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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de 
finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova 
și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării 

Proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD) 
------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 
internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă şi se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre
examinare proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin 
schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre 
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea 
realizării Proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD).  

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor  Serghei PUȘCUȚA 

Ministrul agriculturii, 
dezvoltării regionale 
şi mediului  Ion Perju 

Ministrul afacerilor externe 
şi integrării europene Oleg Țulea 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 
pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, 
la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea  
realizării Proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD) 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. 1. – Se ratifică Amendamentul, întocmit prin schimb de scrisori, la 
Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și 
Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului 
„Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD). 

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea 
prevederilor Amendamentului menționat. 

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica 
Asociației Internaționale pentru Dezvoltare ratificarea Amendamentului 
nominalizat. 

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

Președintele Parlamentului



Argumcntarea
oportunitllii ratificlrii Amcndamcntului, prin schimb de scrisori, la Acordul dc
finantare (a doua finantare adilionall) dintre Republica Moldova gi Asocia{ia

Interna!ionall pentru Dezvoltare in vederea realizirii Proiectului ,,Agricultura
Compctitivi" (credit nr. 5858-MD)

A. Descrierea tratatului

Informalii generule

in conformitate cu art.7 $i art.8r din Legea 595 din 24.09.1999 privind tratatele internafionale

ale RM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale qi Mediului a elaborat Amendamenlul,
prin schimb de scrisori, la Acordul de finanlare (a doua finanlare adilionald) dintre Republica

Moldova gi Asocialia Internationald pentru Dezvoltare in vederea realizirii Proiectului

.,Agricultura Competitivn"(MAC-P), pentru a eficientiza implementarea proiectului.

Amendamentul constituie introduce modificiri in vederea realoclrii resurselor financiare pentm

constructia a douI puncte suplimentare de inspectie la frontieri (PIF). Amendamentul reprezintd

un tratat la nivel interstatal gi are urmitoarea structure: Preambul qi modificirile propuse.

I nformalii privin d conlin u t ul trat ot u I u i :

Scopul principal al modificdrilor care se conlin in Amendamentul, prin schimb de scrisori, la

Acordul de finan.tare (a doua finanlare adilionaln) dintre Republica Moldova gi Asocialia

Internalionala pentru Dezvoltare in vederea realizdrii Proiectului ,,Agricultura
CompetitivS"(MAc-P), este realocarea resurselor financiare pentru construciia a doua puncte

adi{ionale de inspeclie Ia frontieri (PIF), la frontiera de nord-vest (Sculeni) qi la frontiera de

nord-est (Otaci-Unguri).

Urmare a adresirilor Minislerului Finantelor (la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltdrii

Regionale Ei Mediului din septembrie 2018 qi aprilie 2019), la 29 mai 2019 Banca Mondiali a

extins pana la 30 iunie 2021 sursa de finanlare MAC-P 5858-MD realocAnd gi surse financiare.

Modul de incetare, amendare gi prelungire a valabilitilii tratatului este stabilit prin acordul scris

al pirlilor, prin acorduri de completare/protocoale, anexe-pI(i componente ale acordului.

B. Analiza de impact

I. Informalii generole:

Construcfia a 2 Posturi suplimentare vor facilita trecerea mdrfurilor sigure, supuse controlului

sanitar-veterinar $i fitosanitar, precum gi vor contribui la diminuarea costurilor agen!ilor

economici la capitolul transport, in regiunea de nord a (6rii.

Cu suportul Bdncii Mondiale p6n[ in prezent au fost construite 4 PIF-uri prin intermediul
proiectului,,Agricultura Competitivn"(MAC-P).

Amendamentul nu genereazA alte drepturi Ei obligalii dec6t cele mentionate in Acordul de

Finanlare.

2. Aspeclul politic, cultural;i social: Prevederile Amendamentului nu contravin politicii interne

$i exteme promovate de Republica Moldova. Amendamentul mentionat va aduce efecte pozitive
asupra relaliilor bilaterale atat cu statele vecine Romdnia;i Ucraina cit;i cu restul statelor lumii
qi va avea un impact pozitiv asupra popula{iei facilitand importul Ei exportul produselor de
calitate.

3. Aspectul econonic;i de mediu: Proiectul Amendamentului nu con{ine prevederi care ar avea
repercusiuni negative asupra economiei si mediului Republicii Moldova. De asemenea,
deschiderea a doui PIF-uri suplimentare va reduce esenlial cheltuielile agenfilor economici,
aferente transportirii (exp inrport) produselor agroalimentare din regiunea de nord a tarii.
4. Aspectul nornnliv:

B:il"lt,.Aydltplgi lwsL[d ov a, C

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

I Amendamentului este compatibil cu prevederile Constitutiei

ftl

, alte tratate internationale in vigoare si angajamentele asumate

        Ministru   Ion Perju


