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Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 

 şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea  

în domeniul combaterii crimei organizate 

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

 

În temeiul art. 8
1 

alin. (1) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei 

organizate. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

  



ARGUMENTAREA NECESITĂŢII
cu privire ia aprobarea semnării Acordului Intre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate

A. Descrierea tratatului.
1.Informaţii genenerale:
Prezentul Acord privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate (denumit 

în continuare -  „Acord”), care urmează a fi încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Muntenegrului (denumite în continuare - „Părţi Contractante”) este un tratat 
interguvemamental. Acordul este compus din Preambul şi 20 (douăzeci) de articole.

2. Informaţii privind scopul şi conţinutul tratatului:
Obiectivul de bază al Acordului îl reprezintă cooperarea în prevenirea, depistarea şi 

investigarea crimei organizate, precum şi combaterii acesteia, în special în domeniul crimei 
organizate internaţionale, terorismului, fabricării şi traficului ilicit de droguri şi a precursorilor 
acestora, fabricării şi traficului ilicit de arme, muniţii, materiale explozibile, traficului de fiinţe 
umane şi de copii, falsificării banilor, documentelor publice, operaţiunilor financiare ilegale şi 
altor activităţi conexe, infracţiunilor contra vieţii, sănătăţii, libertăţii, demnităţii, crimelor 
legate de traficul ilicit de obiecte istorice şi de valoare culturală.

Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Prezentul Acord va intra 
în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni din data recepţionării ultimei notificări în scris, 
prin canale diplomatice, prin care Părţile Contractante se informează reciproc privind 
îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor naţionale necesare pentru intrarea lui 
în vigoare.

Prezentul Acord poate fi modificat prin încheierea protocoalelor separate care vor 
constitui partea sa integrantă. Astfel de protocoale vor intra în vigoare în conformitate cu 
alineatul 2 al articolului 20. Prezentul Acord poate fi denunţat de către oricare dintre Părţile 
Contractante printr-o notificare scrisă, prin canale diplomatice. Prezentul Acord va înceta la 
şase luni din data primirii unei astfel de notificări scrise din partea celeilalte Părţi Contractante.

B. Analiza de impact.
Informaţii generale.
Scopul acestui Acord este de a aprofunda şi fortifica cooperarea între Părţile 

Contractante în prevenirea şi depistarea infracţiunilor criminale şi descoperirea autorilor 
acestora, în special prin schimbul de informaţie operaţională şi strategică şi contact direct între 
autorităţile competente la toate nivelurile corespunzătoare.

Cooperarea în baza acestui Acord se va desfăşură în conformitate cu prevederile 
legislaţiei naţionale a Părţilor Contractante şi în conformitate cu acordurile internaţionale la 
care Părţile Contractante sunt parte şi nu include asistenţa juridică în materie penală, care intră 
în competenţa organelor judiciare. Cooperarea în temeiul prezentului Acord se referă la toate 
formele de activităţi criminale, în special:

a) crima organizată;
b) terorismul şi finanţarea acestuia;
c) infracţiuni împotriva vieţii şi sănătăţii;
d) traficul de fiinţe umane, proxenetism, traficul de organe şi ţesuturi umane;
e) abuzul sexual asupra copiilor şi a pornografiei infantile;
f) infracţiunile legate de migraţia ilegală;
g) traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope în sensul Convenţiei Naţiunilor 

Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20 decembrie 1988;
h) infracţiunile cibernetice;
i) producţia ilegală, solicitarea, deţinerea, importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu 

arme, muniţii şi explozibile, materiale chimice, biologice, radioactive şi nucleare, bunuri şi



tehnologii de o importanţă strategică, precum şi alte substanţe extrem de periculoase, inclusiv 
a deşeurilor periculoase;

j) falsificarea banilor, timbrelor şi valorilor mobiliare, mijloacelor de plată non- 
numerar, distribuirea şi utilizarea acestora;

k) falsificarea documentelor oficiale, în special documentele de călătorie, distribuirea şi 
folosirea acestora;

l) legalizarea produselor infracţiunilor şi a criminalităţii economice;
m) corupţia;
n) infracţiunile care se referă la obiectele cu valoare culturală şi istorică;
o) infracţiunile legate de autovehicule;
p) infracţiunile împotriva proprietăţii intelectuale.
Toate disputele care pot apărea în legătură cu interpretarea sau punerea în aplicare a 

prezentului Acord vor fi rezolvate prin negocieri între autorităţile competente ale Părţilor 
Contractante sau de Comitetul comun. în cazul în care litigiile nu vor fi soluţionate în acest fel, 
acestea vor fi rezolvate prin canale diplomatice.

Aspectul politic, cultural şi social.
Prezentul Acord nu are drept scop abordarea problemelor de ordin politic, istoric, 

cultural sau social. încheierea acestuia va contribui esenţial la dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare între Părţile Contractante, în lupta împotriva oricărei forme de crimă organizată şi 
terorism şi orice feluri de activităţi criminale sau în prevenirea eficientă a acestora.

