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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Addendumului nr. 3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport  

al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova  

şi Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012,  

semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 

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

 

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Addendumului nr. 3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al 

acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 

Planul național de acțiuni 2012, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru ratificarea Addendumului nr. 3 la Acordul de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-

cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova 

şi Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012,  

semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 

  

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Art. 1. – Se ratifică Addendumul nr. 3 la Acordul de finanţare dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de 

suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană, Planul național de acțiuni 2012, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013. 

  

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea 

prevederilor addendumului menţionat. 

  

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica 

Comisiei Europene finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în 

vigoare a addendumului nominalizat. 

 

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

 

 

Preşedintele Parlamentului            

 



Argumentarea oportuniti{ii ratificlrii Addendumului nr.3 la Acordul de finanfare

dintre Guvernul Republicii Moldova qi Uniunea Europeani privind Programul-
cadru de suport al acordurilor curente qi viitoare dintre Uniunea Europeanl qi

Republica Moldova (PNA 2012), semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013

A. Descrierea tratatului

in conformitate cu art. 11 qi 12 din Legea 59511999 privind tratatele internafionale ale

Republici Moldova, Cancelaria de Stat a elaborat prezentul proiect de hotdrdre de Guvern

in vederea ratific6rii Addendumului nr.3 la Acordul de finanlare dintre Guvernul

Republicii Moldova qi Uniunea Europeand privind Programul-cadru de suport al

acordurilor curente qi viitoare dintre Uniunea Europeand qi Republica Moldova (PNA

2012), semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013, care prevedere extinderea termenului de

implementare a Acordului mentionat.

Acordul de finanlare dintre Guvernul Republicii Moldova Si Uniunea Europeand privind
Programul-cadru de suport al acordurilor curente Si viitoare dintre Uniunea Europeand

Si iepubtica Moldova-reprezintd un tratat interguvemamental, incheiat intre Guvernul

it pnttirii Moldova qi Comisia Europeand la 14 iunie 2013. Acordul, cu addendum-urile

nr.i qi nr.2, prevede acordarea asistentei tehnice in valoare de 32,54 mil. euro de cdtre

Uniunea European6, in scopul suslinerii RM in pregdtirea, negocierea, incheierea qi

implementarea noilor relalii contractuale cu UE (Acordul de Asociere, inclusiv ZLSAC),

din care:
- Componenta I, II, III -22 mil. Euro destinate pentru reforma administraliei publice,

consolidarea suprematiei legii Ei respectului pentru drepturile omului qi pregdtirea

RM pentru ZLSAC;
- Componenta IV - 8,54 mil. Euro pentru suport in implementarea planului de acfiuni

Politica Europeand pentru Vecindtate UE-RM;
- Componenta V - 4,8 mil. Euro intensificarea participdrii RM in programele qi

agenliile UE.

B. Analiza de impact

1 . Informayii generale :

Scopul principal al Addendumului
Acordului de la 87 la 102 de luni,
la 63 la 78 luni.

nr.3 constd in extinderea perioadei de implementare a
qi durata de implementare operalionald a acestuia - de

Aceastd extindere se datoreazd intdrzierii in implementarea Proiectului ,'Controlul
corupliei prin aplicarea legii qi prevenire" (CLEP) din cadrul competentei II a Acordului

1r1.nfionui qi necesitd prelungirea termenului de implementare a acestuia cu 15 de luni.

2. Aspectul politic, cultural Ei social: Prevederile Acordului nu contravin politicii interne

gi externe promovate de Republica Moldova.

3. Aspectul economic Si de mediz: Proiectul Acordului nu conline prevederi care at avea

repercusiuni negative asupra economiei qi mediului Republicii Moldova.



4. Aspectul normativ:Prezentul tratat este compatibil cu prevederile Constituliei Republicii

Moldova, Carta ONU, alte tratate internalionale in vigoare Ei angajamentele asumate de

tara noastrd pe plan internafional'

Acordul dat prevede modificarea art.5 - Perioada de execulie a Acordului de finanfare

dintre Guvernul Republicii Moldova qi Uniunea Europeand privind Programul-cadru de

suport al acorduriloi curente Ei viitoare dintre Uniunea Europeani qi Republica Moldova

(PNA 2012), semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013'

Addendumul nr.3 urmeazd sd fie ratificat de cdtre Parlamentul Republicii Moldova,

reiegind din faptul cd Acordul financiar debazd,precum gi cele 2 adendumu-uri precedente

au fost supuse ratificdrii.

5. Aspectul institulional Si organizatoric: Aplicarea prevederilor Addendumului nu

n...rite intreprinderea mdsurilor suplimentare privind infiinfarea unor structuri noi sau

modificarea celor existente qi nu va abilita instituliile implicate cu imputerniciri noi.

6. Aspectul financiar; Addendumul nu va implica angajamente financiare din partea

Guvernului Republicii Moldova.

7. Aspectul temporar.' Prezentul Acord va intra in vigoare la data in care Comisia

Euroieand va primi notificarea din partea Beneficiarului ce confirmd indeplinirea

pto..d*ilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a tratatului. Comisia va informa

Beneficiarul cu privire la data primirii acestei notificdri.

C. Analiza oportunitlfii ratificlrii

Addendumul a fost semnat in limba englezd, in doud exemplare de partea Comisiei

Europene la 13 iunie 2018 la Brussels, Belgia, qi de partea Guvernului Republicii Moldova

la 8 octombrie 2018 la Chiqindu, Republica Moldova.

Tratatul va intra in vigoare la datanotificdrii Comisiei Europene cu privire la indeplinirea

procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare. in acest sens, Addendumul
. urmeazda fi ratificat de c[tre Parlament, ludnd in considerare cd Acordul financiar debazd,

precum qi Addendumul nr.1 qi nr.2 au fost supuse procedurii de ratificare.

Secretar general al Guvernului Lilia PALII
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