
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, 

întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova  

și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut  

(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului  

agricol”), semnat la Chișinău la 29 iunie 2020 

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

 

În temeiul art. 14 alin. (4) 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 HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

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

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut 

(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”), semnat la 

Chișinău la 29 iunie 2020. 

 

 

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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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

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

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut 

(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”)  
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut 

(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”), semnat la 

Chișinău la 29 iunie 2020. 

 

Art. 2. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica 

Guvernului Japoniei ratificarea Acordului menționat. 

 

Art. 3. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului 
 



Argumcntarca

oportllnitatii rntifiearii Acordului, intocmit prin sehimh de nute, intrc Guvcrnlll
Rcpllblicii Moldova ~i Guvernlll Japonici pri\'ind acordarca unui imprulllut

(Proiectul ,,!\1odernizarea tehnicii ~i a cchipamentlllui agricol")

A. Descrierca Acorduilli

InformG/1i generale

Acordului, intocmit prin schimb de note, intre Guvernul Republicii Moldova ~i
Guvemul Japoniei privind acordarea unui imprumut (Proiectul "Modernizarea tehnicii ~i
a echipamentului agricol") este IInul bilateral care se incheie la nivel de Guvern al
Republicij Moldova ~iGuvernul Japoniei, ~i nu va implica participarea altor paqi la acest
Acord.

Acordul intocmit prin schimb de note constituie:
I. Schimbul de Note format din 10 puncte, care are un earacter general (suma

imprumutului, perieada de gratie, dcbursare ~i rambursare, rata de interes. etc.);
2, Nota verbala, formata din 4 puncte ill care este stipulata tara cligibila pentru

prestarea bunurilor ~i a serviciilor de consultanta ~i excepliile.
3. Procesul verbal format din 7 puncte, care stipuleaza detaliile procedurale

pentru achizitionarea bunurilor.
In/orma(U privind cOn(inulUI Iralalului:

Acordul, intocmit prin schimb de note, are drept scop confirmarea deschiderii
Guvernului Japoniei de a oleri un credit preferential Guvernului Republicii Moldova in
valoare de 2 059 000 000,00 Yeni japonezi (aprox. 18647283 USD) prin intermediul
Agentiei Japoneze pentru Cooperare Internationala (JICA), in vederea implementarii
proiectului de Modernizare a ma~inilor ~i a echipamentului agricol (proiectul "MAME")
din Republica Moldova ~i acceptul Guvernului Rcpublicii Moldova in accesarea
imprumutului mentionat.

Prezentul Acord nu amcndeaza, nu implementeaza ~i nici nu substituie vreun
Acord existent. Acordul urmeaza sa lie intecmit pc 0 perioada de 40 de ani (11 ani -
perioada de gratie ~i 28 de ani - perioada de rambursare).

R. Analiz~1 de impact

In/ormolU generale
Actualitatea Acordului rezida in existenta cererii continue de tehnica ~i echipamcnt

agrieol oferita pc pareursul a aprox. 20 de ani prin intermediut proiectelor in domeniul
mecanizarii, implementate cu supol1ul Guvernului Japoniei de catre Unitatea de
Implementare ~iAdministrare a Proiectului Cre~terii Productiei Alimentare-2KR.

Scopul final a1 Acordului consUl in accesarea surselor tinanciare pentru
imbun~tatirea productivitatii agricole prin furnizarea tchnicii agricole ~i a echipamentului
post-recoltare destinate intrcprinderilor mici ~imijlocii.



'. ,
Obiectul de reglementare. care ar consemna imprumutul intre doua GUVCIllC, nu

poate fi reglementat altfel decat printr-un Acord,
Principalele drepturi ale Guvernului sunt determinate prin bencticierea ullui credit

preferential cu 0 dobilnda de 0, I%, cu 0 perioada de debursare de 9 ani, iar obligatiile
constau in realizarea ell buna credinta a prevederilor Proiectului ell folosirea mijloacelor
financiare in scopul prevazut in Acordul de imprumut ~irambursarca sumei imprumutatc.

Proiectul are 0 acoperire nationaHi ~ide beneficiile acestuia se pOL bucura loti
agricultorii din Republica Moldova,

Aspectu/ politic, cultural ~isocial: Prevederile Acordului nu contravin politicii
interne ~iexteme prom ovate de Republica Moldova. Acordul mentionat va aduce efeete
directe ~iindirecte pozitive asupra relatiilor bilaterale ~ilTIultilaterale eu taate state Ie
lumii ~i organizatiile internationale prin ere~terea eredibilitatii in raport eu partenerii de
dezvoJtare ~i donatorii, totodata sporind la calitatea ~i cantitatea produselar
agroalimentare astfel oferind posibilitatea deschiderii noilor piete de desfacere ulterior,

Aspectul economic ~i de mediu: Proiectul Acordului nu contine prevederi care ar
avea repercusiuni negative aSllpra economiei ~i mediului Rcpublicii Moldova. Mai mult
ca atat, prin modemizarea agriculturii VOl' fi create Iocuri de munca ee va eontribui la
dezvoltarea indireeta a eeonomici ~i totodata va miqora eliminarca CO:? prin scoatcrca
din circuit a tehnieii agrieole lIzatc.

