NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova
Problema emigrării masive a populaţiei Republicii Moldova în scop de muncă
peste hotare şi impactul negativ al fenomenului dat asupra relaţiilor economice, a
sistemelor sociale existente în ţară a diminuat atenţia faţă de un alt aspect important al
migraţiei şi anume - imigrarea străinilor în Republica Moldova.
Statele membre ale Uniunii Europene care au experienţa unei imigrări masive a
străinilor au conştientizat necesitatea elaborării în timp a unor politici de integrare, ca o
parte componentă a politicii migraţionale.
La nivelul Uniunii Europene integrarea este privită ca un proces dinamic, continuu
şi pe termen lung de acomodare reciprocă între toţi imigranţii şi locuitorii statului.
Procesul de integrare implică adaptarea şi participarea imigranţilor care dispun de toate
drepturile şi obligaţiile în raport cu noua lor ţară de reşedinţă, fie că dispun de un drept de
şedere sau de o formă de protecţie.
Formal, legislaţia Republicii Moldova nu conţine restricţii în drepturi şi în
oportunităţi pentru străinii intraţi şi aflaţi în mod legal pe teritoriul ţării şi îi echivalează
în toate drepturile, cu excepţia celor politice, cu cetăţenii Republicii Moldova.
Articolul 5 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în
Republica Moldova şi articolul 15 din Legea 270-XVI din 18.12.2008 privind azilul în
Republica Moldova, prevăd acordarea asistenţei pentru integrarea străinilor în viaţa
economică, socială şi culturală a societăţii moldoveneşti prin desfăşurarea programelor de
integrare cu implicarea tuturor autorităţilor competente ale statului.
Cu toate acestea legislaţia nu prevede mecanisme de realizare ale acestor drepturi,
lipsesc precondiţiile necesare pentru integrarea eficientă a străinilor în mediul local:
imigranţii nu cunosc limba ţării, modul de funcţionare şi accesul la diferite sisteme de
servicii publice (piaţa forţei de muncă, sistemul de asigurări sociale, educaţie, sistemul de
asistenţă medicală, etc.), iar lipsa cunoştinţelor privind cultura şi tradiţiile moldoveneşti
pot crea disensiuni între populaţia băştinaşă şi străini.
Sursele statistice indică că 88% din străinii cu drept de şedere în Republica
Moldova locuiesc în mun. Chişinău, 73% din imigranţii la muncă sunt înregistraţi în mun.
Chişinău, iar 88,3% dintre refugiaţi sau persoane care beneficiază de protecţie umanitară
sunt concentraţi la fel în zona municipiului. Datele enunţate arată că la nivel naţional nu
există o politică clară de reamplasare a străinilor uniform pe întreg teritoriul ţării, inclusiv
în zona rurală, fapt ce creează impedimente pentru integrarea acestora în societatea
moldovenească şi favorizează crearea unor conglomerate independente de etnici şi
naţionali în zona mun. Chişinău.
În aceleaşi context menţionăm, că legislaţia actuală nu stabileşte responsabilităţi
pentru autorităţile statului de a interveni cu politici şi mecanisme de integrare a străinilor,
acoperite financiar din bugetul public de stat, iar acţiunile realizate pînă în prezent se
limitează doar la proiecte desfăşurate periodic de către ÎCNUR şi ONG-urile naţionale,
unde Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne participă doar în calitate de
partener de implementare.

În practicile Uniunii Europene problema integrării este tratată drept un proces
bilateral integru, care prezumă obligativitatea societăţii gazdă de a asigura drepturile
formale ale străinilor astfel, încât să li asigure drepturile la viaţa economică şi socială, iar
străinii (imigranţii) la rândul lor, sunt obligaţi să respecte normele şi valorile societăţii
gazdă şi să participe activ la măsurile ce ţin de integrare, fără a aduce atingere dreptului
de a-şi păstra propria identitate. Conceptul de integrare se axează pe recunoaşterea
reciprocă a drepturilor atât din partea imigrantului, cât şi din partea societăţii – gazdă şi
este axat pe principiul oportunităţilor egale, precum şi ale asigurării dreptului imigranţilor
la un trai decent.
Reieşind din faptul că Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în
Republica Moldova şi Legea 270-XVI din 18.12.2008 privind azilul în Republica
Moldova, prevăd realizarea de măsuri privind integrarea străinilor, a fost luată decizia de
a elabora cadrul juridic naţional privind integrarea străinilor în Republica Moldova, cu
stabilirea competenţelor în domeniu pentru fiecare autoritate în parte.
La fel, această prioritate este prevăzută la Obiectivele 25 şi 36 ale Programului
Naţional de implementare a Planului de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană
în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din
11 martie 2011, care prevede elaborarea Legii privind integrarea străinilor în Republica
Moldova.
Totodată, în conformitate cu punctul 56 al Planului naţional de armonizare a
legislaţiei pentru anul 2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1210 din 27 decembrie
2010, Ministerul Afacerilor Interne urmează să elaboreze proiectul de Lege privind
integrarea străinilor în Republica Moldova, pentru a asigura transpunerea parţială a
Directivei Consiliului 83/2004/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime
referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau
apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte
motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei
acordate (CELEX: 32004L0083). Cu toate că prevederile Directivei au fost transpuse în
Legea 270 privind azilul în Republica Moldova, în ce priveşte acordarea drepturilor
pentru beneficiarii unei forme de protecţie, la acea etapă ele nu au fost detaliate şi de
facto în practică nu erau implementate. Ori proiectul de Lege elaborat are drept scop
acoperirea golurilor existente în practică şi implementarea standardelor europene. În
proiect au fost transpuse parţial prevederile articolelor: 26, 27, 28, 29, 30, 33 ale
Directivei care se referă la accesul la educaţie, drepturile sociale, asistenţa medicală,
programele de integrare.
Totodată urmează să menţionăm că la elaborarea prezentului proiect de Lege au fost luate
în consideraţie prevederile altor directive în ce priveşte stabilirea standardelor şi
identificarea principiilor, şi anume:
- Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor
minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre
- Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea
principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasiala sau etnica
- Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal
privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă

- Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung.
Proiectul propus reglementează procesul şi modalităţile de facilitare a integrării
străinilor în viaţa economică, socială şi culturală a Republicii Moldova în vederea
prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a acestora, adaptării la condiţiile societăţii
moldoveneşti şi asigurării autonomiei financiare a acestora, autorităţile competente,
programele de integrare, obligaţiile străinilor care solicită programe de integrare,
acoperirea cheltuielilor, etc. De asemenea, proiectul înaintat introduce noţiuni precum
integrare, program individual de integrare, plan de integrare, angajament de integrare,
asistenţă specializată şi acomodare culturală.
Totodată este important de menţionat că este identificată structura responsabilă de
coordonarea procesului de integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova între
toate structurile competente în domeniu, şi anume autoritatea competentă pentru străini.
Însuşi procesul de integrare prin prisma Legii este văzut ca un proces de colaborare şi
coordonare continuă dintre toate autorităţile publice centrale şi locale, cu implicarea
societăţii civile, organismelor internaţionale şi bineînţeles a străinilor, atît a celor cu o
formă de protecţie cît şi a celor cu drept de şedere, care urmează să aibă un rol activ iar
statul urmează să-i faciliteze acomodarea în societatea moldovenească.
Elaborarea proiectului de Lege privind integrarea străinilor este justificată prin:
- realizarea de către străini a drepturilor prevăzute de Constituţia Republicii
Moldova;
- asumarea responsabilităţilor pentru integrarea străinilor;
- delimitarea competenţelor autorităţilor statului în procesul şi etapele de integrare
a străinilor;
- crearea şi implementarea programelor de integrare, organizate şi gestionate de
către autorităţile statului cu atribuţii specifice în domeniu (de nivel central şi local);
- implicarea activă a societăţii civile, inclusiv diaspora;
- asigurarea accesului pentru străini la studierea limbii de stat;
- familiarizarea şi acomodarea culturală a străinilor cu valorile şi tradiţiile moldave
şi sistemul de organizare politico-administrativ al Republicii Moldova;
- facilitarea accesului la sistemul naţional de educaţie;
- crearea condiţiilor pentru acces pe piaţa forţei de muncă;
- asigurarea accesului la sistemul naţional de servicii medicale;
- asigurarea măsurilor de protecţie şi securitate socială;
- dezvoltarea orientării profesionale în scopul facilitării integrării economice;
- crearea oportunităţilor pentru obţinerea independenţei financiare;
- asigurarea şi facilitarea procesului de naturalizare.
În contextul celor expuse, Ministerul Afacerilor Interne consideră imperativ
aprobarea proiectului de Lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova,
reieşind din următoarele aspecte şi considerente:
Aspectul politic. Proiectul în cauză constituie un răspuns la necesitatea de asigurare
a realizării drepturilor străinilor aflaţi legal pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv,
dreptul la naturalizare a acestora. În acelaşi timp, trebuie de specificat faptul că o

guvernare eficientă nu se poate rezuma doar la exercitarea atribuţiilor administrative,
politice şi economice, ci trebuie să includă şi mecanismele prin care persoanele să îşi
poată exercita drepturile şi libertăţile legale, articula interesele, respecta obligaţiile şi
atenua diferenţele.
Aspectul normativ. Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în
Republica Moldova, Legea 270-XVI din 18.12.2008 privind azilul în Republica
Moldova, Acţiunii 37 al Programului Naţional de implementare a Planului de acţiuni
Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 11 martie 2011 şi punctul 56 al Planului
naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1210 din 27 decembrie 2010, pentru a asigura transpunerea Directivei Consiliului
83/2004/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea
beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de
protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate (CELEX:
32004L0083).
Aprobarea proiectului necesită operarea anumitor modificări în legislaţie în
vederea ajustării cadrului normativ intern
Aspectul financiar şi economic. Implementarea proiectului dat se va efectua din
bugetul instituţiilor responsabile în limita resurselor disponibile, precum şi cu atragerea
surselor externe de finanţare.
Aspectul organizatoric. Aprobarea proiectului va genera necesitatea organizării
unor ajustări la nivelul intern al fiecărei instituţii implicate în procesul de integrare.
Proiectul a fost coordonat cu toate ministerele de resort, obiecţiile cărora au fost
luate în consideraţie la definitivarea acestuia.
Luînd în consideraţie cele menţionate Ministerul Afacerilor Interne propune spre
aprobare proiectul de Lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
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