
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Privind aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului miniştrilor  

afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire  

la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor 

Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea  

angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară) 

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

 

În temeiul art. 8
1
 din Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările şi completările 

ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă semnarea Hotărîrii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al 

Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-

membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi 

recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară). 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

      

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 



Traducere neoficială 

 

Proiect 

HOTĂRÎRE 

din_______                                                                             oraşul___________ 

 

cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii 

Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea 

angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară) 

 

 Consiliul miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor 

Independente hotărăşte: 

1. Se acordă instituţiei de stat ,,Academia organelor de drept de pe lângă 

Procuratura Generală a Republicii Kazahstan” statutul de organizaţie de bază a 

statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea 

profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală 

(financiară). 

2. Se aprobă Regulamentul privind organizaţia de bază a statelor-membre 

ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi 

recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară). 
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Proiect 

Aprobat prin Decizia Consiliului 

miniștrilor afacerilor externe al 

Comunității Statelor 

Independente cu privire la 

organizația de bază a statelor-

membre ale Comunității Statelor 

Independente pentru dezvoltarea 

profesională și recalificarea 

angajaților pentru autoritățile de 

investigare fiscală (financiară) 

 

REGULAMENTUL 

organizației de bază a statelor-membre ale Comunității Statelor 

Independente pentru dezvoltarea profesională și recalificarea angajaților 

pentru autoritățile de investigare fiscală (financiară) 

 

I. Prevederi generale 

1.1 Organizația de bază a statelor-membre ale Comunității Statelor 

Independente pentru dezvoltarea profesională și recalificarea angajaților pentru 

autoritățile de investigare fiscală (financiară) (în continuare: Organizația de 

bază) este creată cu scopul dezvoltării profesionale și recalificării angajaților din 

autoritățile de investigare fiscală (financiară) ale statelor-membre ale 

Comunității Statelor Independente (în continuare - CSI) în domeniul combaterii 

infracțiunilor economice. 

 Statutul Organizației de bază se acordă instituției de stat ,,Academiei 

organelor de drept de pe lângă Procuratura Generală a Republicii Kazahstan”. 

 1.2  În activitatea sa, Organizația de bază se conduce de Carta Comunității 

Statelor Independente, deciziile Consiliului șefilor de state, Consiliului șefilor de 

Guverne, Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai CSI și Comitetului de 

Coordonare șefilor autorităților de investigare fiscală (financiară) a statelor-

membre CSI (în continuare – CCAIF), de acordurile internaționale în domeniul 

cooperării în organizarea dezvoltării profesionale și recalificării angajaților, 

încheiate în cadrul CSI, de prezentul Regulament și de legislația națională a 

statului în care se află Organizația de bază. 

 1.3 Organizația de bază își desfășoară activitatea în colaborare cu CCAIF, 

Secretariatul CCAIF și îi informează despre activitatea sa, precum și cu 

Comitetul executiv al CSI și organizațiile (instituțiile) de învățământ din statele-

membre ale CSI. 

 

II. Principalele sarcini și atribuții 

Principalele sarcini și atribuții ale Organizației de bază sunt: 

 dezvoltarea profesională și recalificarea angajaților pentru autoritățile de 

investigare fiscală (financiară) ale statelor-membre ale CSI; 



 asistență științifică, didactico-metodică, informațională, precum și 

elaborarea propunerilor cu privire la asistența normativ-metodică pentru 

dezvoltarea profesională și recalificarea angajaților pentru autoritățile de 

investigare fiscală (financiară); 

 organizarea sprijinului reciproc în activitatea științifică în direcțiile de 

bază ale cooperării în lupta contra criminalității; 

 schimb de experiență, de acte normativ-legislative, materiale didactice și 

științifico-metodice, precum și cu rezultatele lucrărilor de cercetare științifică, 

coordonarea elaborării și realizării programelor comune didactice și de cercetare 

științifică; 

 elaborarea recomandărilor științifice în principalele direcții ale colaborării 

în domeniul creării și dezvoltării eficiente a sistemelor naționale de asigurare a 

securității economice a statelor-membre CSI. 

 

III. Drepturi 

 Organizația de bază are dreptul: 

 să prezinte în adresa Secretariatului CCAIF materiale și informații 

referitoare la rezultatele activității și să introducă propuneri cu privire la 

dezvoltarea formelor de activitate a Organizației de bază; 

 să solicite, prin intermediul Secretariatului CCAIF, informația necesară 

pentru realizarea activității, prevăzute în prezentul Regulament; 

 să ia parte la ședințele CCAIF în care sunt revizuite aspecte care se referă 

la competența Organizației de bază; 

 să efectueze conferințe științifice, didactico-metodice, seminarii, 

concursuri de competențe profesionale și alte activități; 

 să execute activități științifice și didactice cu participarea organizațiilor 

(instituțiilor) educaționale și științifice din statele-membre CSI pe bază bilaterală 

și multilaterală în conformitate cu legislația națională a statelor, pe teritoriul 

cărora este efectuată acea activitate. 

 

IV. Organizarea activității 

 4.1. Conducerea Organizației de bază este efectuată de conducătorul 

instituției de învățământ. La decizia CCAIF, conducătorul Organizației de bază 

poate să ia parte la ședințele CCAIF. 

