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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 LEGE 
 

 Nr. ____din _______________  
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Art. I –Legea nr. 257 din  01.11.2013 privind  resortisanţii statelor terţe care au obligaţia 
deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii 
unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2014, Nr. 1-3, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. pct. 2 din Anexa 1 va avea următorul titlu: 
„RESORTISANŢII ENTITĂŢILOR ŞI AUTORITĂŢILOR TERITORIALE 
(INCLUSIV NERECUNOSCUTE DE REPUBLICA MOLDOVA)” 
2. Conţinutul punctul 2 al Anexei 1 va avea următorul cuprins: 
„Republica China (Taiwan)” 
”Republica Kosovo” 
„Autoritatea Naţională Palestiniană” 
 

Art. II – Legea nr. 215 din  04.11.2011 privind  frontiera de stat a Republicii Moldova 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, Nr. 76-80, art. 243), cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art.23 alin.(1) se completează cu un nou aliniat, cu următorul conținut: 
”documentele de călătorie ale resortisanților entităților și autorităților nerecunoscute de către 
Republica Molova. În această situație, se vor ștampila formularele speciale având aplicată o 
viză de intrare în Republica Moldova. În situația posesorilor de vize electronice eliberate de 
către autoritățile Republicii Moldova, se va ștampila viza electronică imprimată.” 
 
Art. III- Legea nr.200 din 16.07.2000 privind regimul străinilor în Republica Moldova 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, Nr. 179-181, art. 610), cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 22 se completează cu un nou aliniat, cu următorul conținut: 



”Documentul de trecere a frontierei de stat este acceptat pentru traversarea frontierei de stat 
a Republica Moldova”. 

2. Aliniatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins: 
”Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de 
stat, valabil potrivit art. 22,  de documente care să justifice scopul călătoriei, precum şi de 
dovada existenţei mijloacelor de întreţinere pe timpul şederii în Republica Moldova şi al 
părăsirii teritoriului Republicii Moldova. ” 
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Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative 
1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice şi consecinţele realizării lor. 
Noile realități dictează necesitatea de abordare a unor politici migraționale mai flexibile 
aplicabile resortisanților entităților și autorităților teritoriale nerecunoscute. 
În ultima perioadă au fost pierdute oportunităţi importante de investiţii în economia 
naţională, deoarece cetăţenii autorităţilor nerecunoscute nu pot intra în Republica 
Moldova, în lipsa unor reglementări în legislaţia naţională. Totodată, problema 
admisibilităţii a constituit subiect de discuţii la OMC unde reprezentanţii Taiwanului la 
OMC, au condiţionat aderarea Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice. 
Prin prisma faptului că la nivel internaţional, mai multe state au o abordare pragmatică, 
argumentată din punct de vedere doar al avantajului economic faţă de aspectul accederii pe 
teritoriul lor a persoanelor ce deţin paşapoarte eliberate de entităţi pe care nu le recunosc, 
se consideră imperios ca Republica Moldova să adopte o abordare similară.  
Menţionăm faptul că, Republica China (Taiwan) reprezintă în prezent o putere economică 
importantă cu un Produs Intern Brut de cca 1078 miliarde dolari SUA1, plasându-se pe 
locul 20 în lume. Acest fapt, determină necesitatea explorării oportunităţilor de 
interacţiune cu mediul de afaceri local. 
În ceea ce priveşte Republica Kosovo, această entitate reprezintă un interes important din 
punct de vedere al resurselor naturale, deţinând rezerve importante de lignit, nichel, 
bauxită, ş.a. Kosovo este membru din 2007 a Acordului Central European al Comerţului 
Liber devenind astfel parte a unui mecanism important de adaptare a economiilor în 
procesul de preaderare la Uniunea Europeană.  
MAEIE a studiat legislaţia şi practicile statelor UE, ale Federaţiei Ruse, Ucrainei şi 
Republicii Serbia şi a constatat faptul că toate aceste state permit intrarea pe teritoriul său 
a cetăţenilor ce deţin acte emise de entităţi pe care nu le recunosc fie prin aplicarea unei 
vize direct în actul de călătorie, fie pe un formular special instituit în acest sens. Astfel, 
considerăm că pentru statul nostru cel mai bun model de mecanism prin care s-ar permite 
intrarea/ieşirea în/pe teritoriul Republicii Moldova este cel instituit de Uniunea Europeană 
şi anume, un formular special (foaie albă), pe care se aplică viza de intrare şi stampilele la 
frontieră2. Acest mecanism va permite intrarea în RM a cetăţenilor cu acte ale entităţilor 
nerecunoscute de RM, iar acest fapt nu va avea vreun impact asupra politicii, poziţiei RM 
vis-à-vis de statutul acestor entităţi. 

