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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul  

străinilor în Republica Moldova  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

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

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                  Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 

 privind regimul străinilor în Republica Moldova  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr.45 din 12 februarie 2020) de către domnul Dumitru 

Alaiba, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Proiectul are drept scop simplificarea condițiilor acordării și prelungirii 

dreptului de ședere provizorie pentru asociați sau acționarii persoanelor juridice 

care realizează investiții străine în Republica Moldova. Autorul inițiativei 

consideră că obiectivul proiectului este de a îmbunătăți climatul investițional în 

Republica Moldova și a atrage investiții străine directe prin crearea locurilor de 

muncă, ceea ce va genera venituri impozabile la bugetul de stat. 

Pornind de la raționamentul modificărilor propuse, se constată că proiectul 

nu se fundamentează pe o analiză economică ce ar demonstra cantitativ faptul 

afectării climatului investițional în Republica Moldova, de cerințele stabilite de 

cadrul normativ (abordat prin mecanismul prevăzut de Legea nr. 200/2010 

privind regimul străinilor în Republica Moldov), precum și faptul că acest aspect 

este un impediment iminent pentru crearea de noi locuri de muncă. 

Conform unui studiu privind piața muncii din Republica Moldova, realizat 

recent de către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul partenerilor de 

dezvoltare, se constată că legislația muncii din Republica Moldova, inclusiv cu 

referire la străini, înregistrează o strictețe medie comparativ cu alte state din 

regiune, inclusiv europene.  De asemenea, din același studiu se constată că rata 

străinilor care au obținut permis de ședere provizorie pentru activități de muncă 

și afacere în Republica Moldova a crescut în ultimii ani (de la 16,5% în 2017 

până la 23,8% în 2018), iar evoluția numărului anual de străini care imigrează în 

Republica Moldova în scop de muncă este în continuă creștere. Astfel, numărul 

de imigranți în scop de muncă a cunoscut o creștere considerabilă de cca 50% în 

anul 2018 față de anul precedent, înregistrând cifra de 1 256 de persoane. 

Aceasta reprezintă circa 29,4% din totalul persoanelor străine sosite în țară în 

anul 2018.  

Prin urmare, constatările menționate demonstrează că cerințele prevăzute 

de cadrul normativ național privind acordarea și prelungirea dreptului de ședere 

provizorie în Republica Moldova pentru activități de muncă și afacere nu 

constituie un impediment obiectiv care ar determina persoanele fizice străine –

asociați sau acționari ai persoanelor juridice naționale – să nu realizeze investiții 

în Republica Moldova. 
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În contextul celor expuse, se consideră necesar ca în procesul de 

fundamentare a oportunității promovării proiectului în discuție să fie luate în 

calcul și constatările menționate supra. 
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