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Pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la introducerea 

modificărilor în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale CSI  

în lupta cu traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope  

şi precursori ale acestora din 30 noiembrie 2000 

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

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă semnarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor 

în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale CSI în lupta cu traficul ilicit 

de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora din 30 noiembrie 

2000. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

       

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGUMENTAREA NECESITĂŢII 

privind aprobarea semnării Protocolului cu privire la introducerea 

modificărilor în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale CSI în lupta cu 

traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora, semnat

la Minsk la 30 noiembrie 2000

A. Dispoziţii generale. Părţile tratatului: Guvernele statelor - membre ale CSI, Părţile 

Acordului privind cooperarea statelor - membre ale CSI în lupta cu traficul ilicit de substanţe 

narcotice, substanţe psihotrope şi precursori ale acestora din 30 noiembrie 2000 (în 

continuare - Acord); nivelul tratatului - interguvemamental; forma şi structura tratatului - 
proiectul Protocolului este structurat în patru articole.

Proiectul Protocolului vizat a fost elaborat de către Biroul pentru coordonarea 
combaterii criminalităţii organizate şi altor infracţiuni periculoase pe teritoriul statelor - 

membre ale CSI (BCCCO) în comun cu Ministerele Afacerilor Interne (Poliţia) ale statelor 

Comunităţii întru executarea Hotărârii Consiliului Miniştrilor Afacerilor Interne al statelor - 

membre ale CSI (CMAI) din 06 septembrie 2016. Drept urmare, la 28 iunie 2017, în or. 

Duşanbe, Republica Tadjikistan, CMAI a adoptat Hotărârea cu privire la acest proiect.

Documentul a fost elaborat în baza analizei situaţiei create pe teritoriul ţărilor CSI în 
domeniul combaterii traficului cu noi substanţe narcotice, substanţe psihotrope, analogilor 
lor, derivaţilor, precum şi precursorilor lor şi substanţelor psihoactive, care demonstrează 

prezenţa în ţările CSI a tendinţei spre înlocuirea drogurilor tradiţionale cu droguri sintetice, 

inclusiv cu noi substanţe psihoactive.

Modificările propuse se referă la consolidarea aparatului conceptual, şi vizează 

îmbunătăţirea eficienţei organizării cooperării interstatale dintre ţările CSI în lupta împotriva 
răspândirii, traficului ilicit de droguri şi traficului cu noi substanţe psihoactive.

Proiectul Protocolului a fost elaborat în temeiul art. 18 din Acord, este o parte 

integrantă a acestuia şi efectele sale juridice vor înceta simultan cu încetarea efectelor juridice 
ale Acordului.

în procesul de elaborare a proiectului prenotat au fost luate în consideraţie principiile 

generale recunoscute şi normele dreptului internaţional, obligaţiunile internaţionale ale 

statelor - membre ale CSI şi legislaţia lor naţională, starea, tendinţele şi dinamica dezvoltării 

situaţiei în domeniul combaterii traficului ulicit de droguri pe teritoriile statelor - membre ale 

CSI.’

B. Analiza de impact.

Informaţii generale. Scopul final al încheierii tratatului este formarea unui mecanism 

eficient de combatere a traficului ilicit de droguri pe teritoriile statelor - membre ale CSI, 

modernizarea aparatului conceptual, introducerea formelor noi de cooperare, perfecţionarea 

cooperării informaţionale ale organelor competente din spaţiu CSI în domeniul vizat.
Menţionăm inexistenţa unor altor opţiuni alternative de reglementare decât proiectul 

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

prevederilor proiectului enunţat, vor fi soluţionate pe calea amiabilă, prin consultări între 

Părţile acestora.
Prezentul proiect are o aplicabilitate teritorială localizată: teritoriile statelor - membre 

ale CSI. Nu există premise pentru o eventuală urgentare de punere în vigoare a Protocolului 

sus-numit.
Aspectul politic, cultural şi social. Stabilirea unei cooperări între statele CSI în 

domeniul combaterii traficului ilicit de droguri va facilita realizarea acţiunilor de prevenire, 

profilaxie şi combatere a infracţiunilor respective prin schimbul de informaţii operative,



statistice, ştiinţifico - metodice şi alte informaţii privind starea infracţionalităţii în acest 

domeniu la nivel interstatal.
Prevederile proiectului nu au ca scop abordarea problemelor specifice de ordin politic, 

istoric sau etnic şi nu contravin dezvoltării relaţiilor multilaterale în cadrul CSI.

