
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului 

dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile 

operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, 

semnat la Bruxelles la 17 martie 2022 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare 

proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția 

Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, 

semnat la Bruxelles la 17 martie 2022. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene Nicolae POPESCU 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 



3 

Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea 

Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova  

Art. 1.  –  Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea 

Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, semnat la 

Bruxelles la 17 martie 2022. 

Art. 2. – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului 

Afacerilor Interne va întreprinde și coordona măsurile necesare pentru realizarea 

prevederilor acordului menționat. 

Art. 3.  –  Se scutesc de drepturile de import/export bunurile 

introduse/scoase în/din Republica Moldova, conform Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica 

Moldova, destinate Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă. Introducerea/scoaterea bunurilor în/din Republica Moldova se permite 

fără aplicarea interdicțiilor și restricțiilor. Procedurile de vămuire și recepționare 

a bunurilor introduse/scoase în/din Republica Moldova, destinate Agenției 

Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, se vor efectua de 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica 

Uniunii Europene ratificarea acordului menționat. 

Art. 5. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului 



Argumentarea oportunității 

ratificării Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile 

operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă în Republica Moldova, semnat la data de 17 martie 2022, la Bruxelles 

A. Descrierea tratatului 

  Acordul propus pentru ratificare reprezintă un tratat interstatal între Republica Moldova și 
Uniunea Europeană care a fost semnat la 17 martie 2022, la Bruxelles și este format din Preambul, 
22 articole și clauzele finale. 

 Scopul Acordului este crearea unui cadru legal referitor la acțiunile comune desfășurate pe 
teritoriul Republicii Moldova de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (în continuare – FRONTEX) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova.  

 Actualmente, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi FRONTEX colaborează în baza 
unui Aranjament de lucru, semnat în august 2008. Odată cu semnarea acestui document a fost 
lansată cooperarea oficială dintre cele două instituţii, precum şi dezvoltarea graduală a acesteia. 
Totodată, conținutul Aranjamentului de lucru prevede realizarea unui mandat limitat de către 
personalul FRONTEX detașat pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul activităților comune, 
având statut de observatori. 

 Specificăm inexistența tratatelor în vigoare pe care Acordul în discuție este menit să le 
implementeze, să le amendeze sau substituie. Prezentul Acord intră în vigoare în prima zi a celei 
de-a doua luni următoare datei la care Părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor 
juridice interne. 

B. Analiza de impact 

Informații generale  

Necesitatea încheierii acestui tratat reiese din escaladarea crizei regionale, precum și a fluxului 

major de migranți și refugiați la frontiera moldo-ucraineană. Actualitatea și importanța acestui 

tratat reiese și din faptul că reprezentanții poliției de frontieră se confruntă cu lipsa unui număr 

suficient de personal care ar putea gestiona eficient fluxul majorat de persoane care traversează 

zilnic frontiera de stat. 

Aspectul politic, cultural și social 

Ratificarea Acordului nu contravine politicii interne și externe promovate de Republica 

Moldova. Prevederile tratatului nu au drept scop abordarea problemelor de ordin politic, istoric 

sau etnic şi nu contravin dezvoltării relațiilor bilaterale de cooperare între Republica Moldova şi 

FRONTEX. Încheierea acestuia va contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare în interesul şi 

avantajul ambelor Părți, având ca scop principal detașarea unor experți ai FRONTEX pentru 

acordarea suportului necesar Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului 

Afacerilor Interne în gestionarea crizei regionale. Pentru elaborarea și încheierea Acordului nu 

este necesară efectuarea consultărilor publice.   

Aspectul economic și de mediu 

Ratificarea Acordului menționat va contribui esențial la creșterea securității și siguranței 

populației, a mediului înconjurător,  precum și va avea un impact pozitiv asupra economiei 

naționale.  

Aspectul normativ 

Prezentul Acord este compatibil cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Carta ONU, 

Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, alte tratate internaționale în 

vigoare și angajamente asumate de țara noastră pe plan internațional.  

Pentru implementarea Acordului este necesară ajustarea cadrului normativ existent, fapt ce va 

permite efectuarea acțiunilor comune pe teritoriul Republicii Moldova de către reprezentanții 



FRONTEX și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova. În scopul acordării posibilității de a efectua activități comune pentru 

asigurarea securității frontierei de stat a Republicii Moldova sunt necesare de a fi modificate 

următoarele acte normative: Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii 

Moldova; Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă; Legea 

nr.218/2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; 

Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Propunerile de modificare 

sunt orientate spre acordarea posibilității de activitate a personalului FRONTEX la frontiera de 

stat a Republicii Moldova, în special la sectorul moldo-ucrainean, care va acorda asistența 

angajaților Poliției de Frontieră.  

 

Aspectul instituțional și organizatoric  

Pentru încheierea Acordului și aplicarea prevederilor acestuia nu este necesară realizarea unor 

măsuri instituționale sau organizatorice adiționale. 

 

Aspectul financiar  

Toate cheltuielile legate aferente activității experților FRONTEX în Republica Moldova vor 

fi acoperite de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 

 

Aspectul temporal  

Prezentul Acord este supus ratificării de către părți în conformitate cu propriile proceduri 

juridice interne. Părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor necesare în acest scop. 

Prezentul Acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni următoare datei la care 

părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor juridice interne vizate. 

 

C. Analiza oportunității ratificării tratatului 

În conformitate cu prevederile Decretului Președintelui RM nr. 374 din 15.03.2022 a fost 

inițiată negocierea şi aprobată semnarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea 

Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova. Acordul dat a fost semnat la Bruxelles, la 17 

martie 2022, de către dna Daniela Morari, Ambasador, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe 

lângă Uniunea Europeană. 

Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Acordul poate fi denunțat sau 

suspendat prin acordul scris al Părților sau în mod unilateral de către una dintre Părți. În cazul unei 

denunțări sau suspendări unilaterale, partea care dorește să denunțe sau să suspende acordul 

notifică în scris celeilalte părți intenția sa. Denunțarea unilaterală sau suspendarea prezentului 

acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează lunii în care a fost efectuată 

notificarea. 

Urmare celor expuse, Ministerul Afacerilor Interne consideră oportună ratificarea 

Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative 

desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în 

Republica Moldova, semnat la data de 17 martie 2022, la Bruxelles. 

 

 Secretar general al ministerului             Serghei Diaconu 
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