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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la 

Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) 

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

 

În temeiul art. 15 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale 

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

nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare 

proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 150/2020 pentru aderarea 

Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale 

feroviare (COTIF). 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova 

la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) 
  

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la 

Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 212-220, art. 473) se modifică după 

cum urmează: 

 Art. 1 va avea următorul cuprins: 

,,Art.1. – Republica Moldova aderă la Convenția privind transporturile 

internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, cu următoarea 

declarație: 

,,În conformitate cu prevederile articolului 1 paragraful 6 din Regulile 

uniforme privind contractul de transport internațional feroviar de marfă 

(CIM - Apendice B la Convenție), Republica Moldova  va aplica aceste reguli pe 

întreaga infrastructură feroviară cu lungimea totală de 1086 km.” 

și cu următoarea rezervă: 

„În conformitate cu prevederile articolului 42 paragraful 1 din Convenția 

privind transporturile internaționale feroviare, Republica Moldova declară că nu 

va aplica următoarele Apendice: 

- Regulile uniforme privind contractul de transport internațional feroviar 

de călători (CIV - Apendice A la Convenție); 

- Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor 

periculoase (RID - Apendice C la Convenție); 

- Regulile uniforme privind contractele de utilizare a vehiculelor în traficul 

internațional feroviar (CUV - Apendice D la Convenție); 

- Regulile uniforme privind contractul de utilizare a infrastructurii în 

traficul internațional feroviar (CUI - Anexa E la Convenție); 

- Regulile uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea 

prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi 

utilizat în traficul internațional (APTU - Apendice F la Convenție); 

- Regulile uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar 

destinat a fi utilizat în trafic internațional (ATMF - Apendice G la Convenție).”  

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedintele Parlamentului   






















