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În temeiul art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din             

Regulamentul Parlamentului, se înaintează spre examinare      

Parlamentului, cu titlu de inițiativa legislativă, proiectul de Lege pentru          

modificarea Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în          

Republica Moldova. 
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Proiect 

LEGE 

privind modificarea Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind 

regimul străinilor în Republica Moldova 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică: 

1. La art. 32 alin. (2) se completează cu lit. k) cu următorul conținut: 

k) pensionari cu cetățenia străină a altor state. 

2. Se introduce un nou articol - 423 cu următorul conținut: 

Articolul 423. Acordarea și prelungirea dreptului de ședere        

provizorie pentru pensionari străini 

(1) Dreptul la ședere provizorie poate fi acordat sau prelungit          

cetățenilor străini, asigurați social în statele cu care Republica Moldova are           

încheiate acorduri de colaborare în domeniul social, în cazul realizării          

următoarelor condiții cumulative: 

a) beneficiază de dreptul la pensie pentru limita de vîrstă în statul al            

cărui cetățean este, cuantumul căreia depășește cuantumul salariului        

mediu pe economie pentru anul precedent solicitării în Republica         

Moldova; 

b) deține suficiente venituri pentru întreținere și trai în Republica         

Moldova fără a avea nevoie de sprijin financiar; 

c) întrunește condițiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33 ale prezentei            

legi după caz; 

d) deține dreptul de proprietate sau un alt drept de posesiune și           

folosință asupra unei locuințe pe un termen care nu va fi mai mic             

decât termenul pentru care străinul solicită acordarea sau după caz          

prelungirea dreptului de ședere provizorie. 
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PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

Nota informativă 

 

Scopul prezentului proiect este încurajarea acordării și       

prelungirii dreptului de ședere provizorie pentru persoanele beneficiare de         

pensii care provin din statele cu care Republica Moldova are încheiate           

acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniul social. Se introduce un          

nou tip de permis de ședere - pentru persoanele pensionate care doresc să             

se stabilească în Republica Moldova pe termen lung. Venitul unui          

pensionar din state membre UE are o putere de cumpărare comparabil           

mai mare în Moldova decât în țara de baștină, lucru care ar putea fi              

atractiv pentru unii din ei, iar la moment acest tip de cetățeni nu au o               

posibilitate legală să o facă, pentru că nu există un tip clar de permis de               

ședere pe care l-ar putea solicita.  

Străinii care dețin cetățenia statelor din Uniunea Europeană și care          

doresc să locuiască pe teritoriul Republicii Moldova, obișnuiesc să         

înființeze niște întreprinderi fictive, care de facto nu funcționează, pentru a           

avea dreptul la ședere în Republica Moldova.  

Pe parcursul ultimilor ani un număr mare de persoane au solicitat           

dreptul de ședere provizorie, printre care și pensionari din Uniunea          

Europeană care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Costul serviciilor          

de îngrijire, tratament și reabilitare în țara noastră sunt mai joase cu            

costurile din țările UE, lucru care devine atractiv pentru această categorie           

de cetățeni, iar pe de altă parte ar putea stimula unele sectoare ale             

economiei din sfera serviciilor în țara noastră, dar și poate contribui la un             

influx de resurse financiare în economia națională, alimentând consumul         

de bunuri și servicii.  

Experiența internațională. Conform Directivei 2004/38/CE     

privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE pentru           

cetățenii UE și pentru familiile acestora , pensionarii pot locui permanent          
1

în altă țară din Uniunea Europeană, atât timp cât îndeplinesc cumulativ           

următoarele condiții: dețin o carte de identitate sau de un pașaport valabil;            

dețin dovada că au asigurare completă de sănătate în țara gazdă, astfel            

încât autoritățile din țara gazdă nu sunt obligate să acorde dreptul la            

prestații de asistență socială cetățenilor străini; dețin dovada că se pot           

întreține singuri, fără a fi nevoie să solicite ajutor pentru venit. 
Argumentarea economico-financiară. Proiectul dat nu     

presupune careva cheltuieli suplimentare sau pierderi la bugetul public         

național și nu se anticipează dificultăți în implementarea acestuia. În          

același timp, modificările respective vor contribui substanțial la creșterea         

bugetului de stat, prin acumularea veniturilor din resursele financiare care          

vor fi cheltuite de cetățenii străini în Republica Moldova, beneficiari ai           

1
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32004L0038R%2801%29  
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prezentei inițiative legislative. 

Impactul proiectului de lege. Prin implementarea acestor       

modificări se mizează pe crearea unor noi oportunități din sfera serviciilor,           

alimentarea consumului local, dar și atragerea unui nou tip de rezidenți în            

țara noastră.  

Avizarea și consultarea publică a proiectului. Proiectul de        

lege urmează a fi supus avizării și consultării publice în conformitate cu            

prevederile cadrului legal în vigoare. 
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