Prezentul proiect nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor care derivă din alte 

tratate internaţionale, la care sunt parte oricare dintre Părţi, precum şi nu atinge aspectele 

culturale şi sociale.
Aspectul economic şi de mediu. Prevederile proiectului nu contravin dezvoltării 

cooperării între Părţi, precum şi angajamentelor prevăzute de alte acorduri internaţionale. 

Proiectul vizat nu atinge aspectul de mediu.
Aspectul normativ. Prezentul proiect nu contravine prevederilor Constituţiei 

Republicii Moldova, Cartei ONU, altor tratate în 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.

Specificăm inexistenţa actelor normative interne care necesită a fi aduse în 
concordanţa prevederilor proiectului dat, precum şi nu este necesară adoptarea unor acte 

normative noi în vederea implementării eficiente a prevederilor acestuia.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 818 din 17.10.2017 au fost iniţiate negocieri pe 

marginea prezentului proiect. în temeiul art. 81 din Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 

privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne 

consideră oportun aprobarea semnării Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în 

Acordul privind cooperarea statelor-membre ale CSI în lupta cu traficul ilicit de substanţe 

narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora, semnat la Minsk la 30 noiembrie 2000.
Aspectul instituţional şi organizatoric. în temeiul acestui proiect, Părţilor vor 

coopera prin schimbul de informaţii operative, statistice, ştiinţifico - metodice şi alte 

informaţii privind starea infracţionalităţii în acest domeniu; prin crearea echipelor comune 

operative de investigaţie cu scopul de a descoperi şi investiga infracţiunile cu caracter 

transnaţional, în legătură cu traficul ilicit de droguri; prin efectuarea măsurilor complexe 

coordonate şi/sau comune interinstituţionale, profilactice operative de căutare, operaţiunilor 

speciale etc. Autoritatea competentă care va aproba proiectul dat este Consiliul şefilor de 

guverne al CSI, iar principalul elaborator este BCCCO. Ministerul Afacerilor Interne este 

organul responsabil de negocierea proiectului vizat.

Aspectul financiar. Cheltuielile ce vor surveni în urma implementării proiectului 
documentului, în partea ce ţine de Republica Moldova, urmează a fi suportate din contul 

şi în limita bugetului anual aprobat instituţiilor implicate.

Aspectul temporar. Menţionăm despre inoportunitatea aplicării provizorii a 

prevederilor tratatului internaţional în discuţie. Prezentul Protocol va intra în vigoare după 30 

de zile din data recepţionării de către depozitar a celei de-a treia notificare privind 

îndeplinirea procedurilor naţionale de către Părţile semnatare, necesare pentru intrarea sa în 
vigoare.

Pentru Părţile care au finalizat procedurile necesare mai târziu, acesta va intra în 
vigoare după 30 de zile din data recepţionării de către depozitar a documentelor relevante. 

Proiectul nu prevede eventuale obligaţii după stingerea acestuia.

C. Rezultatele negocierilor. Proiectul Protocolului a fost examinat în cadrul 

consultărilor tehnice în contextul desfăşurării şedinţei experţilor din cadrul autorităţilor 

competente din spaţiul CSI, responsabili de implementarea ulterioară a prevederilor acestuia, 

care a avut loc în perioada 04 - 05 octombrie 2017, în or. Minsk, Republica Belarus, iar 

ulterior, în cadrul şedinţei experţilor din perioada 14-15 februarie 2018, la fel în or. Minsk, 
Republica Belarus.



Ca urmare a consultărilor tehnice la nivel de experţi, în textul proiectului Protocolului 

au fost operate modificările de rigoare, şi anume: a fost exclus un articol; au fost modificate 

art. 2 şi 4, privind modalitatea intrării în vigoare a acestui tratat internaţional; în textul 

proiectului au fost operate modificările de ordin tehnic, care nu au schimbat esenţial textul 

proiectului Protocolului vizat (copia ultimului Proces-verbal al şedinţei experţilor se 
anexează).

Consultările tehnice ale experţilor s-au desfăşurat în limba rusă.

D. Aspectul procedural al semnării/încheierii. în cadrul semnării Protocolului 

vizat Partea moldovenească nu va formula rezerve asupra acestuia. Prezentul Protocol va fi 
semnat într-un singur exemplar autentic în limba rusă în cadrul Reuniunii ordinare a 

Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente în anul 2018, iar locul şi 

data semnării acestuia vor fi stabilite ulterior.

în contextul celor evocate, se prezintă a f i  oportună aprobarea semnării Protocolului 
cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind cooperarea statelor-membre ale 
CSI în lupta cu traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora, 
semnat la Minsk la 30 noiembrie 2000.

Secretar de Stat
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