Aspectul economic şi de mediu.
încheierea Acordului va avea un impact pozitiv asupra protecţiei intereselor economice 

şi de mediu ale Republicii Moldova.

Aspectul normativ.
Acordul nu contravine prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Cartei ONU, altor 

tratate în vigoare pentru Republica Moldova, angajamentelor Republicii Moldova asumate la 
nivel internaţional şi regional. Prezentul Acord este compatibil cu legislaţia Uniunii Europene.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 529 din 20.07.2012 au fost iniţiate negocierile asupra 
proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind 
cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 622 
din 02.08.2017 au fost acordate împuterniciri pentru negocierea Acordului în discuţie.

Semnarea acestui Acord nu necesită adoptarea unor acte normative noi sau modificarea 
celor existente.

în temeiul alin. (1) al art. 81 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind 
tratatele internaţionale ale Republicii Moldova se consideră oportună aprobarea semnării 
Acordului vizat.

Aspectul instituţional şi organizatoric.
Semnarea Acordului nu va necesita realizarea măsurilor instituţionale sau 

organizatorice (înfiinţarea unor structuri noi, modificarea celor existente, abilitarea unor 
instituţii cu împuterniciri noi, etc.).

Aspectul financiar.
Cheltuielile ce vor surveni în urma implementării tratatului vizat, în partea ce ţine de 

Republica Moldova, urmează a fi suportate din contul şi în limita bugetului anual aprobat al 
Ministerului Afacerilor Interne.

Aspectul temporar.



Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Prezentul Acord va intra 
în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni din data recepţionarii ultimei notificări în scris, 
prin canale diplomatice, prin care Părţile Contractante se informează reciproc privind 
îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor naţionale necesare pentru intrarea lui 
în vigoare.

C. Rezultatele negocierilor.
In perioada 04-05 decembrie 2017, în or. Podgorica, Muntenegru, s-a desfăşurat runda 

de negocieri pe marginea textului proiectului Acordului vizat. Astfel, în temeiul executării 
prevederilor HG nr. 622 din 02.08.2017 privind acordarea de împuterniciri, la acest eveniment 
a participat delegaţia Republicii Moldova în următoarea componenţă: dl Mihail BEREGOI, 
Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (şeful delegaţiei); dna Gabriela BÎTCA, 
specialist principal al Direcţiei cooperare internaţională a MAI; dl Vladimir NEGURA, şef al 
Direcţiei relaţii internaţionale şi asistenţă externă a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI; 
dna Elena ECHIM, şef al Secţiei tratate bilaterale a Direcţiei drept internaţional a Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene; dna Cristina LESNIC, şef al Direcţiei analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI.

Negocierile s-au desfăşurat în limba engleză, iar rezultatele acestora corespund cu 
mandatul şi scopul acestora, textul fiind definitivat. Astfel, a fost decisă operarea următoarelor 
modificări:

1. eliminarea alineatelor 2 şi 3 din articolul 6;
2. excluderea alineatului 1 din articolul 14;
3. adăugarea unui articol nou după articolul 14, referitor la stabilirea unui Comitet 

comun;
4. efectuarea modificărilor în numerotarea articolelor, ţinând cont de apariţia unui 

articol nou, dar şi de schimbarea cu locul a mai multor articole;
5. adăugarea frazei sau de Comitetul comun, în art. 17, după sintagma între autorităţile 

competente ale Părţilor Contractantei
6. eliminarea primelor două fraze din alin. 1 din art. 20;
7. expunerea alineatului 2 din art. 20 în următoarea redacţie: „Prezentul Acord va intra 

în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni din data recepţionării ultimei notificări în scris, 
prin canale diplomatice, prin care Părţile Contractante se informează reciproc privind 
îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor naţionale necesare pentru intrarea lui 
în vigoare’’;

8. adăugarea a două alineate noi în art. 20 în următoarea redacţie:
„(3) Prezentul Acord poate fi modificat prin încheierea protocoalelor separate care vor 

constitui partea sa integrantă. Astfel de protocoale vor intra în vigoare în conformitate cu 
alineatul 2 al prezentului articol.

(4) Prezentul Acord poate fi denunţat de către oricare dintre Părţile Contractante printr- 
o notificare scrisă, prin canale diplomatice. Prezentul Acord va înceta la şase luni din data 
primirii unei astfel de notificări scrise din partea celeilalte Părţi Contractante’'.

D. Aspectul procedural al semnării.
Data şi locul semnării prezentului Acord urmează a fi stabilită de comun acord între 

Părţile Contractante.
Acordul va fi semnat în două exemplare originale, fiecare în limbile română, 

muntenegreană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. în cazul divergenţelor în 
interpretarea prezentului Acord, textul în limba engleză va fi de referinţă.

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind mecanismul de încheiere, 
aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 
17.07.2015, MAI va expedia în adresa MAEIE solicitarea privind eliberarea deplinelor puteri 
Ministrului Afacerilor Interne, pentru semnarea Acordului în discuţie.



în contextul celor evocate, se consideră oportună aprobarea semnării Acordului între 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul 
combaterii crimei organizate.
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