
Argumentare 
privind necesitatea încheierii Memorandumului de cooperare între Ministerul 

Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Polone 
 

Informaţii generale: Urmare a vizitei viceministrului justiției al Republicii 

Polone în Republica Moldova și discuțiilor oficialilor ambelor state, s-a propus 
încheierea unui Memorandum de cooperare, cu scopul de a crea cadrul general care 

să permită dezvoltarea unei cooperări consolidate în domeniul justiţiei. 
În acest sens, s-a elaborat proiectul Memorandumului de cooperare între 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii 
Polone, care are drept scop  stabilirea cadrului general în vederea conturării unei 

cooperări fructuoase la nivelul acestora. 
Principalele prevederi ale Memorandumului vizează: cooperarea în domeniul 

modernizării sistemului judiciar, armonizării legislaţiei naţionale cu standardele 
internaţionale şi europene; consolidarea cooperării juridice internaţionale; sprijinul 

reciproc pentru formarea judecătorilor, procurorilor şi a personalului auxiliar din 
justiţie; schimbul de experienţă în domeniul de activitate al părţilor şi instituţiilor 

subordonate acestora; schimbul de informaţii cu privire la proiecte de legi şi 
aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul justiţiei; colaborarea în domeniul 
administraţiei penitenciarelor. 

Aspectul politic: Având în vedere contextul politic şi relaţiile bune dintre 
Republica Moldova şi Republica Polonă, intensificarea cooperării pe plan juridic 

între cele două state reprezintă o necesitate şi totodată un instrument util pentru 
continuarea şi amplificarea acestora. 

Aspectul normativ: Proiectul respectivului Memorandum este compatibil cu 
instrumentele internaţionale, deja intrate în vigoare pentru Republica Moldova, cât 

şi cu legislaţia naţională. Încheierea Memorandumului în cauză, nu implică 
adoptarea unor acte normative noi sau modificarea celor existente.  

Aspectul organizatoric: Prevederile proiectului Memorandumului nu 
presupun înfiinţarea unor structuri noi şi asigurarea cu resurse umane suplimentare.  

Aspectul financiar: Cheltuielile ocazionate de aplicarea acestui 
Memorandum vor fi suportate de fiecare parte, din surse proprii, în limitele 
fondurilor de care dispun. 

Aspectul economic: Încheierea acestui Memorandum nu va afecta în nici un 
mod economia naţională. 

Aspectul temporar: Prezentul Memorandum se încheie pe durată 
nedeterminată şi poate fi denunţat în orice moment, printr-o notificare scrisă, de 

oricare dintre Părţi. În acest caz, Memorandumul îşi pierde valabilitatea după 
expirarea perioadei de 6 (şase) luni de la data recepţionării unei asemenea 

notificări 
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