
tycznà, póêniejszej z not, w których Umawiajàce si´
Strony informujà si´ wzajemnie o wype∏nieniu krajo-
wych wymogów koniecznych dla wejÊcia umowy
w ˝ycie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokre-
Êlony. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron mo˝e jà wypo-
wiedzieç w drodze notyfikacji. W takim wypadku utra-
ci moc po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia otrzymania
notyfikacji przez drugà Umawiajàcà si´ Stron´.

SPORZÑDZONO w Kiszyniowie dnia 22 paêdzierni-
ka 2003 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, ka˝-
dy w j´zykach polskim, mo∏dowskim i angielskim,
przy czym wszystkie teksty sà jednakowo autentyczne.
W przypadku rozbie˝noÊci w interpretacji postano-
wieƒ niniejszej umowy, tekst w j´zyku angielskim
uwa˝any b´dzie za rozstrzygajàcy.

Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Mo∏dowy

diplomatic channels, by which the Contracting Parties
inform each other of the fulfilment of national requi-
rements necessary for the Agreement to enter into
force.

2. This Agreement is concluded for an indefinite
period of time. Any Contracting Party by way of
notification may denounce it. In such a case it shall
cease to be in force after three months from the date of
receipt of the notification by the other Contracting Party.

DONE in Kishinov on October 22 2003 in two
originals, each in the Polish, Moldavian and English
languages, all the texts being equally authentic. In
case of differences in interpretation of the provisions
of this Agreement, the English language text shall
prevail.

On behalf of the On behalf of the
Government Government
of the Republic of Poland of the Republic of Moldova
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 czerwca 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.
Prezes Rady Ministrów: M. Belka

2303

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki
Mo∏dowy o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innego rodzaju przest´pczoÊci,

podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 paêdziernika 2003 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
9 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzàdem Republiki Mo∏dowy o wspó∏pracy
w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innego
rodzaju przest´pczoÊci, podpisanà w Kiszyniowie dnia
22 paêdziernika 2003 r.

Zgodnie z artyku∏em 15 ust´p 1 umowy zosta∏y do-
konane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wesz∏a w ˝ycie dnia 26 lipca 2004 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz


