
ARGUMENTAREA 
oportunităţii aderării Republicii Moldova la Acordul privind schimbul de 

informaţii în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul luptei cu 
terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi 

finanţarea acestora, întocmit la Taşkent la 03 noiembrie 2017 

A. Descrierea Acordului 
Fenomenul terorismului are un caracter transnaţional şi complex, constituind 

la moment una din principalele ameninţări la adresa securităţii statelor. în faţa unor 
pericole de asemenea proporţii, statele au decis că realizarea unor acţiuni comune 
şi conjugarea eforturilor sunt de natură să asigure un răspuns pe măsură în lupta cu 
terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului. 
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In acest context, în scopul asigurării securităţii naţionale şi contracarării 
ameninţărilor de factură extremist-teroristă, Republica Moldova participă în cadrul 
platformei regionale „Centrul Antiterorist al Comunităţii Statelor Independente", 
care asigură cooperarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente {în 
continuare - CSI) în acest domeniu. Astfel, cooperarea regională pe acest segment 
are la bază Acordul privind colaborarea statelor membre ale CSI în lupta cu 
terorismul, semnat la Minsk la 04.07.1999 şi ratificat de Republica Moldova prin 
Legea nr.426-XV din 27.07.2001. 

Acordul privind schimbul de informaţii în cadrul CSI în domeniul luptei cu 
terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi 
finanţarea acestora a fost elaborat în cadrul Centrului Antiterorist al CSI. Acordul 
vizat a fost întocmit la Taşkent la 03 noiembrie 2017 şi a intrat în vigoare la 05 
septembrie 2018. Totodată, este de menţionat faptul că pentru Republica Moldova, 
Acordul va intra în vigoare la expirarea a 30 de zile din momentul primirii de către 
depozitar a documentelor de aderare. 

Acordul privind schimbul de informaţii în cadrul CSI în domeniul luptei cu 
terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi 
finanţarea acestora se include în categoria tratatelor interguvernamentale. 

Tratatul a fost întocmit în formă scrisă, în limba rusă, fiind structurat în 19 
articole. Acesta are ca obiect reglementarea schimbului de informaţii în domeniul 
luptei cu terorismul şi altor forme violente de extremism, între statele membre ale 
CSI, urmărind scopul consolidării acţiunilor comune şi cooperării în acest 
domeniu, intensificând astfel eforturile Părţilor în ceea ce priveşte prevenirea 
terorismului şi a efectelor negative ale acestuia. 

Acordul privind schimbul de informaţii în cadrul CSI în domeniul luptei cu 
terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi 
finanţarea acestora se bazează pe Acordul privind colaborarea statelor membre ale 
CSI în lupta cu terorismul, semnat la Minsk la 04.07.1999 şi asigură cooperarea 
părţilor pe un segment mai îngust de activitate. 

/V 

In conformitate cu art. 18 din Acordul vizat, acesta se încheie pe un termen 
nedeterminat, fiecare stat fiind în drept să denunţe Acordul, prin expedierea unei 
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notificări scrise în acest sens depozitarului, nu mai târziu de 6 luni până la 
denunţare. 

Modificările şi completările ulterioare la Acord urmează a fi operate în baza 
acordului comun al Părţilor, constituind parte integrantă a Acordului vizat şi 
intrând în vigoare conform procedurii prevăzute pentru intrarea în vigoare a 
Acordului. 

B. Analiza de impact 
Actualitatea Acordului rezidă din necesităţile si interesele naţionale de 
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securitate ale statelor, configurate de conjunctura actuală de securitate antiteroristă. 
/V 

încheierea tratatului are drept scop final realizarea schimbului de informaţii între 
Părţi, în domeniul luptei cu terorismul şi altor forme de manifestare violentă a 
extremismului, precum şi finanţarea acestora, în vederea asigurării mijloacelor şi 
mecanismelor necesare de prevenire şi combatere a acestor fenomene. 

