
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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 muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  

 

 

Ministrul educației 

și cercetării      Anatolie Topală 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco   
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Anexa nr. 2 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, 

modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență 

medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18-19, art. 57), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La punctul 3, după cuvintele „Alți cetățeni ai Republicii Moldova” se 

introduce textul „ ,străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii 

de protecție internațională,”. 

2. La punctul 4, după cuvântul „umanitare” se introduce textul „ ,de 

voluntariat”. 

 

Articolul II. – Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 145), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 33 alineatul (1) litera n), cuvintele „activități de integrare sau 

includerea într-un program de integrare” se substituie cu cuvintele „măsuri de 

integrare”. 

2. La articolul 35, cuvântul „activitățile” din titlu și conținut se substituie cu 

cuvântul „măsurile”. 

 

Articolul III. – Noțiunea „autoritate competentă pentru străini” la articolul 

3 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, va avea următorul cuprins: 

„Autoritate competentă pentru străini – autoritate administrativă, 

subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care asigură implementarea 

prevederilor prezentei legi, politicilor publice, exercită atribuții în domeniul 

integrării străinilor, readmisiei în conformitate cu acordurile bilaterale, azilului, 

precum și alte atribuții stabilite prin actele normative și tratatele internaționale la 

care Republica Moldova este parte;”.      

 

Articolul IV. – Articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 105/2018 cu privire 

la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 448), cu modificările ulterioare, va 

avea următorul cuprins: 
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„(2) Prevederile prezentei legi se aplică cetățenilor Republicii Moldova, 

persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în Republica Moldova 

sau peste hotare, precum și categoriilor de străini specificate la art. 2 alin. (1) din 

Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, cu 

excepția străinilor titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru studii și în scop 

de muncă.”      

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 



Nota informativă  

la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative 
 

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

Proiectul este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne  

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

urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative este elaborat întru executarea prevederilor Art. VI 

din Legea nr. 139/2020 pentru modificarea unor acte normative. Legea nr. 139/2020 

a asigurat realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de 

Asociere, în vederea reducerii riscurilor excluziunii sociale a imigranților şi, 

totodată, asigurării ordinii și securității publice. Proiectul în cauză vizează drepturile 

străinilor privind accesul la măsurile de integrare, serviciile medicale, piața muncii, 

precum și revizuită terminologia, întru uniformizarea utilizării acesteia în actele 

normative. 

Proiectul are drept scop ajustarea cadrului normativ, în special, prin prisma 

Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova şi se referă la: 

-  Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Anexa nr. 2 

-  Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova,  

-  Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, 

-  Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 

asigurarea de șomaj.  

Modificările propuse vor permite asigurarea abordării unice vizavi de străini, în 

diverse domenii precum ar fi: domeniul sănătății, muncii, precum și înțelegerea clară 

a termenilor „măsuri de integrare”, „autoritatea competentă pentru străini”.  

Proiectul asigură realizarea deplină a prevederilor Art. VI din Legea nr. 

139/2020 pentru modificarea unor acte normative. 

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

armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesară transpunerea 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul de lege cuprinde patru articole:  

Articolul I include ajustări ale unor prevederi din Anexa nr. 2 a Legii nr. 

1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală şi anume: 

- la punctul 3, după cuvintele “Alți cetățeni ai Republicii Moldova”, se completează 

cu textul „ ,străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii de 

protecție internațională, ”;  

- la punctul 4, după cuvântul “umanitare”, se completează cu cuvintele „ ,de 

voluntariat”. 

Această ajustare va asigura condiții similar străinilor specificați cu cetățenii 



 

Republicii Moldova, prin includerea în lista plătitorilor a primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medical în sumă fixă, care se asigură în mod individual.  

Articolul II conține modificări/ajustări ale unor prevederi din Legea nr. 

270/2008 privind azilul în Republica Moldova şi anume: 

-  la articolul 33, alineatul (1) litera n), cuvintele “activități de integrare sau 

includerea într-un program de integrare” se substituie cu cuvintele “măsuri de 

integrare”.  

-  la articolul 35, cuvântul “activitățile” din titlu și conținut se substituie cu 

cuvântul “măsurile”. 

În acest sens, se asigură revizuirea şi ajustarea termenilor respectivi, prin 

prisma Legii nr. 139/2020 pentru modificarea unor acte normative.  

