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Cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, 

întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova 

şi Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor 

de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare 

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

 
În temeiul art. 7 și 8¹ din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale 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, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Brazilia privind 

abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare. 

 

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de 

note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Brazilia 

privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare. 

 

3. Se aprobă semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor 

de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 

 

Ministrul afacerilor interne               Pavel Voicu 

 



Argumentarea 
necesităţii iniţierii negocierilor și aprobării semnării Acordului, întocmit prin schimb de 

note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Brazilia 
privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare  

 
A. Descrierea tratatului 
Proiectul Acordului privind abolirea reciprocă a vizelor de scurtă ședere pentru titularii 
paşapoartelor ordinare are drept scop dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare 
dintre cele două state prin oferirea cetăţenilor, titulari de paşapoarte ordinare, a posibilităţii de a 
călători reciproc fără vize. Proiectul Acordului se încadrează în categoria tratatelor 
interguvernamentale şi conţine 9 puncte, care reglementează condiţiile de intrare, şedere şi 
tranzitare a teritoriilor celor două ţări de către cetăţenii ambelor state.  
Acordul se propune a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Modificarea acestuia poate fi 
efectuată în condițiile stabilite de Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor. 

B. Analiza de impact 
Informații generale. Actualitatea Acordului în cauză este determinată de interesul comun al 
ambelor state de a impulsiona, diversifica şi extinde relaţiile de prietenie şi colaborare între ţări, de 
a facilita interacțiunea dintre oamenii de afaceri și de a dezvolta turismul.  
La data de 27 februarie 2014, prin Legea nr. 15, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul 
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea 
vizelor de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte ordinare, întocmit la Chişinău, la 9 decembrie 
2013. Însă, Acordul vizat nu a intrat în vigoare din cauza neîndeplinirii procedurilor interne de către 
partea braziliană. În dialog cu ambasada Braziliei la Kiev s-a atestat existența mai multor formalități 
birocratice legate de procesul legislativ din Brazilia, care pot dura timp îndelungat. În vederea 
urgentării stabilirii unui regim de călătorii fără vize, partea braziliană a propus încheierea unui nou 
acord prin schimb de note, care, conform procedurilor interne ale acesteia, ar putea intra în vigoare 
mai rapid.  
Acordului are drept scop de a stabili un regim de călătorii fără vize pentru titularii pașapoartelor 
ordinare, care călătoresc pe teritoriul celuilalt stat în scopuri turistice, de tranzit sau afaceri, pentru o 
perioadă ce nu depăşeşte de nouăzeci (90) de zile, în decursul oricărei perioade de 180 zile, ceea ce 
implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de şedere.    
Totodată, ambele Părți își rezervă dreptul de a refuza intrarea sau de a reduce şederea cetăţenilor 
statului celeilalte Părţi consideraţi indezirabili.  
Aspectul politic, cultural şi social: Din punct de vedere politic, prezentul proiect de Acord 
reconfirmă voinţa ambelor state de a consolida relaţiile bilaterale, de a intensifica relaţiile de 
prietenie, de a dezvolta legăturile economice, comerciale, tehnico-ştiinţifice, culturale între cele 
două state.  

Aspectul economic şi de mediu: 
Aplicarea Acordului nu va avea consecinţe negative asupra economiei Republicii Moldova. Mai 
mult ca atât, intrarea în vigoare a Acordului va crea premise pentru consolidarea relaţiilor politice 
bilaterale, contribuind la dezvoltarea cooperării reciproce în domeniile economic, antreprenorial ş.a. 

Aspectul normativ: 
Acordul corespunde prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi Legii nr. 595-XIV din 
24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova. De asemenea, acesta este în 
concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Viena din 23 mai 1969 cu privire la dreptul tratatelor. 
La etapa ratificării Acordului în cauză va fi necesară abrogarea Legii nr. 15/2014 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative a Braziliei 



privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte ordinare, întocmit la Chişinău, 
la 9 decembrie 2013. 

Aspectul instituţional şi organizatoric: 
Una din formele de cooperare prevăzute în tratat, sub aspect organizatoric, este schimbul de 
specimene ale paşapoartelor ordinare valabile, nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data notei 
de răspuns. De asemenea, în cazul punerii în circulație a noilor paşapoarte ordinare sau modificarea 
formatului celor existente, Părţile urmează să transmită reciproc specimenele paşapoartelor noi sau 
modificate, nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile înainte de punerea în circulație a acestora. 
Aplicarea Acordului nu va necesita înfiinţarea unor instituţii, structuri noi naţionale şi internaţionale 
sau modificarea celor existente, precum şi nu va necesita abilitarea unor persoane sau instituţii cu 
împuterniciri noi. Implementarea Acordului nu implică antrenarea resurselor umane suplimentare. 

Aspectul financiar: 
Ținând cont de faptul că Republica Moldova a abolit regimul de vize pentru cetăţenii brazilieni, 
titulari ai oricăror tipuri de paşapoarte, prezentul proiect nu aduce atingere bugetului de stat. 

Aspectul temporar: 
Acordul urmează să se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp şi va intra în vigoare după 
90 de zile de la data recepţionării ultimei notificări privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor 
interne corespunzătoare pentru intrarea în vigoare a acestuia. Din motive de securitate, ordine 
publică sau sănătate publică, fiecare Parte poate suspenda aplicarea Acordului, integral sau parțial. 
Decizia de suspendare a Acordului, precum şi cea de anulare a suspendării, urmează a fi notificată în 
scris, prin canalele diplomatice, în cel mai scurt timp. Modalitatea de soluționare a divergențelor 
privind interpretare a prevederilor Acordului, precum și procedura de modificare, va fi efectuată în 
conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23.05.1969. 
Oricare dintre Părţi poate denunţa Acordul, notificând cealaltă Parte. În această situaţie Acordul îşi 
va înceta acţiunea după 90 de zile de la data recepţionării notificării. Nu sunt prevăzute careva 
obligaţiuni ale Părţilor, după stingerea Acordului.  

C. Mandatul pentru negocieri 
Instituţia responsabilă pentru negocierea şi semnarea Acordului este Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene. 

D. Procedura negocierilor 
Negocierile urmează a fi efectuate prin corespondenţă. Ținând cont de faptul că prezentul proiect 
preia prevederile Acordului semnat în 2013, modificări esențiale în textul acestuia nu vor fi operate.  
Reieşind din cele expuse, MAEIE consideră oportună iniţierea negocierilor și aprobarea semnării 
proiectului Acordului, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor 
ordinare. 
 

 
Dumitru SOCOLAN 

Secretar de Stat  
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