
proiect 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. ___________ 

din ____________________  

 

 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

unor acte normative 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR     Aureliu CIOCOI 

 

Contrasemnează:  

 

Ministrul afacerilor externe și  

integrării europene       Aureliu CIOCOI 

 

Ministrul justiției                   Fadei NAGACEVSCHI 
 

 

 

Проект 

 

http://gov.gov.md/md/cbnegruta
http://gov.gov.md/md/cbnegruta


proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MODLOVA 

 

LEGE  

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Articolul I. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor din Republica Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610) se modifică 

după cum urmează: 

1. la Articolul 30: 

la litera e), după cuvintele „statele membre ale Uniunii Europene” se va 

completa cu cuvintele „Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

Statele Unite ale Americii, Canada”;  

se va completa cu litera j) cu următorul conținut: 

„j) străinii care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova”. 

 

Articolul II. – Anexa nr.1 la Legea nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe 

care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sânt exonerați 

de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii 

Moldova, se modifică după cum urmează: 

1. Indicele ² se va expune în următoarea redacție: 

“2 Cu excepția titularilor de permis de ședere sau de viză valabilă (exceptând 

viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene 

sau de unul dintre statele părți ale Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canada, care pot călători 

în Republica Moldova pe perioada valabilității acestora.” 

  

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Zinaida GRECEANÎI 

 

 

 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte normative 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Lista statelor, resortisanții cărora au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova este 

prevăzută în Anexa 1 la Legea nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au 

obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sânt exonerați de 

obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. 

Totuși, pentru resortisanții unui șir de state din această listă, marcate cu indicele ², 

călătoriile în Republica Moldova au fost facilitate, aceștia fiind exonerați de la 

obligativitatea vizelor, cu condiția că dețin un permis de ședere sau o viză valabilă 

(exceptând viza de tranzit), eliberate de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene 

sau de unul dintre statele părți ale Acordului Schengen, cu care pot călători în Republica 

Moldova pe perioada valabilității acestora.  

Odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, exceptarea de viză nu mai poate 

fi aplicată față de resortisanții statelor vizate, ce sunt titulari ai unei vize britanice sau a 

unui permis de ședere valabil în țara respectivă. În context, MAEIE consideră judicios 

completarea excepției prevăzute la indicele ² din Anexa nr.1 a Legii 257/2013, cu 

mențiunea privind exceptarea de viză inclusiv a titularilor unui permis de ședere sau a 

unei vize valabile (cu excepția vizei de tranzit) în Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord. 

La fel, MAEIE propune extinderea excepției în cauză și pentru resortisanții statelor 

marcate cu indicele ² din Anexa nr.1, care sunt titulari ai unui permis de ședere sau ai 

unei vize valabile (cu excepția vizei de tranzit), eliberate de SUA și Canada. Obținerea 

vizelor/permiselor de ședere în SUA și Canada parcurge un proces riguros, având la bază 

un mecanism complex și eficient de verificare a solicitantului. Deținerea vizei pentru 

statele respective poate fi considerată un indicator pozitiv în aprecierea riscului 

migrațional pentru statul nostru din partea respectivilor solicitanți. Prin urmare, dacă 

persoanele în cauză nu reprezintă un risc pentru SUA și Canada, acesta este practic 

inexistent pentru Republica Moldova.  

Menționăm că titularii unei vize sau Green card SUA sunt exonerați de viză de intrare în 

Georgia, Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia, 

Turcia (pentru cetățenii anumitor state) etc., sau dispun de facilități la intrare în circa 46 

state. Titularii de viză sau permis de ședere în Canada, sunt exonerați de viză în Georgia, 

Macedonia de Nord, Mexic, Costa Rica, Peru, Chile, etc., sau beneficiază de facilități la 

intrare în circa 36 state. De asemenea, titularii unei vize/permis de ședere în SUA și 

Canada sunt exonerați de viză de tranzit în Marea Britanie. 

