
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului,  

întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova 

și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul 

„Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 81 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, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui 

împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”). 
 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb 

de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind 

acordarea unui împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului 

agricol”). 
 

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

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui 

împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”). 

 

4. Se împuternicește ministrul afacerilor externe și integrării europene 

pentru semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut 

(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”). 

 

5. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 174/2020 pentru inițierea 

negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui 
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împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”), 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 94-98, art. 245). 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 
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