
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

 

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 NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE  

pentru modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.75-80 art.243), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) În temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, activitățile din cadrul sistemului de control al frontierei, menționate la 

alineatul (1), pot fi efectuate de către reprezentanții agențiilor specializate străine 

și internaționale, în limitele prevăzute de aceste tratate, cu respectarea legislației 

naționale a Republicii Moldova.” 

2. La articolul 16 alineatul (2), după cuvintele „beneficiază de protecție” se

introduce textul: ,, , precum și reprezentanții agențiilor specializate străine și 

internaționale, menționați la articolului 7 alineatul (7)”. 

Art. II. – La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 130/2012 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 222-227, art. 721), cu modificările ulterioare, după 

cuvintele „participării la” se introduce textul „operațiuni comune prevăzute de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte,”. 

Art. III. – La articolul 3 litera c) din Legea nr. 218/2012 privind modul de 

aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2012, nr. 254-262, art. 836), cu modificările ulterioare, 

după cuvântul „angajați” se introduce textul „ai agențiilor specializate străine și 

internaționale,”, iar după cuvintele „în scopul” se introduc cuvintele „participării 

la operațiuni comune prevăzute de tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte sau”. 

Art. IV. – La articolul 2 alineatul (2) litera b) din Legea nr. 200/2010 

privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr.179-181, art.610), cu modificările ulterioare, după textul 
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,,antitero străine,” se introduc cuvintele ,,precum și reprezentanții agențiilor 

specializate străine și internaționale”. 

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

Oficial al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului  



Notă informativă 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Interne 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

La data de 17 martie 2022 a fost semnat Acordul între Republica Moldova și 

Uniunea Europeană privind acțiunile operative desfășurate de Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova (în continuare - 

Acord). 

Drept urmare a apărut necesitatea ajustării cadrului normativ existent, fapt ce va 

permite efectuarea acțiunilor comune pe teritoriul Republicii Moldova de către 

reprezentanții Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (în 

continuarea – FRONTEX) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (în continuarea – IGPF). În 

scopul acordării posibilității de a efectua activități comune pentru asigurarea 

securității frontierei de stat a Republicii Moldova au fost propuse spre modificare 

următoarele acte normative: Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a 

Republicii Moldova; Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu 

destinaţie civilă; Legea nr.218/2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a 

mijloacelor speciale şi a armelor de foc; Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor 

în Republica Moldova. 

Propunerile de modificare sunt orientate spre acordarea posibilității de activitate a 

personalului FRONTEX la frontiera de stat a Republicii Moldova, în special la 

sectorul moldo-ucrainean, care va acorda asistență angajaților Poliției de Frontieră. 

Elaborarea proiectului de modificare a fost impusă de necesitatea de a determina 

cu exactitate cadrul juridic prin care membrilor echipelor trimiși de FRONTEX le 

sunt atribuite competențe executive pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul 

operațiunilor comune. Conform prevederilor Acordului „operațiune comună” 

înseamnă o acțiune coordonată sau organizată de FRONTEX pentru a sprijini 

autoritatea națională a Republicii Moldova responsabilă de controlul la frontieră, care 

vizează abordarea unor provocări precum imigrația ilegală, amenințările prezente sau 

viitoare la frontierele Republicii Moldova sau criminalitatea transfrontalieră ori care 

vizează acordarea unei asistențe tehnice și operative sporite pentru controlul 

respectivelor frontiere. 

Totodată, a apărut necesitatea adaptării cadrului normativ național pentru a 

permite utilizarea de către reprezentanții FRONTEX al armelor de serviciu, al 

mijloacelor speciale din dotare, precum și a forței fizice. Adițional, se creează 

condițiile necesare pentru legalizarea șederii acestora pe perioada operațiunii comune. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative promovat, nu are ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prin proiect se propune completarea Legii nr.215/2011 cu privire la frontiera de 



stat a Republicii Moldova cu câteva prevederi noi, care vor permite instituirea 

echipelor FRONTEX în scopul desfășurării activităților operative pe teritoriul 

Republicii Moldova, care se vor desfășura conform cadrului normativ național al 

Republicii Moldova. 

Modificările la Legea nr.130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu 

destinaţie civilă vor permite introducerea, deţinerea, portul şi folosirea pe teritoriul 

Republicii Moldova a armelor de către personalul care participă la operațiuni comune 

pe teritoriul Republicii Moldova, conform tratatelor. Conform prevederilor Acordului 

Republica Moldova autorizează membrii relevanți ai echipelor să îndeplinească 

sarcini în timpul unei activități operative care necesită utilizarea forței, inclusiv portul 

și utilizarea armelor de serviciu, a muniției și a altor echipamente. 

Prin modificările la Legea nr.218/2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, 

a mijloacelor speciale şi a armelor de foc, persoanele desemnate de Agenția 

Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă vor fi subiecți ai acesteia, 

prin urmare vor fi obligați să respecte prevederile legale în cazul apariție necesității de 

aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și armelor de foc. Acordul stabilește că 

armele de serviciu, muniția și echipamentele pot fi utilizate pentru autoapărare 

legitimă și pentru apărarea legitimă a membrilor echipelor sau a altor persoane, în 

conformitate cu dreptul intern al Republicii Moldova, în concordanță cu principiile 

relevante ale dreptului internațional și ale dreptului Uniunii. 

Modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

va pune în aplicație prevederile Acordului care stabilesc recunoașterea de către 

Republica Moldova a dreptului de intrare și ședere, privilegiile și imunitățile 

reprezentanților FRONTEX pe perioada desfășurării operațiunilor comune.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea legii se va realiza în limitele alocațiilor bugetare. 

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

Proiectul legii se încadrează organic în cadrul normativ existent. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În temeiul art.20 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a fost publicat 

anunțul privind intenția de elaborare a actului normativ. Totodată, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul 

urmează a fi supus consultărilor publice concomitent cu inițierea procedurii de 

avizare. 

În temeiul art.32 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative proiectul a 

fost supus avizării de către autorităţile publice responsabile de implementarea 

prevederilor conţinute în proiect, precum și instituţiile interesate. 

MAEIE, MF, SIS, precum și SV au comunicat lipsa de propuneri și obiecții. MJ a 

propus obiecții și propuneri de ordin redacțional, care au fost luate în considerație 

parțial. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

În conformitate cu prevederile art.35 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către Centrul Național 

Anticorupție care nu conține obiecţii şi propuneri.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Întrucât proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu 



legislația UE, nu se va realiza expertiza de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Avizul MJ cu nr.04/4047 din 04 mai 2022 nu conține obiecţii şi propuneri cu 

privire la concordanţa între proiectul actului normativ și prevederile Constituţiei 

Republicii Moldova, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, ale legislaţiei naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene, concordanţa între 

proiectul actului normativ, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi cea a 

Curţii Europene a Drepturilor Omului.  

 De asemenea, avizul MJ nu conține obiecţii şi propuneri cu privire la 

respectarea standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, reglementarea 

integrală a raporturilor sociale abordate în proiect, încadrarea dispoziţiilor proiectului 

în cadrul normativ în vigoare, corespunderea proiectului actului normativ normelor 

tehnicii legislative. 

Au fost prezentate doar propuneri pe plan redacțional. 

11. Constatările altor expertize 

Alte expertize nu au fost efectuate. 

 

Secretar general                                                                        Serghei DIACONU            

al ministerului                        
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