În acest context, MAEIE propune extinderea excepției privind exonerarea de viză pentru 

Republica Moldova a resortisanților statelor marcate cu indicele ² din Anexa nr.1 a Legii 

257/2013, inclusiv asupra titularilor de viză sau permis de ședere eliberat de SUA și 

Canada.  

Din aceeași perspectivă, MAEIE consideră rațională exonerarea titularilor unei vize sau 

a unui permis de ședere în Marea Britanie, SUA și Canada de la procedura invitației 

eliberate de Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne. 



Invitația eliberată de Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova constituie una dintre condițiile de obținere a vizei Republicii 

Moldova, de către cetățenii statelor menționate în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 331/2011 cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini. Astfel, cetățenii străini 

care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova, dar sunt cetățeni ai statelor 

incluse în Anexa nr. 2 a Hotărârii 331/2011, în vederea obținerii vizei de intrare în 

Republica Moldova trebuie să prezinte invitația eliberată de Biroul Migrație și Azil, fapt 

care necesită timp și formalități adiționale, creând astfel dificultăți de ordin birocratic 

pentru obținerea vizei de intrare în Republica Moldova.    

Consulii Onorifici ai Republicii Moldova reprezintă interesele economice și de altă 

natură ale Republicii Moldova în țara de reședință, protejează drepturile și interesele 

cetățenilor moldoveni, persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova, în 

conformitate cu legislația națională și în limitele admise de dreptul internațional, acestea 

fiind persoane notorii în țara lor cu o reputație înaltă și stare financiară bună, cerințe în 

baza cărora să poată exercita funcția respectivă. Prin urmare, MAEIE consideră rațională 

exceptarea cetățenilor străini care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii 

Moldova de la procedura invitației pentru obținerea vizei. 

În această ordine de idei, MAEIE propune operarea completării corespunzătoare în 

articolul 30 al Legii 200/2010 privind regimul străinilor, pentru extinderea excepției de 

la procedura invitației și pentru străinii titulari ai unei vize valabile sau a unui permis de 

ședere în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, 

Canadei, precum și pentru străinii care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii 

Moldova. 

Prin modificările propuse, se urmărește facilitarea călătoriilor pentru categoriile de 

persoane menționate, sporind atractivitatea țării noastre, creând astfel premise favorabile 

pentru creșterea economică, valorificarea potențialului turistic și cultural al țării noastre.  

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului ți evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede completarea articolului 30 din Legea 200/2010 privind regimul 

străinilor în Republica Moldova cu categorii noi de străini, exceptați de la procedura 

invitației, după cum urmează: 

- se va completa punctul e) al articolului 30 din Legea 200/2010 în vederea 

exonerării de la procedura obținerii invitației a străinilor titulari ai unui permis de 

ședere sau ai unei vize valabile (cu excepția vizei de tranzit), eliberate de Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, SUA și Canada; 

- se va completa articolul 30 cu litera j) cu următorul conținut: 

          „j) străinii care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova”. 

De asemenea, excepția de la obligativitatea vizelor pentru statele marcate cu indicele², 

din Anexa 1 la Legea nr. 257/2013, se va reda într-o redacție nouă, fiind extinsă și pentru 

resortisanții acestor state care dețin o viză sau permis de ședere eliberate de Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord, SUA și Canada.  

5. Fundamentarea economico – financiară 

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de lege nu va necesita cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul de stat. Sub aspect financiar, încasările la bugetul de 



stat din eliberarea vizelor/invitațiilor se vor diminua nesemnificativ. Pe de altă parte, 

această inițiativă va facilita cooperarea economică, atragerea investițiilor, dezvoltarea 

turismului și a altor sectoare prioritare pentru statul nostru, dar și va putea genera 

eventuale facilități de călătorie pentru cetățenii RM.  

6. Modul de încorporare al actului în cadrul normativ în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de lege nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene www.mfa.gov.md, (compartimentul 

„Transparența decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”). 