 4.2. Activitatea Organizației de bază este asigurată de personalul angajat 

în instituția de învățământ în conformitate cu Regulamentul aprobat de persoana 

împuternicită de organul competent de stat. 

 4.3. Limba de lucru a Organizației de bază este limba rusă. 

 

V. Asigurarea financiară a activității 

 Asigurarea financiară a activității este efectuată din contul plăților 

clienților pentru lucrări și servicii, elaborate în baza acordurilor și contractelor. 

 



VI. Prevederi finale 

 Decizia privind încetarea funcționării instituției de stat ,,Academiei 

organelor de drept de pe lângă Procuratura Generală a Republicii Kazahstan” în 

calitate de Organizație de bază se ia de către Consiliul miniștrilor afacerilor 

externe ai CSI. 



ARGUMENTAREA NECESITĂŢII 
pentru aprobarea semnării

Hotărârii Consiliului miniştrilor afacerilor externe ai Comunităţii Statelor 
Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii 

Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru
autorităţile de investigare fiscală (financiară)

A. Dispoziţii generale.
In scopul dezvoltării profesionale şi recalificării angajaţilor pentru autorităţile de 

investigare fiscală (financiară) ale statelor-membre ale CSI, precum şi în vederea elaborării 
recomandărilor ştiinţifice în principalele direcţii ale colaborării în domeniul creării şi 
dezvoltării eficiente a sistemelor naţionale de asigurare a securităţii economice a statelor- 
membre CSI, Consiliul miniştrilor afacerilor externe ai CSI a propus ca statutul de Organizaţie 
de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea 
profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară) să 
îi fie atribuit „Academiei organelor de drept de pe lângă Procuratura Generală a Republicii 
Kazahstan”.

B. Analiza de impact.
Informaţii generale.
Menţionăm inexistenţa unor altor opţiuni alternative de reglementare decât proiectul 

vizat. Acesta nu necesită încheierea unor tratate sau documente subsecvente, cum ar fi 
protocoale de implementare, anexe etc.

Aspectul politic, cultural şi social.
Prevederile proiectului Hotărârii nu au drept 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, precum şi nu atinge aspectele culturale şi sociale.

Aspectul economic şi de mediu.
Prevederile proiectului Hotărârii nu vor avea nici o influenţă asupra economiei şi 

mediului Republicii Moldova.

Aspectul normativ.
Prezenta Hotărâre nu contravine prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Cartei 

ONU, sau altor tratate internaţionale 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 Hotărârii. Prezenta 
Hotărîre nu necesită adoptarea unor acte normative noi în vederea implementării eficiente a 
prevederilor acesteia.

Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 206 din 02.03.2018 au fost iniţiate 
negocierile asupra proiectului Hotărârii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al 
Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor membre ale 
Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor 
pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară).

Aspectul organizatoric.
în activitatea sa, Organizaţia de bază se conduce de Carta Comunităţii Statelor 

Independente, deciziile Consiliului şefilor de state, Consiliului şefilor de Guverne, Consiliului 
miniştrilor afacerilor externe ai CSI şi Comitetului de Coordonare şefilor autorităţilor de 
investigare fiscală (financiară) a statelor-membre CSI, de acordurile internaţionale în domeniul



m
cooperării în organizarea dezvoltării profesionale şi recalificării angajaţilor, încheiate în cadrul 
CSI, de Regulamentul Organizaţiei de bază şi de legislaţia naţională a statului în care se află 
Organizaţia de bază.

Aspectul financiar.
Implementarea modificărilor respective nu necesită cheltuieli financiare. Asigurarea 

financiară a activităţii este efectuată din contul plăţilor clienţilor pentru lucrări şi servicii, 
elaborate în baza acordurilor şi contractelor.

Aspectul temporar.
Prezenta Hotărâre va intra în vigoare din data semnării acesteia.

C. Rezultatele negocierilor.
în cadrul Reuniunii grupului de experţi ai Comitetului Executiv al CSI, care a avut loc 

în perioada 08 - 09 noiembrie 2016, în or. Minsk, Republica Belarus, a fost aprobat proiectul 
Hotărîrii Consiliului miniştrilor afacerilor externe ai Comunităţii Statelor Independente cu 
privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru 
dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală 
(financiară).

în cadrul acestei reuniuni a fost elaborat proiectul Hotărârii vizate, precum şi proiectul 
Regulamentului organizaţiei de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente 
pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare 
fiscală (financiară). Astfel, toate Guvernele statelor-membre ale CSI urmează să prezinte în 
adresa Comitetului Executiv al CSI propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului Hotărârii 
în cauză.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 206 din 02.03.2018 au fost iniţiate negocierile asupra 
proiectului Hotărârii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor 
Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor membre ale Comunităţii Statelor 
Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de 
investigare fiscală (financiară).

D. Aspect procedural al semnării/încheierii.
Data şi locul semnării prezentei Hotărâri a Consiliului miniştrilor afacerilor externe ai 

Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale 
Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor 
pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară) va fi stabilită ulterior.

Hotărârea va fi semnată într-un singur exemplar autentic, în limba rusă, care va fi 
depozitat la Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor Independente.

în contextul celor evocate, se prezintă a fi oportună aprobarea semnării Hotărârii 
Consiliului miniştrilor afacerilor externe ai Comunităţii Statelor Independente cu privire 
la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru 
dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare 
fiscală (financiară).

Secretar de Stat Mihail BEREGOI
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