
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru aprobarea Acordului privind amendarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul 

rutier internațional din 3 iunie 1994, semnat la 17 octombrie 2018 

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

 

În temeiul 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 HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul privind 

amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internațional din 3 iunie 1994, 

semnat la 17 octombrie 2018. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Părţii 

turce aprobarea Acordului nominalizat. 

 

3. Ministerul Economiei şi Infrastructurii va întreprinde măsurile necesare 

pentru realizarea prevederilor Acordului menţionat. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  



Expunere de motive
la proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Acordului privind amendarea 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu 

privire la transportul rutier internaţional din 3 iunie 1994, 
semnat la Chişinău la 17 octombrie 2018

Descrierea tratatului.
^  — "  '

In scopul dinamizării şi eficientizării relaţiilor de colaborare moldo-turce în domeniul 
transportului rutier internaţional, a fost elaborat Acordul privind amendarea Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul 
rutier internaţional, din 3 iunie 1994.

Conform prevederilor Acordului dat transporturile de mărfuri bilaterale, precum şi în 
tranzit se vor efectua fără autorizaţii de transport, ceea ce va dezvolta transportul rutier, 
schimbul de mărfuri şi va facilita călătoriile persoanelor ambelor state.

Analiza de impact.
Informaţii generale.
Luând în considerare faptul că fluxul substanţial de mărfuri este direcţionat către Europa 
de Est, operatorii de transport moldoveni, anual se confruntă cu deficitul autorizaţiilor 
turceşti pentru transportarea mărfurilor. Astfel, frecvent companiile moldoveneşti nu au 
posibilitatea de a-şi exercita angajamentele de transportare a mărfurilor, conform 
contractelor încheiate.

Liberalizarea transporturilor în regim bilateral şi tranzit va permite sporirea competitivităţii 
operatorilor de transport rutier la nivel regional, precum şi va permite reducerea poverii 
administrative, inclusiv reducerea costurilor operaţionale, fapt ce va simplifica operaţiunile 
de transport.

Aspectul politic, cultural şi social.
Documentul în cauză corespunde normelor dreptului internaţional, iar prevederile 
Acordului sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi sunt 
compatibile cu politica externă a ţării.

Prevederile prezentului Acord în domeniul transportului rutier internaţional nu au ca scop 
abordarea problemelor de ordin politic, cultural şi social şi nu contravin dezvoltării 
relaţiilor bilaterale de cooperare între Republica Moldova şi Republica Turcia. De 
asemenea, prevederile Acordului în cauză nu contravin vectorului de integrare europeană 
a Republicii Moldova.

Aspectul economic şi de mediu.
Obiectivul de bază al prezentului Acord constă în liberalizarea mecanismului de realizare 
a transporturilor între Republica Moldova şi Republica Turcia, contribuind la crearea 
condiţiilor favorabile pentru efectuarea transporturilor internaţionale şi dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare între ambele state.
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Aspectul normativ.
Acordul privind amendarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internaţional este compatibil cu 
prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Cartea ONU, Acordul de Asociere dintre 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, 
pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, şi nu vine în contradicţie cu legislaţia 
naţională şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, nu 
necesită aducerea în concordanţă a actelor normative noi în vederea implementării eficiente 
a Acordului.

Aspectul instituţional şi organizatoric.
Prezentul Acord prevede că transportul rutier bilateral şi tranzit de mărfuri va fi efectuat 
fără autorizaţii. De asemenea, se presupune lărgirea pieţei de desfaceri pentru 
transportatorii autohtoni. Acordul în cauză nu lezează drepturile şi obligaţiile Părţilor 
contractante rezultate din alte contracte internaţionale, participante la care sunt statele 
acestora.

Aspectul financiar.
Semnarea Acordului nu implică obligaţiuni financiare suplimentare pentru ţară.

Aspectul temporar.
Acordul urmează să intre în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, prin canale 
diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţile contractante a procedurilor interne 
necesare intrării lui în vigoare.

Analiza oportunităţii aprobării.
Acordul privind amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internaţional din 3 iunie 1994 a fost semnat 
la Chişinău, la data de 17 octombrie 2018, de către domnul Chirii Gaburici, Ministru al 
Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova şi de domnul M. Cahit Turhan, Ministru 
al Transporturilor şi Infrastructurii al Republicii Turcia.

Acordul menţionat, intră în vigoare din data primirii prin canale diplomatice a ultimei 
notificări scrise privind îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor interne, 
necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.

Acordul privind Amendarea constituie parte integrantă a Acordului cu privire la transportul 
internaţional rutier şi se încheie pe termenul valabilităţii Acordului.

Ţinând cont de cele expuse, considerăm oportună examinarea şi aprobarea de către Guvern 
a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Acordului privind amendarea Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier 
internaţional din 3 iunie 1994, semnat la Chişinău la 17 octombrie 2018.

Secretar General de Stat Iulia COSTIN
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