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Cu privire la acordarea de împuterniciri 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Pentru negocierea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală, 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) 
 

Țurcan Petru  – şef al Direcției cooperare internațională, Ministerul 

Afacerilor Interne 
 

Poalelungi Olga  – director al Biroului migrație și azil, Ministerul 

Afacerilor Interne 
 

Cotoman Olesea  – consultant principal în Direcția politici în domeniul 

migrației și azilului, Ministerul Afacerilor Interne 

 

Martin Victor  – consilier în Secția tratate bilaterale, Direcția drept 

internațional, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene 
 

 

2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor delegației 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 Acordului nominalizat. 
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4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 178 din 22 martie 2017 „Cu privire 

la acordarea de împuterniciri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr. 85-91, art. 247).   

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

      

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

 

 

 

 

 



Argumentarea necesităţii desemnării şi împuternicirii 

delegaţiei Republicii Moldova pentru negocierea proiectului

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 

Libaneze privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală

A. Dispoziţii generale. Scopul proiectului Acordului vizat este de a stabili 

mecanismul de cooperare între autorităţile abilitate în domeniul readmisiei 

persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, determinând expres şi exhaustiv 

autorităţile competente, punctele de trecere ale frontierelor de stat, modalităţile de 

readmisie şi de tranzit, condiţiile transferului şi mijloacele de transport, costurile, 
eventuală escortă, precum şi alte aspecte.

încheierea instrumentului internaţional prenotat urmăreşte consolidarea 
cooperării în scopul îmbunătăţirii eficiente a combaterii migraţiei ilegale, precum şi 

stabileşte prin încheierea acestora şi pe bază de reciprocitate, proceduri rapide şi 

eficiente de identificare şi readmisie a persoanelor, care nu îndeplinesc sau nu mai 

îndeplinesc condiţiile privind intrarea, aflarea sau şederea pe teritoriul statelor Părţi, 

precum şi facilitarea tranzitului acestor persoane în spirit de cooperare.

Prevederile proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală nu 

contravin prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi nu condiţionează 

modificarea, ajustarea cadrului normativ existent sau adoptarea unor noi acte 

legislative sau normative.

B. Analiza de impact.

Informaţii generale. Abordarea aspectelor legate de fluxurile migraţionale în 

general şi a migraţiei ilegale în special, ca fenomen ce cunoaşte o amplificare fără 
precedent în plan internaţional, necesită o evaluare realistă şi eforturi conjugate din 

partea tuturor statelor (de origine, de tranzit sau de destinaţie), controlul eficient şi de 
durată asupra acestuia urmând fi realizat numai printr-o cooperare concretă şi fermă, 

atât sub aspect instituţional cât şi operaţional.

Specificăm inexistenţa unor altor opţiuni alternative de reglementare a 

subiectului în cauză decât semnarea Acordului 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 şi negocieri între Părţile 

acestora.
Aspectul politic, cultural şi social. Ţinând cont că aflarea ilegală a cetăţenilor 

pe teritoriul statelor sale este de o importanţă majoră, semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia 

persoanelor cu şedere ilegală este binevenită, deoarece aplicarea prevederilor 

acestuia va permite stabilirea unui mecanism de prevenire şi combatere eficientă a 

migraţiei ilegale, precum şi schimbul de informaţii în domeniul de referinţă.
Proiectul în cauză nu afectează drepturile şi obligaţiile statelor Părţi 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 Acordului nu 

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

acorduri internaţionale, iar combaterea consecventă a migraţiei ilegale are beneficiu 

asupra economiei naţionale. Proiectul Acordului nu atinge aspectul de mediu.



Aspectul normativ. Prevederile proiectului Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia persoanelor 

aflate în situaţie de şedere ilegală nu contravine prevederilor legislaţiei naţionale în 

vigoare, precum şi nu condiţionează modificarea, ajustarea cadrului normativ 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. Notăm că prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1152 din 22.10.2007 au fost iniţiate negocierile asupra proiectului 
Acordului menţionat.

Ministerul Afacerilor Interne propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 178 

din 22.03.2017 „Cu privire la acordarea de împuterniciri” (şi anume prin prisma 

prevederilor referitoare la şeful delegaţiei de negociatori), ţinând cont de faptul că în 

urma reformei administraţiei publice centrale, conducerea MAI a fost supusă unor 
remanieri, fiind modificată componenţa acesteia.

Semnarea acestuia este una binevenită, importantă şi reprezintă un obiectiv 

major al MAI al RM, în contextul realizării acţiunii 12 „Semnarea cu statele terţe a 

acordurilor de readmisie a persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală” din art. 15 

Circulaţia persoanelor, Titlul III JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE a 

Planului Naţional de Acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere cu 

Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

Aspectul instituţional şi organizatoric. Proiectul Acordului vizat stabileşte 

mecanismul de cooperare între autorităţile abilitate în domeniul readmisiei 

persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, astfel determinând expres şi exhaustiv 

autorităţile competente, punctele de trecere ale frontierelor de stat, modalităţile de 
readmisie şi de tranzit, condiţiile transferului şi mijloacele de transport, costurile, 

protecţia datelor cu caracter personal, precum şi alte aspecte.