                                                           
1 Conform datelor FMI pentru anul 2014 
2 Formular special introdus prin Regulamentul (CE) nr.333/2002 



Totodată, subliniem că prin acceptarea actelor de călătorie emise de către autorităţile 
entităţilor nerecunoscute, acestea vor servi drept acte de identificare ale persoanelor. 
Vizele RM şi ştampilele de intrare/ieşire se vor aplica doar pe formularul special. 
În acelaşi timp, propunem ca cetăţenii entităţilor şi autorităţilor nerecunoscute să fie 
eligibili pentru aplicarea unei vize de intrare în Republica Moldova, doar cu condiţia 
deţinerii unei invitaţii eliberate de către Biroul de Migraţie şi Azil al RM. 
2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea 
elementelor noi. 
Drept rezultat, proiectul de lege propus prevede modificarea Legii 257 din  01.11.2013 
privind  resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii 
statelor terţe care sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea 
frontierei de stat a Republicii Moldova, prin delimitarea clară a resortisanților subiectelor 
de drept internațional care au obligația deținerii unei vize pentru intrarea în Republica 
Moldova. 
Prin comasarea în punctul 2 din Anexa nr. 1 a Legii menționate mai sus,  a entităților și 
autorităților teritoriale (inclusiv nerecunoscute), regimul aplicabil străinilor din aceste 
entități suferă modificări, în sensul în care efectele legislației naționale de admisibilitate le 
permite intrarea/ieșirea din Republica Moldova în anumite condiții. 
Totodată, prin completarea operată în conținutul Legii 215 din  04.11.2011 privind  
frontiera de stat a Republicii Moldova, cu un nou aliniat la art. 23 sunt create condițiile 
necesare instituirii unui regim special de admisibilitate a resortisanților entităților și 
autorităților teritoriale în Republica Moldova. În același timp, prevederea interzice 
aplicarea ștampilei de intrare/ieșire în documentele de călătorie emise de aceste entități. 
Acestea în schimb se vor aplica pe formularul special introdus destinat aplicării 
autocolantului de viză. 
Pin modificarea art. 22 din Legea 200 din 16.07.2000 privind regimul străinilor în 
Republica Moldova se instituie o normă corespondentă cu prevederile incluse în Hotărârea 
de Guvern nr. 765 din 18 septembrie 2014 privind aprobarea listei documentelor de 
călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii 
Moldova. 
Astfel, prin modificările prevăzute în prezentul proiect se instituie un regim special ce 
permite resortisanţilor entităţilor şi autorităţilor teritoriale nerecunoscute,  să călătorească 
în Republica Moldova, doar în urma obţinerii unei vize. 
În acest sens, considerăm că, de acest regim special de admisibilitate trebuie aplicat 
resortisanților Taiwanului și Kosovo, deținătorilor de pașapoarte ordinare. Regimurile 
propuse nu vor fi mai avantajoase decât regimurile aplicate statelor a căror parte Republica 
Moldova le recunoaşte. 
3. Argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu 
reglementările legislaţiei comunitare. 



Regimul de călătorie al resortisanţilor entităţilor şi autorităţilor nerecunoscute în legislaţia 
comunitară, este reglementată prin Regulamentul (CE) 539/2001 de stabilire a listei țărilor 
terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a 
listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație precum şi prin 
Regulamentul (CE) nr. 333/2002, ce reglementează instituirea unui model uniform de 
formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document 
de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv. 
O prevedere esenţială cuprinsă la art.5 al Regulamentului sus-menţionat stipulează că, 
acesta nu afectează competența statelor membre în ceea ce privește recunoașterea statelor 
și a entităților teritoriale, precum și a pașapoartelor, documentelor de identitate sau de 
călătorie eliberate de autoritățile acestora. 
4.Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect Lege nu necesită alocarea unor sume 
suplimentare din bugetul de stat al Republicii Moldova.  
Drept urmare, considerăm oportună aprobarea acestui proiect. 
 

Viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe                                                             
şi integrării europene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  


