
Nota informativă  

privind necesitatea ratificării Acordului privind comemorarea  

bărbăţiei şi eroismului popoarelor statelor-membre ale Comunităţii  

Statelor Independente în Marele război pentru apărarea patriei din  

anii 1941-1945, semnat la Duşanbe la 3 septembrie 2011  

 

Aspect general. Republica Moldova desfăşoară în continuu o activitate 

intensă în ceea ce priveşte aducerea în ordine a locurilor de înhumare a victimelor 

de război. Însă, toate acordurile în domeniul vizat la care Republica Moldova este 

parte au fost încheiate doar pe plan bilateral, şi vizau state din afara CSI (cum ar fi: 

Germania, Ungaria, România).  

Ţinînd cont de faptul că în cadrul Comunităţii Statelor Independente, pînă 

în prezent nu a fost încheiat un tratat internaţional care ar avea ca obiect de 

reglementare identificarea, întreţinerea şi amenajarea locurilor de înhumare a 

militarilor originari din aceste state care au luptat împreună în rîndurile forţelor 

armate ale ex-URSS, în timpul celui de-al doilea război mondial, precum şi în 

situaţia în care numeroşi originari de pe teritoriul RM au căzut în operaţiunile 

militare, inclusiv pe teritoriile unora din statele-membre CSI, la 3 septembrie 

2011 la Duşanbe, dl Marian Lupu , Preşedinte interimar al RM a semnat Acordul 

privind comemorarea bărbăţiei şi eroismului popoarelor statelor-membre ale 

Comunităţii Statelor Independente în Marele război pentru apărarea patriei din 

anii 1941-1945. 

Scopul. Acordul nominalizat îşi propune ca scop întreprinderea de măsuri 

coordonate în vederea dezvoltării în continuare a cooperării umanitare pentru 

comemorarea bărbăţiei şi eroismului popoarelor statelor-membre CSI în Marele 

război pentru apărarea patriei din 1941-1945.  

Aspect organizatoric. În baza prezentului Acord, Părţile se angajează să 

desfăşoare  diversele activităţi comune în vederea comemorării militarilor căzuţi 

în război, întreţinerea şi amenajarea mormintelor şi monumentelor de război, 

precum şi continuarea operaţiunilor de căutare prin identificarea mormintelor de 

război neînregistrate şi osemintele decedaţilor neînhumaţi sau dispăruţi fără veste 

în timpul Marele război pentru apărarea patriei din anii 1941-1945. 

În acest context, Părţile vor contribui în vederea identificării, înregistrării, 

amenajării, întreţinerii mormintelor şi monumentelor de război, situate pe 

teritoriile lor, şi îngrijirea lor, precum şi vor soluţiona chestiunile legate de 

exhumarea, mutarea osemintelor militarilor căzuţi în război şi reînhumarea lor. 

Aspect financiar. În conformitate cu prevederile Acordului, Părţile îşi 

asumă cheltuielile pentru întreţinerea şi îngrijirea mormintelor şi monumentelor 

de război, situate pe teritoriile lor. 

Cît priveşte cheltuielile de exhumare, transportare şi reînhumare a 

osemintelor militarilor  şi victimelor civile căzuţi în război, precum şi amenajarea 

mormintelor de război, inclusiv cele nou identificate, acestea vor fi acoperite de 

către Partea, la cererea sau decizia căreia aceste lucrări sunt efectuate. 



Totodată, Republica Moldova a semnat Acordul nominalizat cu o rezervă, 

după cum urmează: „Cheltuielile financiare legate de implementarea prevederilor 

Acordului vor fi efectuate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova”. 

Aspect normativ. Din punct de vedere al conţinutului, Acordul corespunde 

prevederilor Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova şi nu vine în contrazicere cu legislaţia 

naţională şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

 Prevederile Acordului nu afectează relaţiile politice şi economice ale 

Republicii Moldova cu alte state. 

 Autoritatea împuternicită din partea RM pentru realizarea prezentului 

Acord va fi Ministerul Apărării. 

Totodată, în conformitate cu prevederile alineatul întîi al Articolului 14 al 

Acordului, coordonatorul activităţii autorităţilor împuternicite ale Părţilor pentru 

realizarea prezentului Acord este Consiliul de miniştri ai apărării al statelor-

membre ale Comunităţii Statelor Independente. În acest sens, avînd în considerare 

faptul că Republica Moldova participă în cadrul Consiliului respectiv doar în 

calitate de observator, se propune de formulat o rezervă în actul de ratificare, după 

cum urmează: „Cu excepţia alineatului întîi al Articolului 14 al prezentului 

Acord”.  

 

Reieşind din cele expuse, considerăm oportună ratificarea Acordului 

privind comemorarea bărbăţiei şi eroismului popoarelor statelor-membre ale 

Comunităţii Statelor Independente în Marele război pentru apărarea patriei din 

anii 1941-1945, semnat la Duşanbe la 3 septembrie 2011. 
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