
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\200\2019\HOTARARI\10693\10693 - redactat (ro).docx 

Pentru aprobarea Protocolului cu privire la modificarea  

și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova  

și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional  

din 9 aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019 

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

În temeiul art. 12 alin. (2) și art. 14 alin. (5) din Legea nr. 595/1999 

privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂȘTE:  
 

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Protocolul cu 

privire la modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional 

din 9 aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019. 
 

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părții 

belaruse aprobarea Protocolului nominalizat. 
 

3. Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde măsurile necesare 

pentru realizarea prevederilor Protocolului menționat. 
 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene    Nicolae Popescu 
 

Ministrul economiei  

și infrastructurii     Vadim Brînzan 
 



EXPUNERE DE MOTIVE

ia proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Protocolului cu privire la modificarea 

şi completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 

Bdarus cu privire la traficul auto inlernaţional din 9 aprilie 1994, 

semnat la 15 mai 2019 la Minsk

A. Descrierea tratatului.

In scopul dinamizării şi efieientizării relaţiilor de colaborare inoldo-belarusc în domeniul 

transportului rutier, a fost elaborat şi semnat Protocolul cu privire la modificarea şi 

completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 

Bclarus cu privire la traficul auto internaţional din 9 aprilie 1994.

Conform prevederilor Protocolului dat transporturile neregulate de persoane şi mărfuri în 

regim bilateral, tranzit, precum şi în/din ţări terţă se vor efectua tară autorizaţii de 
transport, ceea ce va dezvolta transportul rutier, schimbul de mărfuri şi va facilita 

călătoriile persoanelor ambelor state. Acordul este constituit din preambul şi 3 articole. 

Ţinând cont dc cete expuse, considerăm oportună aprobarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea Protocolului cu privire la modificarea şi completarea 
Acordului intre Guvernul Republicii Moldava şl Guvernul Republicii Uelarua cu privire 

la traficul auto intentat tonal din 9 ar-rilie 1994. semnat la 15 mai 2019, la Minsk.

Ministru Vădim BRÎNZ.AN
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