
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\5681\5681-redactat-ro.docx 

 

Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Turkmenistanului privind transportul rutier internaţional 

------------------------------------------------------------ 
 

În temeiul art. 8ˡ alin. (1) 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 semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Turkmenistanului privind transportul rutier internaţional. 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

 

Contrasemnează: 
 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

  



 

Anexa nr. 4 la HG 442/2015 

 

ARGUMENTAREA NECESITĂȚII 

aprobării semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului 
privind transportul rutier internațional 

A. Descrierea tratatului 
În scopul asigurării reglementării transporturilor rutiere de pasageri și de mărfuri între Republica 
Moldova și Turkmenistan, precum și a tranzitului prin teritoriul acestora pe baza unor condiții egale 
și avantajului reciproc, a fost elaborat proiectul de Acord între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul Turkmenistanului privind transportul rutier internațional. 

În conformitate cu art. 3 din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova nr. 
595/1999, prezentul Acord este unul interguvernamental, care urmează a fi semnat cu Guvernul 
Turkmenistanului. 

Prezentul Acord corespunde prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este 
parte. Acordul este constituit din preambul și 21 articole încadrate în 3 secțiuni. Structura acestuia 
este în concordanță cu rigorile prevăzute de art. 6 din Legea 595/1999. 

Dispozițiile prezentului Acord se aplică transporturilor de persoane și mărfuri efectuate cu mijloace 
de transport înmatriculate în Republica Moldova și Turkmenistan, în trafic direct între state, sau în 
tranzit pe teritoriile lor, precum și a  transporturilor spre sau din țară terță. 

Acordul se încheie pe un termen nedeterminat și va rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp 
nelimitată. Fiecare din Părțile Contractante sunt în drept să rezilieze prezentul Acord, avizând despre 
aceasta cealaltă Parte Contractantă prin intermediul canalelor diplomatice, acesta încetând a fi valabil 
la expirarea a 6 luni din data primirii avizului respectiv. 

B. Analiza de impact 

Informații generale. Impactul general al acordului constituie dezvoltarea reciproc avantajoasă a 
relațiilor comerciale și economice între cele două state. Totodată, semnarea acestuia va contribui la 
consolidarea relațiilor diplomatice dar și favorizarea climatului investițional între Republica Moldova 
și Turkmenistan. 

Aspectul politic, cultural și social. Documentul în cauză nu are ca scop abordarea problemelor de 
ordin politic, cultural sau social. 

Aspectul economic și de mediu. Pe lângă obiectivul de reglementare a transportului rutier 
internațional, Acordul presupune inclusiv asigurarea condițiilor pentru stimularea și facilitarea 
transportului schimbului comercial dintre cele două state. 

Aspectul normativ. Acordul corespunde normelor de drept internațional, este compatibil cu 
prevederile Constituției Republicii Moldova, Cartea ONU, Acordul de Asociere dintre Uniunea 
Europeană și Republica Moldova, și, nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele 
internaționale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, nu necesită aducerea în 
concordanță a actelor normative naționale în vederea implementării eficiente a Acordului. 

Aspectul instituțional și organizatoric. Acordul în cauză nu lezează drepturile și obligațiile Părților 
Contractante rezultate din alte contracte internaționale participante la care sunt statele acestora. Pentru 
încheierea Acordului menționat și aplicarea prevederilor acestuia nu este necesară realizarea unor 
măsuri instituționale sau organizatorice adiționale. 

Aspectul financiar. Semnarea Acordului nu implică obligațiuni financiare suplimentare pentru țară. 



 

Aspectul temporar. Prezentul Acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei 
notificări scrise, prin canale diplomatice, prin care Părțile contractante se vor înștiința reciproc despre 
îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord. 

C. Rezultatele negocierilor  

Textul proiectului de Acord a fost înaintat de partea turkmenă. Conform Hotărârii de Guvern nr. 
129/2019 a fost aprobată inițierea negocierilor asupra textului Proiectului de Acord.  

Negocierile asupra proiectului Acordului s-au desfășurat prin schimb de note diplomatice, prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

D. Aspectul procedural al semnării 
Prezentul Acord va fi semnat în numele Guvernului Republicii Moldova în baza deplinelor puteri 
emise de Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului cu privire la aprobarea semnării. 

Acordul urmează a fi semnat în două exemplare, în limbile română, turkmenă și rusă, toate textele 
fiind egal autentice. În cazul apariției diferendelor de interpretare a Acordului menționat, textul în 
limba rusă va prevala. 

Ținând cont de cele expuse, considerăm oportună examinarea și aprobarea proiectului Hotărârii de 
Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Turkmenistanului privind transportul rutier internațional. 

 

Secretar de Stat  Iulian POSTICĂ 
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