
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru aprobarea semnării Acordului privind amendarea Acordului  

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia  

cu privire la transportul rutier internaţional, semnat la 3 iunie 1994 

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

 

În temeiul prevederilor  art. 81 alin. (1) 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 semnarea Acordului privind amendarea Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la 

transportul rutier internaţional, semnat la 3 iunie 1994.  

 

2. 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  

  



ARGUMENT AREA NECESITATII 
aprobarea semnarii Acordului privind amendarea Acordului fntre Guvernul 

Republicii Moldova §i Guvernul Republicii Turcia cu privire Ia transportul rutier 
international din 3 iunie 1994 

Descrierea tratatului. 
In scopul dinamizarii ~i eficientizarii relatiilor de colaborare moldo-turce in 
domeniul transportului rutier international, a fost elaborat Acordul privind 
amendarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova ~i Guvernul Republicii 
Turcia cu privire la transportul rutier international, din 3 iunie 1994. 

Conform prevederilor Acordului dat transporturile de marfuri bilaterale, precum ~i 
in tranzit se vor efectua tara autorizatii de transport, ceea ce va dezvolta transportul 
rutier, schimbul de marfuri ~i va facilita calatoriile persoanelor ambelor state. 

Analiza de impact. 
Informatii generate. 
Luand in considerare faptul ca fluxul substantial de marfuri este direqionat catre 
Europa de Est, operatorii de transport moldoveni, anual se confrunta cu deficitul 
autorizatiilor turce~ti pentru transportarea marfurilor. Astfel, frecvent companiile 
moldovene~ti nu au posibilitatea de a-~i exercita angajamentele de transportare a 
marfurilor, conform contractelor incheiate. 

Liberalizarea transporturilor in regim bilateral ~i tranzit va permite sporirea 
competitivitatii operatorilor de transport rutier la nivel regional, precum ~i va 
permite reducerea poverii administrative, inclusiv reducerea costurilor 
operationale, fapt ce va simplifica operatiunile de transport. 

Aspectul politic, cultural ~i social. 
Documentul in cauza corespunde normelor dreptului international, iar prevederile 
Acordului sunt in conformitate cu prevederile legislatiei Republicii Moldova ~i 

sunt compatibile cu politica externa a tarii. 

Prevederile prezentului Acord in domeniul transportului rutier international nu au 
ca scop abordarea problemelor de ordin politic, cultural ~i social ~i nu contravin 
dezvoltarii relatiilor bilaterale de cooperare intre Republica Moldova ~i Republica 
Turcia. De asemenea, prevederile Acordului in cauza nu contravin vectorului de 
integrare europeana a Republicii Moldova. 

Aspectul economic ~i de mediu. 
Obiectivul de baza al prezentului Acord consta in liberalizarea mecanismului de 
realizare a transporturilor intre Republica Moldova ~i Republica Turcia, 
contribuind la crearea conditiilor favorabile pentru efectuarea transporturilor 
internationale ~i dezvoltarea relatiilor de colaborare intre ambele state. 



Aspectul normativ. 
Acordul privind amendarea Acordului intre Guvemul Republicii Moldova ~I 
Guvemul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier international este 
compatibil cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, Cartea ONU, Acordul 
de Asociere dintre Uniunea Europeana ~i Comunitatea Europeana a Energiei 
Atomice ~i statele sale membre, pe de o parte, ~i Republica Moldova, pe de alta 
parte, ~i nu vine in contradictie cu legislatia nationala ~i tratatele intemationale la 
care Republica Moldova este parte. De asemenea, nu necesita aducerea in 
concordanta a actelor normative noi in vederea implementarii eficiente a 
Protocolului. 

Aspectul institutional ~i organizatoric. 
Prezentul Acord prevede ca transportul rutier bilateral ~i tranzit de marfuri va fi 
efectuat rara autorizatii. De asemenea, se presupune largirea pietei de desfaceri 
pentru transportatorii autohtoni. Acordul in cauza nu lezeaza drepturile ~i 

obligatiile Partilor contractante rezultate din alte contracte intemationale, 
participante la care sunt statele acestora. 

Aspectul financiar. 
Semnarea Acordului nu implica obligatiuni financiare suplimentare pentru tara. 

Aspectul temporar. 
Protocolul urmeaza sa intre in vigoare la data primirii ultimei notificari in scris, 
prin canale diplomatice, privind indeplinirea de catre Parti a procedurilor interne 
neeesare intrarii lui in vigoare. 

Rezultatul negocierilor. 
In conformitate cu Hotanlrea Guvemului nr. 840 din 20 august 2018 a fost 
aprobata initierea negocierilor ~i imputemicita delegatia oficiala. 
In perioada 25-26 septembrie 2018, la Chi~inau au avut loc negocierile pe 
marginea proiectului Acordul propus de partea moldoveneasca. 

Delegatia Republicii Moldova a fost condusa de secretarul de stat al Ministerului 
Economiei ~i Infrastructurii, Serghei Bucataru, ~i delegatia Republicii Turcia, 
condusa de ~ef al Departamentului din cadrul Directiei Generale reglementarea 
transportului rutier, Oguz Hakan Ozdemir. 

In procesul de negocieri au fost implicati reprezentanti ai subdiviziunilor 
competente ale Ministerului Economiei ~i Infrastructurii, reprezentanti ai institutiei 
subordonate de ramura, precum ~i reprezentantii Ministerului Afacerilor Exteme ~i 
Integrarii Europene. 

Scopul final al negocierilor a fost liberalizarea transporturilor in regim bilateral ~i 
tranzit ceea ce va favoriza dezvoltarea transportului international de marfuri. 

Aspectul procedural al semnarii. 
Negdcierile asupra proiectului Acordului privind amendarea Acordului intre 
Guve
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tr~sportul rutier international, s-au desia~urat in limba englezii, intr-o singurii 
runda de negocieri. 

IJ puternicirile pentru semnare urmeaza a fi solicitate Ministerului Afacerilor 
E~terne ~i Integrarii Europene, in baza Hotararii Guvernului cu privire la aprobarea 
setpnarii Acordului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 595/1999 privind 
tratatele internationale ale Republicii Moldova ~i ale Regulamentului privind 
mdcanismul de incheiere, aplicare ~i incetare a tratatelor internationale, aprobat 
prin Hotararea Guvernului nr. 442/2015. 

Acprdul urmeaza a fi incheiat in limbile romana, turca ~i engleza, toate textele 
fiind egal autentice, iar in cazul oricarei divergente de interpretare, textul in limba 
engleza va prevala. 

Tol datii, se considerii oportunii semnarea acestui Acord in cadrul vizitei domnului 
Reqep Tayyip ERDOGAN, pre~edintele Republicii Turcia, in luna octombrie 2018, 
la Chisinau. I . 
Tinfmd cont de cele expuse, consideram oportuna examinarea ~i aprobarea 
proiectului Hotararii Guvernului cu privire la aprobarea semnarii Acordului privind 
amendarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova ~i Guvernul Republicii 
Turbia cu privire la transportul rutier international din 3 iunie 1994. 

Ministru Chiril GABURICI 
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