
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la  iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, prin schimb de note 

verbale, privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat 

dintre Republica Moldova și România deschis traficului 

internațional rutier Leova–Bumbăta 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 8
1
 alin. (3) 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: 

 

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României,  prin schimb de note verbale, privind înființarea punctului 

de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România deschis 

traficului internațional rutier Leova–Bumbăta. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României,  prin schimb de note verbale, privind 

înființarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și 

România deschis traficului internațional rutier Leova–Bumbăta. 

 

3. Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României,  prin schimb de note verbale, privind înființarea punctului 

de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România deschis 

traficului internațional rutier Leova–Bumbăta. 
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4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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ARGUMENTAREA NECESITĂŢII 

inițierii negocierilor și aprobării semnării Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României, prin schimb de note verbale, 

privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre Republica 

Moldova și România deschis traficului internațional rutier Leova – Bumbăta. 

 

A. Descrierea tratatului 

1. Informații generale 

Acordul, propus pentru negociere și semnare, prin schimb de note verbale, 

(denumit în continuare – „Acord”) este un tratat interguvernamental, care constă în 

crearea bazei juridice internaționale necesare înființării punctului rutier de trecere a 

frontierei de stat moldo-române Leova-Bumbăta (în continuare – ”punct de 

trecere”). 

 

În conformitate cu prevederile Acordului în cauză, deschiderea punctului de 

trecere Leova - Bumbăta se va efectua după crearea infrastructurii corespunzătoare, 

precum și asigurarea cu personal necesar, în conformitate cu normele și 

standardele în vigoare. La moment, infrastructură în punctul de trecere nominalizat 

nu există și, respectiv, nu se poate de desfășurat controlul de frontieră și vamal în 

volum deplin de către autoritățile moldovenești. 

 

Încheierii acestui Acord are drept scop crearea condițiilor favorabile pentru 

fluidizarea traficului de persoane și mărfuri și gestionarea fluxului de mărfuri și 

alte bunuri pe segmentul frontierei moldo-române prin dezvoltarea rețelei căilor 

pentru traficul transfrontalier a mijloacelor de transport. 

 

2. Informații privind conținutul tratatului 

Prezentul Acord conține prevederi referitoare la înființarea punctului rutier 

de trecere a frontierei de stat moldo-române Leova-Bumbăta. Astfel, între 

localitățile Leova (RM) și Bumbăta (RO) pentru traversarea râului Prut va fi 

construit un pod flotant din pontoane. 

 

Traficul prin punctul de trecere menționat va fi permis autovehiculelor cu 

greutatea maximă de 40 tone/ansamblu și de 7 tone/osie. Totodată, în caz de 

necesitate, Părțile vor putea să convină restricționarea transportului și anumitor 

mărfuri prin acest punct de trecere. 

 

B. Analiza de impact 

1. Informații generale 

În prezent, în contextul crizei din Ucraina, s-a majorat semnificativ tranzitul 

pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport și mărfurilor din această 

țară spre țările Uniunii Europene și invers.  

 



2 

 

La frontiera moldo-română, în ultimul timp, se creează rânduri mari de 

autocamioane, în special din autovehicule de mare tonaj care transportă mărfuri, 

inclusiv cereale din Ucraina.  

 

Astfel, înființarea noului punct de trecere va crea o locație suplimentară 

pentru intrarea/ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, care va acționa 

capacități suplimentare pentru desfășurarea controlului și autorizării traversării 

frontierei de stat, ce va permite redirecționarea fluxului traficului de autovehicule 

de la alte puncte de trecere. Acest fapt va permite micșorarea timpului de trecere a 

hotarului prin alte puncte de trecere. 

 

În acest context, Comisia pentru Situații Excepțională a Republicii Moldova, 

prin punctul nr. 28 al Dispoziției nr. 28 din 24.06.2022, a decis instituirea 

punctului rutier de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, deschis traficului 

internațional. 

 

Implementarea prevederilor acestui Acord va permite majorarea numărului 

de traversării a mijloacelor de transport care transportă mărfuri, inclusiv cereale, 

indiferent de apartenența statală a acestora, peste segmentul moldo-român al 

frontierei de stat.  

  

În cazul apariției unor divergențe legate de aplicarea sau interpretarea 

prevederilor Acordului, soluționarea acestora va fi realizată prin intermediul 

consultărilor la nivelul organelor grănicerești și vamale ale Părților. 

 

2. Aspectul politic, cultural și social  

Prevederile Acordului nu au ca scop abordarea problemelor de ordin politic, 

istoric sau etnic și nu contravin dezvoltării relațiilor bilaterale de cooperare între 

Republica Moldova și România.  

 

Încheierea Acordului va contribui la dezvoltarea relațiilor de cooperare în 

interesul și avantajul ambelor state, având ca scop principal asigurarea securității 

frontierei de stat între Republica Moldova și România, pornind de la principiul 

suveranității, integrității teritoriale și al inviolabilității frontierelor de stat.   