În conformitate cu art. 32 și 34 din Legea nr.100/2017, proiectul urmează a fi supus 

procedurii de avizare, consultare publică și expertizare.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

Urmare obținerii avizelor de la autoritățile naționale competente, proiectul va fi remis în 

adresa Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu necesită expertiza de compatibilitate. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Potrivit art.34 alin. (1) și art.37 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul 

Hotărârii de Guvern se remite Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice. 

 

11. Constatările altor expertize 

Nu au fost. 

 

 

 

 

Eugeniu REVENCO 

Secretar General  

http://www.mfa.gov.md/


CERERE 
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 
Nota autorului 

1. Categoria și 

denumirea proiectului 

 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea unor acte 

normative 

2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

3. Justificarea depunerii 

cererii  

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea unor acte 

normative a fost elaborat în vederea extinderii excepției 

de la procedura invitației, prevăzute de articolul 30 al 

Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova, și pentru străinii titulari ai unei vize valabile sau 

a unui permis de ședere în Regatul Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canadei, 

precum și pentru străinii care dețin funcția de Consul 

Onorific al Republicii Moldova. De asemenea, proiectul 

prevede extinderea excepției privind exonerarea de viză 

pentru Republica Moldova, asupra resortisanților statelor 

marcate cu indicele ² la Anexa nr. 1 a Legii 257/2013, care 

dețin o viză sau un permis de ședere eliberat de Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, SUA și Canada. 

Deținerea vizei pentru statele respective poate fi 

considerată un indicator pozitiv în aprecierea riscului 

migraţional pentru statul nostru din partea respectivilor 

solicitanți. Prin urmare, dacă persoanele în cauză nu 

reprezintă un risc pentru Marea Britanie, SUA și Canada, 

acesta este practic inexistent pentru Republica Moldova.  

Prin modificările propuse, se urmărește facilitarea 

călătoriilor pentru categoriile de persoane menționate, 

sporind atractivitatea țării noastre, creând astfel premise 

favorabile pentru creșterea economică, valorificarea 

potențialului turistic și cultural al țării noastre.  

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Justiţiei – expertiza juridică 

Serviciul de Informații și Securitate 

Centrul Naţional Anticorupţie – expertiza Anticorupţie 

5. Termenul-limită 

pentru depunerea 

avizelor/expertizelor  

10 zile lucrătoare 

6. Persoana responsabilă 

de promovarea 

proiectului 

Gheorghe CUCOȘ, Șef secție, Direcţia Afaceri 

Consulare, MAEIE, tel. 022 201 048 

Email: gheorghe.cucos@mfa.gov.md 



7. Anexe  

 

- Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea unor acte 

normative; 

- Proiectul Legii pentru modificarea unor acte 

normative; 

- Nota informativă la proiect. 

8. Data și ora depunerii 

cererii 

 

Semnat electronic 

9. Semnătura  

 

Eugeniu REVENCO 

Secretar General  

 

 
 

Secretar General        Eugeniu REVENCO 



 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  ŞI INTEGRĂRII EUROPENE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN  INTEGRATION 

OF THE REPUBLIC  OF MOLDOVA 

 

 

 

 

 

 

Str. 31 August 1989 80, MD-2012 Chişinău • Tel: (373 22) 578205 • Fax: (373 22) 232302 • http://www.mfa.gov.md 

 

Nr. DI/3/041-1744 din 25 februarie 2021 

 

 

 

Cancelaria de Stat 

 

 

Prin prezenta, în conformitate cu pct. 179 din Regulamentul Guvernului aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, se remite pentru examinare și înregistrare proiectul 

Hotărârii de Guvern „cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative”, în lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul 

următoarei ședințe a secretarilor generali. 

 

 

 

Eugeniu REVENCO 

Secretar General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.: Lilia Manoli 

tel.: (022) 578 324 

 




