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Privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării  

Protocolului pentru încetarea Acordului cu privire la acordarea  

unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la 

Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului 

şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a Victoriei în Marele 

 Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 din 9 decembrie 1994 

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

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se ia act de proiectul Protocolului pentru încetarea Acordului cu privire 

la acordarea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru 

participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele 

frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a Victoriei în 

Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 din 9 decembrie 1994. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Protocolului pentru încetarea 

Acordului cu privire la acordarea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului 

material pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii 

din spatele frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a 

Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 din 

9 decembrie 1994. 

 
 3. Se aprobă semnarea Protocolului pentru încetarea Acordului cu privire 

la acordarea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru 

participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele 
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frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a Victoriei în 

Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 din 9 decembrie 1994. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

  



ARGUMENTAREA
necesităţii iniţierii negocierilor ţl aprobării semnării 

Protocolului cu privire la încetarea Acordului cu privire la acordarea unor înlesniri 
suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război în  legătură 

cu aniversarea a 50-a a Victoriei în  Marele Război pentru Apărarea Patriei 
din anii 1941-1945 din 9 decembrie 1994

Descrierea tratatului.
Pfirţi Ia prezentul Protocol suit Guvernele statelor-mcmbre ale Comunităţii Statelor 

Independente.
Nivelul tratatului -  interguvemamental.
Proiectul Protocolului prevede încetarea Acordului cu privire la acordarea unor 

înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război în legătură cu 
aniversarea a 50-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941- 
1945 din 9 decembrie 1994:

Informaţii generale:
Acordul cu privire la acordarea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material 

pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele 
frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a Victoriei în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (în continuare - Acord) a fost semnat la 
9 decembrie 1994 în  or. Moscova şi ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 446-XII din 
5 mai 1995 pentru ratificarea Acordului cu privire la acordarea unor înlesniri suplimentare 
şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, 
lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a 
Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945. Republica 
Moldova este parte la acest Acord din data de 11.08.1995.

Comitetul Executiv al CSI a demarat procedura de inventariere a bazei juridice de 
reglementare a cooperării tu cadrul CSI şi, urmare a coordonării cu organele sectoriale ale 
CSI, a propus încetarea acţiunii Acordului menţionat, în legătură cu îndeplinirea In 
totalitate de către părţi a obligaţiilor asumate prin acest tratat.

Aspectul temporar:
Prezentul protocol va intra în vigoare după expirarea a 30 de zile de la data primirii 

de către depozitar a ultimei notificări despre îndeplinirea de către Părţi a procedurilor 
interne necesare intrării acestuia în vigoare.

Rezultatele negocierilor.
Reieşind din cele expuse. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

consideră oportun aprobarea semnării de către Guvernul Republicii Moldova a 
Protocolului cu privire la încetarea Acordului cu privire la acordarea unor înlesniri 
suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea 
Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 
50-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 din 9 
decembrie 1994.

M inistru Svetlana Cebotari
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