 

3. Aspectul economic și de mediu 

Încheierea Acordului va avea un impact pozitiv asupra protecției intereselor 

economice ale Republicii Moldova, deoarece prin acest Acord se va fluidiza 

trecerea frontierei moldo-române de către autovehiculele cu mărfuri (cereale) și va 

avea un impact pozitiv asupra crizei alimentare din ultimul timp. 

 

4. Aspectul normativ 

Prevederile proiectului Acordului sunt compatibile cu prevederile 

Constituției Republicii Moldova și nu contravin legislației naționale în vigoare. De 

asemenea, posibilitatea de luare a deciziei referitor la deschiderea sau închiderea 
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punctelor de trecere se aprobă la nivel de Guvern, în conformitate cu tratatele 

încheiate de Republica Moldova cu statele vecine, procedură prevăzută de art. 35, 

alin. (1), al Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.  

 

Totodată, în scopul aducerii în concordanță a listei tuturor punctelor de 

trecere la frontiera moldo-română, va fi completat punctul 1 al Anexei 3 la 

Hotărârea Guvernului nr.297/2017 pentru implementarea Legii nr.215/2011 cu 

privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.  

 

Prevederile Acordului în cauză nu contravin legislației în vigoare, precum și 

nu este în contradicție cu alte tratate internaționale în probleme de frontieră, la care 

Republica Moldova este parte. 

Având în vedere faptul că textul acestui Acord nu va suferi schimbări de 

fond față de proiectul inițial, în conformitate cu art. 81, alin. (3), al Legii nr. 

595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova se propune ca 

inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordului în cauză să fie 

efectuată printr-o singură hotărâre de Guvern.  

 

Totodată, proiectul Acordului în cauză este elaborat în spiritul prevederilor 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la 

punctele de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România, din 

13.11.2009. 

 

5. Aspectul instituțional și organizatoric 

Încheierea Acordului nu va condiționa realizarea unor măsuri instituționale 

sau organizatorice adiționale din cadrul autorităților de frontieră (înființarea unor 

structuri noi, modificarea celor existente, abilitarea unor instituții cu împuterniciri 

noi, etc.).  

Implementarea Acordului va ține de competența Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Vamal de pe 

lângă Ministerul Finanțelor.  

 

În acest sens, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 36 al Legii nr. 

136/2017 cu privire la Guvern, proiectul Hotărârii Guvernului va fi contrasemnat 

de către ministru afacerilor externe și integrării europene, ministrul afacerilor 

interne și ministrul finanțelor.  

 

6. Aspectul financiar 

Pentru implementarea prevederilor Acordului în cauză vor fi utilizate sursele 

financiare alocate în bugetul de stat ale autorităților antrenate în înființarea și 

funcționarea punctului de trecere Leova - Bumbăta, destinate activității acestora. 

 

7. Aspectul temporar 

Acordul se va aplica provizoriu de la data transmiterii de către partea 

moldovenească a notei verbale de răspuns și va intra în vigoare la data transmiterii 
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notificării de către Republica Moldova cu privire la îndeplinirea procedurilor 

interne prevăzute de legislația națională pentru intrarea în vigoare a acestui tratat.  

 

Acordul poate fi denunțat de oricare dintre Părți, printr-o notificare scrisă, 

care va produce efecte la 30 de zile de la data recepționării acesteia de către 

cealaltă Parte. 

 

Proiectul Acordului a fost preliminar coordonat în cadrul consultărilor, care 

au avut loc în regim de lucru la nivelul Ministerelor afacerilor externe ale ambelor 

state. 

Proiectul Acordului corespunde integral cerințelor p. 119 al Regulamentului 

privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015 (în continuare 

Regulament). 

 

D. Aspect procedural al încheierii 

Acordul va fi încheiat prin schimb de note verbale de către Ministerele de 

externe ale Republicii Moldova și României. 

 

Acordul va intra în vigoare la data transmiterii notificării de către partea 

moldovenească cu privire la îndeplinirea procedurilor interne prevăzute de 

legislația națională pentru intrarea tratatului în vigoare (articolul 7).  

 

În acest sens, partea moldovenească, în conformitate cu prevederile 

punctelor 120 și 169-170 ale Regulamentului, va îndeplini procedurile interne 

necesare intrării Acordului în vigoare. 

 

Reieșind din cele expuse, precum și în temeiul prevederilor legislației în 

vigoare, Ministerul Afacerilor Interne consideră oportună aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului 

între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, prin schimb de note 

verbale, privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre 

Republica Moldova și România deschis traficului internațional rutier Leova -

Bumbăta. 

 

 

Ministru                                                              Ana REVENCO 

C. Rezultatul negocierilor
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