Articolul III se referă la modificarea noțiunii de autoritate competentă pentru 

străini în art. 3 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova şi anume: 

-   la articolul 3, noțiunea “autoritate competentă pentru străini” se expune în 

următoarea redacție: “Autoritate competentă pentru străini – autoritate 

administrativă, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care asigură 

implementarea prevederilor prezentei legi, politicilor publice, exercită atribuții în 

domeniul integrării străinilor, readmisiei, în corespundere cu acordurile bilaterale, 

azilului, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative și tratate internaționale 

la care Republica Moldova este parte;”. 

Prin această modificare se asigură ajustarea noțiunii de autoritate competentă 

pentru străini, potrivit atribuțiilor şi competenţelor pe care le realizează. 

Articolul IV conține modificări/ajustări ale unor prevederi din Legea nr. 

105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj 

şi anume: 

- alin. (2) din art. 2 se modifică cu “(2) Prevederile prezentei legi se aplică 

cetățenilor Republicii Moldova, persoanelor fizice și juridice, care își desfășoară 

activitatea în Republica Moldova sau peste hotare, precum și categoriilor de străini 

specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în 

Republica Moldova, cu excepția străinilor titulari ai dreptului de ședere provizorie 

pentru studii și în scop de muncă.”. 
Prin aceste modificări se asigură revizuirea categoriilor de străini, care au acces 

la serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în condițiile Legii, 

fără excepții. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului dat se va efectua din bugetul instituțiilor 

responsabile, în limita resurselor disponibile.  

Cu referire la modificarea Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, 

subliniem că modificarea expusă în anexa nr. 2 la Legea prenotată nu va genera 



 

cheltuieli suplimentare din bugetul de stat, reieșind din faptul că străinii, care 

desfășoară activitate de voluntariat in Republica Moldova, au fost deja încadrați în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) prin reglementările 

Legii nr.139/2020 (în vigoare din 01.01.2021).  

În ce privește modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării 

forței de muncă și asigurarea de șomaj, menționăm că serviciile Agenției Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă se acordă străinilor în condițiile Legii date, fără 

excepții. Spre exemplu, ajutorul de șomaj se va achita acestora cu condiția că ei au 

activat și au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de 

stat de, cel puțin, 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei 

înregistrării, conform art. 43 din Legea 105/2018.  

În anul 2020 au fost circa 60 persoane, care au beneficiat de următoarele 

servicii:  

Străini – date 2020 
Înregistrați în 

câmpul muncii 
Femei 

Plasați în câmpul 

muncii 
Femei 

Total 67 38 9 7 

Tineri 16-29 ani 11 9 2 2 

Au absolvit cursuri 

de formare 

profesională 

- - - - 

Antrenați la lucrări 

publice 
- - - - 

Beneficiari ai 

serviciilor de 

mediere 

24 14 - - 

Beneficiari ai 

serviciilor de 

informare şi 

consiliere 

profesională 

64 36 - - 

Beneficiari de 

alocație, de integrare 

li reintegrare 

profesională 

- - - - 

Beneficiari de ajutor 

de șomaj 
4 1 - - 

 

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

Prezentul proiect propune modificarea şi ajustarea unor acte normative. 

Actele normative vizate sunt:  

- Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;  

- Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova;  

- Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;  

- Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 

asigurarea de șomaj. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 



 

Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii 

Guvernului, precum și cel de consultare publică, a fost plasat pe pagina oficială a 

Ministerului Afacerilor Interne, în directoriul „Transparența/Inițierea elaborării 

actelor normative/Anunțuri privind consultările publice”/( 

https://mai.gov.md/ro/consultari-publice). www.particip.gov.md. 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarii-

publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-

lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative/7867#contentAnchor34191 

Astfel a fost asigurat accesul părților interesate pentru a putea prezenta sau 

expedia recomandări pe marginea proiectului dat.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost expertizat de către Centrul Național Anticorupție (Scrisoarea 

CNA nr. 06/2-6903 din 18.10.2021/Raport Nr. ELO21/7335 din 05.07.2021).  

Potrivit obiecției CNA s-a asigurat consultarea publică, proiectul fiind plasat 

pentru consultări pe platforma www.particip.gov.md. 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-consultarii-

publice-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-

lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative/7867#contentAnchor34191 

Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota 

informativă și acesta este în conformitate cu interesul public. 

În normele formulate a proiectului supus expertizei anticorupție n-au fost 

identificați factori și riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de lege nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost expertizat de către Ministerul Justiției, obiecțiile, propunerile şi 

recomandările au fost luate în considerare. 

 

 

 

 

Secretar de stat                Serghei DIACONU 
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http://www.particip.gov.md/
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