
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului  

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Uniunii Australiene  

privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii paşapoartelor 

diplomatice şi de serviciu 

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

În temeiul art. 7 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale 

Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, 

art. 137), Guvernul HOTĂRĂȘTE:  
 

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Uniunii Australiene privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii 

paşapoartelor diplomatice şi de serviciu. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Uniunii Australiene privind abolirea reciprocă a 

vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne   Andrei NĂSTASE 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene    Nicolae Popescu 

 

 

 



Argumentarea

necesităţii încheierii Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Uniunii Australiene privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii 

paşapoartelor diplomatice şi de serviciu

A. Descrierea tratatului

Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Uniunii Australiene 

privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu 

are drept scop dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre cele 

două state prin facilitarea călătoriilor reciproce ale cetăţenilor ambelor ţări, titulari de 

paşapoarte diplomatice şi de serviciu.

Proiectul Acordului se încadrează în categoria tratatelor interguvemamentale şi conţine 9 

articole, care reglementează condiţiile de intrare, şedere, ieşire şi tranzitare a teritoriilor 

statelor celor două ţări de către cetăţenii statelor Părţilor contractante, titulari ai 

paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi modul de intrare în vigoare, modificare 

şi denunţare a tratatului respectiv.

Conform proiectului, Acordul urmează a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

Totodată, fiecare Parte contractantă va putea lua în orice moment decizia de a denunţa acest 

Acord prin intermediul unei notificări în scris, adresată prin canale diplomatice celeilalte 

Părţi contractante. Acordul îşi va pierde valabilitatea la expirarea termenului de 90 de zile, 

după recepţionarea de către cealaltă Parte contractantă a notificării despre denunţare.

Părţile contractante, la înţelegerea reciprocă, vor putea efectua modificări şi completări, sub 

forma unor Protocoale separate, care vor constitui parte integrantă a Acordului şi vor intra în 

vigoare conform prevederilor stabilite la art. 9, alin. 1 al Acordului.

D* Procedura negocierilor
Partea moldovenească a prezentat iniţiativa pentru încheierea tratatului în speţă. Negocierile 

vor fi efectuate prin corespondenţă diplomatică, în limba engleză. Delegaţii pentru 

organizarea unor runde de negocieri nu vor fi constituite. Scopul final al negocierilor este 

definitivarea textului proiectului Acordului, precum şi înaintarea acestuia pentru semnare.

Tratatul va fi semnat în limbile română şi engleză. După semnarea Acordului, MAEIE va 

întreprinde măsurile ce se impun, în vederea ratificării acestuia de către Parlamentul 

Republicii Moldova.

02.08.2019

Secretar General de Stat
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