încheierea Acordului va genera în sarcina statelor obligaţia de a realiza 
schimbul de informaţii în conformitate cu procedura prevăzută de tratat, şi de a 
asigura protecţia informaţiilor secrete utilizate în procesul de schimb, în ordinea 
prevăzută de dreptul naţional al statelor şi în conformitate cu tratatele existente în 
domeniu între Pârti. 
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Disputele apărute cu ocazia aplicării şi interpretării Acordului, urmează a fi 
soluţionate pe calea consultărilor şi negocierilor organelor competente ale Părţilor 
interesate. 

Aspectul politic, cultural şi social: încheierea Acordului va avea consecinţe 
prielnice pentru consolidarea cooperării regionale şi a securităţii antiteroriste, 
favorizând eforturile comune ale statelor în lupta contra ameninţărilor teroriste. 

Aspectul economic şi de mediu: încheierea tratatului va avea un impact 
pozitiv asupra protecţiei intereselor economice ale Republicii Moldova. 

Aspectul normativ: Acordul este compatibil cu Constituţia Republicii 
Moldova, cu Carta ONU, cu alte tratate internaţionale la care Republica Moldova 
este parte, cu angajamentele Republicii Moldova asumate la nivel internaţional şi 
regional, cu legislaţia Uniunii Europene, completând tratatele existente în 
domeniu. 

Implementarea tratatului nu necesită adoptarea unor acte normative noi sau 
modificarea celor existente. 

Aspectul instituţional şi organizatoric: realizarea prevederilor Acordului nu 
necesită înfiinţarea unor structuri noi sau modificarea celor existente. 
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Cooperarea prevăzută în tratat, în speţă - schimbul de informaţii relevante, 
urmează a fi realizată de către Părţi prin intermediul organelor competente, care 
sunt desemnate de către fiecare stat şi sunt responsabile de implementarea 
tratatului. 

Aspectul financiar: tratatul nu implică costuri suplimentare pentru asigurarea 
acţiunilor vizate de aspectul normativ, instituţional şi organizatoric. Acordul nu va 
implica angajamente financiare din partea Republicii Moldova şi nici cheltuieli 
suplimentare privind implementarea acestuia. 
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Aspectul temporar: pentru intrarea în vigoare a Acordului pe plan naţional 
va fi realizată procedura de aderare. In conformitate cu art. 17 din Acord, pentru 
Republica Moldova, Acordul va intra în vigoare la expirarea a 30 de zile din 
momentul primirii de către depozitar a documentelor de aderare. 

C. Analiza oportunităţii aderării 
Acordul privind schimbul de informaţii în cadrul CSI în domeniul luptei cu 

terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi 
finanţarea acestora a fost întocmit la Taskent la 03 noiembrie 2017 si a intrat în 
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vigoare la 05 septembrie 2018, după ce Republica Belarus a depus la 06 august 
2018 cea de-a treia înştiinţare despre îndeplinirea procedurilor interne necesare 
intrării în vigoare a Acordului. 

/V 

In conformitate cu art. 17 din Acord, pentru Republica Moldova, Acordul va 
intra în vigoare la expirarea a 30 de zile din momentul primirii de către depozitar a 
documentelor de aderare. 

Dat fiind faptul că Republica Moldova nu este parte la toate tratatele la care 
se face referire în textul Acordului, se impune necesitatea formulării unei rezerve 
la tratat, cu următorul text: 
„Republica Moldova va aplica prevederile articolelor 1, 4 şi 9 din Acordul vizat în 
măsura în care acestea nu contravin legislaţiei naţionale şi va soluţiona neclarităţile 
referitoare la protecţia informaţiilor ce constituie secret de stat în conformitate cu 
legislaţia naţională şi/sau acordurile bilaterale în domeniu". 

In acest context, este de menţionat faptul că la momentul actual, membrii 
tratatului în cauză sunt Republica Kîrgîză, Republica Belarus, Federaţia Rusă, 
Republica Uzbekistan, Republica Kazahstan şi Republica Tadjikistan. 

In conformitate cu art. 18 din Acord, acesta se încheie pe un termen 
nedeterminat. 

Alexandr ESAULENCO 
Director 
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