
Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 396 
din 14-08-2019

pentru aprobarea Protocolului cu privire la modi�carea 
și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire 
la tra�cul auto internațional  din 9 aprilie 1994, 

întocmit la 15 mai 2019

Publicat : 16-08-2019 în Monitorul O�cial Nr. 256-259 art. 513

În temeiul art. 12 alin. (2) și 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), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Protocolul cu privire la modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional din 9 aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019.

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părții belaruse aprobarea Protocolului nominalizat.
3. Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului menționat.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
 
PRIM-MINISTRU                                                                                                   Maia SANDU
 
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                                                                             Nicolae Popescu
Ministrul economiei
și infrastructurii                                                                                                      Vadim Brînzan
 
Nr. 396. Chişinău, 14 august 2019.
 

PROTOCOL
cu privire la modificarea şi completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova

şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internaţional din 9 aprilie 1994
 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus, denumite în continuare „Părţi Contractante”,
dorind să continue dezvoltarea reciprocă a traficului rutier de pasageri şi mărfuri între ambele state, precum şi în tranzit pe teritoriile

statelor,
în conformitate cu prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto

internaţional din 9 aprilie 1994 (în continuare – Acord), au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

Acordul se completează şi se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se expune în următoarea redacţie:
„Transporturile neregulate de pasageri cu autobuze între Republica Moldova şi Republica Belarus,  sau  în tranzit pe teritoriul acestora,

se efectuează fără autorizaţii.
La efectuarea transporturilor neregulate conducătorul autobuzului trebuie să dispună de lista nominală a pasagerilor.”
2. Articolul 4 se exclude.
3. Alineatul 1 al Articolului 5 se expune în următoarea redacţie:
„Transporturile de mărfuri între Republica Moldova şi Republica Belarus (transportul bilateral), în tranzit pe teritoriul lor  (transportul

în tranzit), de asemenea între punctul situat pe teritoriul statului unei Părţi Contractante, şi punctul pe teritoriul ţării terţe, precum şi viceversa
(transportul în/din ţări terţe), se efectuează fără autorizaţii.”

4. Alineatul 3 al Articolului 5 se exclude.
5. Articolul 6 se exclude.
6. Alineatul 3 al Articolului 7 se expune în următoarea redacţie:



”Dacă autorizaţia menţionată în primul alineat al prezentului articol prevede deplasarea mijlocului de transport auto pe un anumit
traseu, transportarea trebuie să fie efectuată pe traseul specificat.”

7. Articolul 12 se expune în următoarea redacţie:
”Articolul 12

Mijloacele de transport auto, înregistrate pe teritoriul statului unei Părţi Contractante şi temporar importate pe teritoriul statului
celeilalte Părţi Contractante, se scutesc de taxe vamale, impozite şi taxe, percepute pentru posesia şi folosirea mijloacelor de transport, care
efectuează transporturi internaţionale pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante.

Scutirile menţionate în primul alineat al prezentului articol nu se aplică la taxele vamale, impozitele şi taxele incluse în costul
combustibilului sau plăţile încasate pentru utilizarea drumurilor cu plată.”

Articolul 2
Protocolul Adiţional de aplicare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul

auto internaţional din 9 aprilie 1994 se completează şi se modifică după cum urmează:
1. În punctul 1 sintagma „Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma ”Ministerul Economiei şi

Infrastructurii al Republicii Moldova”.
Numerele de telefon şi fax ale organelor de resort se exclud.
2. Punctul 3 se exclude.
3. Punctul 4 se expune în următoarea redacţie:
„4. Pentru obţinerea autorizaţiei speciale prevăzute în articolul 7 al prezentului Acord, transportatorul trebuie să depună o cerere la

organul de resort  sau la instituţia autorizată de către acesta, în ordinea stabilită de legislaţia statului celeilalte Părţi Contractante.”
4. Punctele 5 - 8 se exclud.

Articolul 3
Prezentul Protocol se încheie pe termenul valabilităţii Acordului şi intră în vigoare din data primirii prin canale diplomatice a ultimei

notificări scrise privind îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor interne, necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.     
   
Întocmit la Minsk, la 15 mai 2019, în două exemplare originale, fiecare în limba română, belarusă şi rusă, toate textele fiind autentice.

În cazul apariţiei diferendelor de interpretare a prezentului Protocol, textul în limba rusă va fi de referinţă.
 
Pentru Guvernul                                                             Pentru Guvernul
Republicii Moldova                                                         Republicii Belarus
 


