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Privind 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      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecției sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiției      Fadei Nagacevschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

F:\006\urmatoarea sedinta\18117\18117-redactat-ro.docx 

Proiect  

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

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

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181 art. 610), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Pe tot parcursul textului: 

cuvintele „dovada spațiului de locuit” se substituie cu cuvintele „actul ce 

atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței”; 

cuvintele „proiectul contractului individual de muncă” se substituie cu 

cuvintele „copia contractului individual de muncă”. 

2. La articolul 3, noțiunea „autoritate competentă pentru străini” va avea 

următorul cuprins: 

„autoritate competentă pentru străini – structură specializată subordonată 

Ministerului Afacerilor Interne, care asigură implementarea prevederilor prezentei 

legi și exercită atribuții cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova, 

precum și alte atribuții stabilite prin acte normative și tratate internaționale la care 

Republica Moldova este parte”. 

3. La articolul 33, litera f)  va avea următorul cuprins:  

„f) actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței”. 

4. La articolul 34 alineatul (2), după cuvintele „art. 32 alin.(2)” se 

completează cu textul „ , cu excepția certificatului de cazier judiciar”. 

5.  La articolul 41: 

alineatul unic devine alineatul (1); 

 se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: 

„(2) Pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru activități 

umanitare și de voluntariat se prezintă raportul anual de activitate al organizației; 

 (3) Dreptul de ședere provizorie pentru activități umanitare și de voluntariat 

se prelungește pentru o perioadă cumulativă de până la 3 ani, dacă străinul 

întrunește condițiile alineatului (1) al prezentului articol și ale articolului 33”.  

6. La articolul 431, alineatul (2) se abrogă. 

7. La articolul 432 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins: 

 „e) copia contractului individual de muncă, întocmit conform prevederilor 

titlului III al Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003. Contractul 

individual de muncă își produce efectele de la data emiterii deciziei privind 

acordarea dreptului de ședere în scop de muncă”. 
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8. La articolul 433 alineatele (2) și (3), cuvintele ”decizia privind respingerea 

cererii de acordare sau prelungire” se substituie cu cuvintele „decizia privind 

refuzul acordării sau prelungirii”.  

9. La articolul 434, alineatul (2) se completează cu textul „care nu va depăși 

termenul de 3 ani, cu excepția străinilor exonerați de obligativitatea deținerii unei 

vize la intrarea, ieșirea și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova”. 

11. Articolul 435 se abrogă. 

12. La articolul 438 alineatul (1), după  cuvintele: „asistență externă” se 

completează cu textul „ , cu excepția lucrătorilor migrați, angajați pentru 

implementarea proiectului,”. 

   

Articolul II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 333 alineatul (2), după cuvântul  „documentelor” se 

completează cu cuvintele „nevalabile sau”. 

2. Articolul 334 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Prezentarea intenționată de către persoana juridică a datelor incorecte 

sau neautentice autorității competente pentru străini pentru acordarea sau 

prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă apatrizilor sau cetățenilor străini 

aflați provizoriu în Republica Moldova, 

    se sancționează cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice”. 

 

Articolul III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la 

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

(2) Guvernul, în termen de 3 luni, de la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanță cu 

prevederile prezentei legi. 

 

 

Președintele Parlamentului 
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