
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de 

modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Turcia cu privire  la transportul rutier internațional din 

3 iunie 1994 și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

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

 

În temeiul art. 7 şi 8 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale 

ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  

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

 

1. Se ia act de proiectul Protocolului de modificare a Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la 

transportul rutier internațional din 3 iunie 1994. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Protocolului de modificare a 

Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu 

privire la transportul rutier internațional din 3 iunie 1994. 

 

3. Pentru negocierea proiectului Protocolului de modificare a Acordului 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la 

transportul rutier internațional din 3 iunie 1994, se împuternicește delegația 

oficială în următoarea componenţă: 

 

Bucataru Serghei – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii (în domeniul transporturilor), șef 

al delegației de negociatori 
 

Cacicovschii Elena – șef al Direcției transport, Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 
 

Slanina Andrei – consultant principal al serviciului transport 

rutier din cadrul Direcției transport, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 
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Angheliuc Ina   – șef al Direcției relații internaționale şi protocol, 

Agenția Națională Transport Auto 

 

Echim Elena – șef al secției tratate bilaterale din cadrul 

Direcției drept internațional,  Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene 

 

 

4. Șeful delegației de negociatori, domnul Serghei Bucataru, se 

împuternicește să parafeze textul negociat al Protocolului nominalizat. 

 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

 



ARGUMENTAREA NECESITĂŢII
iniţierii negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la 
transportul rutier internaţional din 3 iunie 1994 şi acordarea împuternicirilor

pentru negocierea acestuia

Descrierea tratatului.
în scopul dinamizării şi eficientizării relaţiilor de colaborare moldo-turce în 
domeniul transportului rutier internaţional, a fost elaborat Protocolul de modificare 
a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu 
privire la transportul rutier internaţional, din 3 iunie 1994.
Conform prevederilor Protocolului dat transporturile de mărfuri bilaterale, precum 
şi în tranzit se vor efectua Iară autorizaţii de transport, ceea ce va dezvolta
transportul rutier, schimbul de mărfuri şi va facilita călătoriile persoanelor ambelor 
state.

Procedura negocierilor.
Iniţiativa de a semna prezentul Protocol aparţine părţii moldoveneşti, şi datează din 
anul 2016, când au avut loc primele discuţii în acest sens, cu partea turcă şi care au 
fost actualizate de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii în cadrul şedinţei 
Comisiei mixte moldo-turce în domeniul transportului rutier internaţional, care s-a 
desfăşurat la Ankara, în data de 14 mai 2018, unde partea turcă a dat 
consimţământul de a iniţia negocierile.

Limba în care vor fi purtate negocierile a fost convenită până la desfăşurarea 
negocierilor ca fiind limba engleză.

Conform Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a 
tratatelor internaţionale, procesul de negociere a proiectului Protocolului în cauză, 
precum şi toată corespondenţa cu Partea turcă va avea loc nemijlocit prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Textul proiectului Protocolului urmează a fi parafat de către Secretarul de Stat al 
Ministerului Economiei şi Infrastructurii, care va fi conducătorul delegaţiei, şi a 
cărui împuterniciri urmează a fi solicitate ulterior.

în baza rezultatelor negocierilor, va fi demarată procedura de aprobarea semnării 
Protocolului. Acesta se preconizează a fi semnat de către conducerea Ministerului 
Economiei şi Infrastructurii, a cărui împuterniciri pentru semnare urmează a fi 
solicitate Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în baza Hotărârii 
Guvernului cu privire la aprobarea semnării, în conformitate cu prevederile Legii 
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova din 24 septembrie 1999 şi 
ale Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a 
tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 
2015.
Protocolul urmează a fi semnat în două exemplare originale în limbile română, 
turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. în cazul apariţiei diferendelor de 
interpretare a Protocolului, textul în limba engleză va prevala.

Etapa finală a încheierii Protocolului în cauză o va constitui aprobarea acestuia 
prin Hotărâre de Guvern. Protocolul va intra în vigoare, conform prevederilor 
proprii, din momentul recepţionării prin canale diplomatice, a ultimei notificări cu 
privire la efectuarea de către părţi a procedurilor legale interne referitoare la 
intrarea în vigoare a acestuia.

Ţinând cont de cele expuse, considerăm oportună examinarea şi aprobarea 
proiectului Hotărârii Guvernului cu privire Ia iniţierea negocierilor asupra 
proiectului Protocolului de modificare a Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internaţional 
(fin 3 iunie 1994 şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia.

n,nMinistru Chirii GABURICI
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