Aspectul financiar. Cheltuielile ce vor surveni în urma implementării 

tratatelor internaţionale prenotate, în partea ce ţine de Republica Moldova, urmează a 

fi suportate din contul şi în limita bugetului anual aprobat instituţiilor implicate.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 492 din 07.07,20i 1, a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la procedurile de retumare, expulzare şi readmisie a 

străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, care stabileşte modul de utilizare a 

mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de readmisie/ expulzare/ 

returnare şi controlul asupra utilizării acestor mijloace financiare.
Aspectul temporar. Prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova 

şi Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de 

şedere ilegală vor produce efecte juridice după încheierea procedurilor naţionale de 

intrare în vigoare ale acestora.
C. Mandatul pentru negocieri. Pentru negocierea proiectului vizat în 

calitate de conducător al delegaţiei moldoveneşti se propune candidatura dlui 

Mihail BEREGOI, Secretar de Stat al MAI.
Totodată, în cadrul negocierilor va participa şi reprezentantul MAEIE. 

In cadrul primei runde de negocieri (perioada urmează a f î  stabilită ulterior 

de comun acord între ambele Părţi, prin intermediul canalelor diplomatice), 

se va propune părţii libaneze:



- expunerea prevederilor din lit. a, art. 1, în următoarea redacţie: 
„Partea solicitantă” - Partea Contractantă, care remite cererea de transfer 
sau de tranzit a persoanelor^

- expunerea prevederilor din lit. b, art. 1, după cum urmează: „Partea 

solicitată ” - Partea Contractantă, căreia îi este remisă cererea de readmisie 
sau de tranzit a persoanelor;

- redenumirea noţiunii expuse în litera d, art. a în „Permis de şedere/de 
reşedinţă”;

- expunerea alin. 1 art. 2 în următoarea redacţie: ,,La cererea unei Părţi 
Contractante, fiecare Parte Contractantă trebuie să readmită fără careva 

formalităţi fiecare persoană care nu a îndeplinit sau nu mai îndeplineşte 

condiţiile de intrare sau şedere pe teritoriul Părţii solicitante, fie stabilită sau 

identificată prin dovada prima facie  că persoană în cauză deţine cetăţenia 

Părţii solicitate”;

- adăugarea unui alineat nou în art. 2 care să conţină următoarele 
norme: ,,în cazul în care persoana în cauză posedă de permis de şedere 

permanentă într-un stat terţ, nu există nici o obligaţie pentru Partea solicitată 

privind readmiterea acestei persoane, în cazul în care persoana în cauză poate 

călători în acest stat terţ” .

La etapa finală a negocierilor se preconizează parafarea proiectul 

tratatului de către şeful delegaţiei de negociatori, dl Mihail BEREGOI, 

Secretar de Stat al MAI, precum şi semnarea Procesului - verbal al rundei de 

negocieri.

Scopul final al negocierilor constă în negocierea şi definitivarea proiectului 

Acordului nominalizat, cu ulterioară semnare al acestuia. In procesul de negocieri 

delegaţia moldovenească va lua în consideraţie legislaţia naţională în vigoare în 

domeniul de referinţă (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 libaneză asupra 

proiectului tratatului internaţional vizat a fost relansat în anul 2015. Specificăm lipsa 

unor proiecte anterioare similare care au fost negociate sau respinse. Se preconizează 

că negocierile se vor desfăşură prin organizarea unor runde de negocieri directe.
Negocierile se vor purta în limba engleză. Proiectul vizat va fi încheiat în două 

exemplare originale, fiecare în limba română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal 

autentice. în cazul divergenţelor la interpretarea acestora, textul în limba engleză va 

prevala.
Precizăm că prin demersul nr. 18/2639 din 24 noiembrie 2017, MAI a 

comunicat despre susţinerea intenţiei părţii libaneze referitoare la desfăşurarea rundei 

bilaterale de negocieri în Republica Libaneză (partea moldovenească a propus ca 

rundă să se desfăşoare în perioada 15-17 ianuarie 2017 sau 05- 07februarie 2018).
Prin demersul MAEIE nr. DI/2/290-16539 din 21 decembrie 2017, MAI a fost 

informat privind disponibilitatea părţii libaneze de a organiza runda de negocieri în



peri oda 15-17 ianuarie 2018, în Republica Libaneză. Ţinând cont de termenul 

restrâns pentru finalizarea tuturor procedurilor interne privind desemnarea şi

împuternicirea delegaţiei Republicii Moldova pentru negocierea proiectului

Acordului în discuţie, urmează a fi coordonată o altă dată pentru desfăşurarea primei 
runde de negocieri, care să fie optimă pentru ambele Părţi.

Acordul enunţat se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp şi va întră 
în vigoare în prima zi a lunii următoare de la data primirii ultimei notificări scrise 

prin canale diplomatice, prin care Părţile se informează reciproc că cerinţele necesare 

prevăzute de legislaţia naţională pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord au fost 

îndeplinite.
A

In contextul celor evocate, se prezintă a fi oportună desemnarea şi

împuternicirea delegaţiei Republicii Moldova pentru negocierea proiectului

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Libaneze
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