracţiuni.

Proiectul de Protocol nu afectează drepturile şi obligaţiile statelor Părţi care 

derivă din alte tratate internaţionale, Ia care sunt parte oricare dintre Părţi, precum şi 

nu atinge aspectele culturale şi sociale.

Aspectul economic şi de mediu. Prevederile proiectului în discuţie nu contravin 

dezvoltării bilaterale între Părţi, precum şi angajamentelor prevăzute de alte acorduri 

internaţionale, iar combaterea consecventă a traficului de fiinţe umane are beneficiu 

asupra economiei naţionale.

Semnarea prezentului Protocol adiţional va contribui la o cooperare eficientă a 

Părţilor Contractante în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane şi ca rezultat, 

se va reduce daunele aduse economiilor naţionale,

Proiectul Protocolului adiţional nu atinge aspectul de mediu.



Aspectul normativ* Prezentul proiect nu contravine prevederilor Constituţiei 

Republicii Moldova, Cartei ONU, altor tratate in vigoare pentru Republica Moldova, 

angajamentelor Republicii Moldova asumate la nivel internaţional şi regional, 

legislaţiei naţionale în vigoare a Republicii Moldova, precum şi legislaţiei Uniunii 

Europene.

Republica Moldova este parte a Convenitei Organizaţiei Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii organizate transnaţionale din 2005 şi a Protocoalelor sale.

Totodată, printre instrumentele internaţionale, ce reglementează lupta împotriva 

traficului de fiinţe umane, la care a aderat Republica Moldova, putem menţiona 

Protocolul pentru prevenirea, reprimirea şi pedepsirea traficului de persoane, in 

special ai femeilor şi copiilor, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor şi Protocolul opţional Convenţiile relevante ale 

Consiliului Europei cu privire ia cooperarea în materie penale, Convenţia Consiliului 
Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane din 20 octombrie 2005,

Prevederile proiectului Protocolului adiţional nu contravin prevederilor 

legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi nu condiţionează modificarea, ajustarea 

cadrului normati v existent sau adoptarea unor noi acte legislative sau normative.

Proiectul vizat nu necesită adoptarea unor acte normative noi în vederea 

implementării eficiente a prevederilor tratatului în discuţie, precum şi elaborarea unui 

plan de acţiuni privind asigurarea compatibilităţii acestora.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 662 din 23 august 2017, au fost iniţiate negocieri 

asupra proiectului Protocolului adiţional în discuţie.

Aspectul organizatoric. Proiectul Protocolului adiţional stabileşte un format de 

colaborare între instituţiile de drept ale părţilor cu acţiuni şi termeni concrete de 

realizare* menite să prevină şi să combată fenomenul traficului de fiinţe umane.

Comitetul mixt moldo-israel ian, instituit în conformitate cu prevederile 

Acordului prenotat, va fi responsabil pentru coordonarea activităţilor desfăşurate în 

temeiul prezentului proiect.

Părţile vor coopera şi vor acorda asistenţă reciprocă în prevenirea fenomenului 

enunţat prin schimbul de informaţii şi detalii privind traficul de persoane şi metodele 

de combatere a acestuia, coordonarea activităţilor agenţiilor lor respective, abilitate cu 

reprimarea traficului de fiinţe umane, precum şi a activităţilor criminale derivate de la 

aceasta, schimbul de experienţă şi promovarea mutuală a studiilor şi cercetărilor în 

domeniile prevenirii, metodelor şi structurilor organizatorice existente, în vederea 

prevenirii şi combaterii fenomenului traficului de fiinţe umane etc.
Aspectul financiar. Cheltuielile ce vor surveni în urma implementării tratatului 

internaţional prenotat, în partea ce ţine de Republica Moldova, urmează a 11 suportate 

din contul şi în limita bugetului anual aprobat instituţiilor implicate.

Aspectul temporar. Prezentul Protocol adiţional va intra în vigoare în 

conformitate eu prevederile art. 14 al Acordului de bază şi va rămâne în vigoare în 

conformitate cu prevederile art. 15 al acestuia.

C  Mandatul pentru negocieri. Pentru negocierea proiectului Protocolului în 

calitate de conducător al deligaţiei moldoveneşti se propune nominalizarea dlui Mihail 

BEREGOI, Secretar de Stat al MAL

Totodată în cadrul negocierilor va participa şi reprezentantul MAEIE.

Delegaţia moldovenească va negocia tratatul vizat articol eu articol

Mandatul exact al negocierilor constă în stabilirea cooperării între părţi în 

domeniul combaterii traficului ilicit şi abuzului de stupefiante, substanţe psihotrope şi



altor crime grave, care va corespunde normelor şi practicilor OIPC / Interpol, în 

măsura aplicării de către legislaţia naţionala a ambelor state,

La etapa finala a negocierilor se preconizează parafarea proiectul tratatului de 

către di Mihail BEREGOI, Secretar de Stat al MAI, precum şi semnarea Procesului - 

verbal al rundei de negocieri.

Scopul final al negocierilor constă In definitivarea proiectului Protocolului 

adiţional nominalizat, cu ulterioară semnare al acestuia.

în procesul de negocieri delegaţia moldovenească va lua în consideraţie 

legislaţia naţională în vigoare în domeniul de referinţa (Legea nr. 595 din 24 

septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova; Hotărîrea 

Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 

mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale; Legea nr. 
241 din 20 octombrie 2005 cu privire la prevenirea şi combatere traficului de fiinţe 

umane; Hotărârea Guvernului nr. 948 din 8 iulie 2008 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor victime 

ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi şi a copiilor neînsoţiţi etc.).
D. Procedura negocierilor. Dialogul bilateral cu partea israeliană a fost relansat 

în anul 2017 Ia intenţia partenerilor israelieni.
Specificăm lipsa unor proiecte anterioare similare care au fost negociate sau 

respinse.

Se preconizează că negocierile se vor desfăşura prin organizarea unor runde de 

negocieri directe.

Negocierile se vor purta în limba engleză.

Prezentul Protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări în scris, 

prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Părţile Contractante a 

procedurilor interne, necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Prezentul Protocol se încheie pentru o perioadă de trei ani. Acţiunea lui 

va fi automat prelungită pentru următoarele perioade de trei ani, dacă nici una 

dintre Părţile Contractante nu va notific în scris, prin canale diplomatice, cu cel 

puţin şase luni înainte de expirarea perioadei respective despre intenţia sa de a 

denunţa Acordul.

Prezentul Protocol va fi încheiat în două exemplare originale, în limbile 

română, ebraică şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

In contextul celor evocate, se prezintă a f i  oportună desemnarea şi 
împuternicirea delegaţiei Republicii Moldova pentru negocierea proiectului 
Protocolului adiţional la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Statului Israel privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit şi abuzului 
de stupefiante, substanţe psihotrope şi altor crime grave din 10 iulie 2003.

Secretar de Stat Alexandru LARIONOV
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