
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 

şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la conversiunea și recunoașterea 

reciprocă a permiselor de conducere, semnat la 7 octombrie 2021 

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

În temeiul art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (5) 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 aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la 

conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la 

7 octombrie 2021. 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Guvernului

Republicii Lituania aprobarea Acordului nominalizat. 

3. Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Instituţia Publică Agenţia Servicii

Publice vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru realizarea prevederilor 

Acordului menționat. 

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 



ARGUMAENTAREA 

 oportunităţii aprobării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Lituania privind conversiunea şi recunoaşterea 

reciprocă a permiselor de conducere 

A. Descrierea Tratatului 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania, în scopul 

îmbunătăţirii securităţii transporturilor rutiere, precum şi în scopul facilitării traficului 

rutier, au convenit asupra Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Lituania privind conversiunea permiselor de conducere, conform căruia, 

titularul permisului de conducere emis de Autoritatea uneia dintre Părţile contractante, 

care îşi stabileşte reşedinţa pe teritoriul altei Părţi, are dreptul să-şi convertească 

permisul de conducere, fără a susţine examene teoretice şi practice. 

Prezentul Acord constă din prevederile Acordului şi anexele tehnice, care cuprind 

tabelele de echivalare şi lista permiselor de conducere. 

Prezentul Acord se va încheia pe un termen nelimitat şi va intra în vigoare la treizeci 

(30) de zile după recepţionarea ultimei notificări în scris prin canale diplomatice, prin 

care Părțile contractante se informează oficial reciproc despre îndeplinirea procedurilor 

lor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord. 

Orice parte contractantă va putea să denunţe prezentul Acord, adresând o notificare 

celeilalte părţi contractante, prin canale diplomatice. 

Acordul în cauză nu are menirea să implementeze, amendeze sau să substituie alte 

tratate în vigoare. 

B. Analiza de impact 

Informaţii generale 

Ţinând cont de importanţa subiectului privind conversiunea permiselor de conducere 

pentru cetăţenii Republicii Moldova şi Republicii Lituania, părţile au ajuns la o finalitate 

în urma negocierilor proiectului Acordului, acesta fiind semnat la Vilnius la 7 octombrie 

curent,  fapt care ne dă temei pentru aprobarea Acordului. 

Aprobarea Acordului este oportună şi binevenită pentru Republica Moldova, fiind 

îndreptăţită sub diverse aspecte: 

Aspectul politic, cultural şi social. Prezentul Acord corespunde întru totul şi vine 

să completeze pozitiv politica externă promovată de Republica Moldova privind 

dezvoltarea bunelor relaţii cu statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, prin 

intermediul acestui Acord, atât cetăţenii Republicii Moldova cât şi cei ai Republicii 



Lituania vor beneficia de dreptul de a-şi converti permisul de conducere, fără a susţine 

examene teoretice şi practice, fapt care vine în susţinerea intereselor ambelor state. 

 

Aspectul normativ. Prezentul Acord nu contravine Constituției Republicii 

Moldova, Cartei ONU, legislației Uniunii Europene și nici angajamentelor Republicii 

Moldova ce decurg din tratatele internaționale la care este parte. Acordul corespunde 

prevederilor Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, 

precum și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 422/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor 

internaționale. 

Totodată, Acordul în cauză a fost elaborat în plină concordanţă cu prevederile 

Regulamentului privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului 

pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou. 

 

Aspectul instituţional şi organizatoric. Aplicarea prevederilor acestui Acord nu 

necesită înfiinţarea unor structuri noi, asigurarea cu resurse suplimentare, etc. 

  

Aspectul financiar. Aprobarea Acordului nu necesită angajamente financiare ale 

părţilor. 

 

Aspectul temporar. Prezentul Acord urmează a fi aprobat pe un termen nelimitat şi 

va intra în vigoare pentru Republica Moldova după îndeplinirea procedurilor naţionale 

de punere în vigoare. 

Orice parte contractantă va putea să denunţe prezentul Acord, adresând o notificare 

celeilalte părţi contractante, prin canale diplomatice. 

 

C. Analiza oportunităţii aprobării Acordului 

Este evidentă situația că conaţionalii noştri, în actuala situaţie economică, sunt în 

căutarea unui loc de muncă bine plătit, destinaţia de bază fiind ţările Uniunii Europene. 

Astfel, posesia permisului de conducere le permite o angajare mai sigură şi respectiv o 

integrare în societate mai rapidă. 

Prevederile prezentului Acord va oferi cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi 

permanent sau provizoriu în Republica Lituania, un şir de beneficii cum ar fi scutirea de 

şcolarizare şi examinare suplimentară la convertirea permiselor de conducere şi 

cheltuielilor aferente acestui proces, libera circulaţie în traficul internaţional, inclusiv prin 

facilitarea încheierii contractelor de muncă. 



Menționăm că, Acordul în cauză a fost semnat la Vilnius, la 07 octombrie 2021, de 

către Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al 

Republicii Moldova, Dl Veaceslav Dobîndă și Ministrul afacerilor interne al Republicii 

Lituania, Dna Agne Bilotaite. 

Prezentul Acord urmează a fi aprobat pe un termen nelimitat şi va intra în vigoare  

la treizeci (30) de zile după recepţionarea ultimei notificări în scris prin canale 

diplomatice, prin care Părțile contractante se informează oficial reciproc despre 

îndeplinirea procedurilor lor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului 

Acord. 

Având la bază argumentele de rigoare și reieșind din importanța acestui Acord, 

precum şi în temeiul art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (5)  din Legea nr. 595/1999 privind 

tratatele internaționale ale Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne consideră 

relevantă promovarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Acordului 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la 

conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere. 

 

 

Secretar de stat                          Serghei DIACONU 

  