Aspectul normariv. Acordul men\ionat este compatibil ClI prevederile Constitll\ici
Republicii Moldova, Cana ONU, alte tratate internationale in vigoare angajamentc
asumate de tara noastra pe plan international sau regional, precum cu legislatia lJE,
Acesta a fost elaboral eu respectarea prevederilor legii 595/1999 privind tratatele
intemationale ale Republicii Moldova. Urmare a ratiticarii Acordului mentionat.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ~i Mediului (MADRM), va solicita
Ministerului Finanteior (in calitatea sa de autoritate na\ionala de coordonare ~i
management a asisten\ei exteme, precum ~i punctuI unie de contact/control eu partenerii
externi de dezvoltare, privind propunerile de proiecte/ programe de asistenta external.
introducerea proiectului in Anexa nr. 2 a HG 246/20 I0 cu privire la modul de aplicare a
facilita\ilor fiscale ~i vamale aferente realizarii proiecteior de asisten\a tehniea ~i
investi\ionala in derulare, care cad sub incidcnta tratatelor interna\ionale la care
Republica Moldova este pal1e.

Aspectul institl/lional $i orRanizatoric. in vederea implementarii prevederilor
Acordului. MADRM a ineeput reorganizarea Unitatii de Implementare ~i Administrarc a
Proiectului Cre~terii Productiei Alimentare din subordinea MADRM in Institutia Publica
"Agentia pentru Dezvoltarea ~i Modernizarea Agriculturii" (HG nr. 425/2020), care va
fortifica capacitatile in gestionarea ~i implementarea Proiectuiui pc tcritoriul Republicii
Moldova,

Aspectul jinanciar. Acordui va aduce beneficii financiare sectorului agroalimentar
prin oferirea unui credit preferential pe 0 perioada de 40 de ani, cu 0 dobilnda de 0.1%
inclusiv cu 0 perioada de gratie de 12 ani. Prezentul Acord cade sub aspectul datoriei
publice ~iin procesui de negocieri se VOl' tine cont de prevederilc art. 8 din Legea
bugetului de stat pentru anul 2020 nr, 172/2019 care dispunc ca, la situalia din 31
decembrie 2020, datoria de stal externa nu va depa~i 41820,9 milioane de lei
(echivalentul a 2208.1 milioanc de dolari SUA), Acordul nu impliea costuri suplimenlare
pentru asigurarea aqiunilor legate de aspectul normativ. institutional ~i organizatoric din



bugetul de stat avand in vedere ca Institulia Publica "Agentia pentru Dezvoltarea $i
Modemizarea Agriculturii" va Ii finan~ata din rata de interes a vanzarii tehnicii ~ia
echipamentului oferit in rate agricultorilor. Prin urmare, agricultorii VOl' beneficia de
tehniea $i eehipament agrieol nOli, la lin pret redus, seutit de TVA la import, eu
posibilitatea de achitare in rate~itara gaj.

Aspectul femporar. Prczcntul Acord a fast incheiat pc 0 perioada de 40 de ani din
data emiterii Opiniei Legale, adresata JICA. Cele doua Guverne, vor purta consul tar! eu
privire Ia arice chestiune care poate aparea din sal! in legatura ell prezenta intelegere.

C. Analiza oportunitatii ratificarii
Prezentul Acord, intacmit prin schimb de note, intre Guvemul Republicii Moldova

~iGuvemul Japoniei privind acordarea unui imprutnUl (Proiectul ..Modemizarea tehnicii
~ia echipamentului agricol") a fast intacmit in iimba engleza, prin schimb de scrisori,
contrasemnat la data de 29 iunie 2020 la Chi$inau, de eatre Ministrul Afacerilor Externe
$; Integrarii Europene, dl Oleg TULEA din partea Guvernului Republicii Moldova $i E.S.
dl Yoshihiro KATA YAM A, Ambasadorul Japonici la Chi$inau.

Concomitcnt, n fost pregatit setlll de matcriale ate-rent ratiticarii Acordlllui de
imprumut intre Guvernlll Repllblicii Moldova ~i Agentia Japoneza pentru Cooperare
Internationala pentru realizarea Proiectului "Modemizarea tehnicii ~i a echipamentului
agrieol" (MAME).

l\:linistru Ion PER.IV
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