Proiect
HOTĂRÎRE
cu privire la Programul legislativ în vederea implementării Planului de acţiuni Republica
Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize
În scopul realizării prevederilor Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea
Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Se aprobă Programul legislativ în vederea implementării Planului de acţiuni Republica
Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, conform anexelor 1
și 2.
Art.2. - Guvernul va asigura elaborarea și prezentarea în Parlament pentru adoptare a
proiectelor de acte legislative, în termenele stabilite, conform anexelor 1 și 2.
Art.3. - Comisia politică externă și integrare europeană va asigura controlul asupra executării
prezentei hotărîri.
Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Anexă nr.1
Actele legislative care urmează a fi adoptate în vederea implementării Planului de acţiuni
Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize
Nr.
Denumirea preliminară a actului
Domeniul de
Instituţiile responsabile
Termenul
crt.
legislativ
reglementare
de
executare
1.

Lege pentru modificarea Legii Securitatea
nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 documentelor
cu
privire
la
înregistrarea
dactiloscopică de stat

Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene

Sesiunea
de
primăvară
2011

2.

Lege pentru modificarea Legii nr.273- Securitatea
XIII din 9 noiembrie 1994 privind documentelor
actele de identitate din sistemul
naţional de paşapoarte

Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene,
Serviciul Grăniceri

Sesiunea
de
primăvară
2011

3.

Lege cu privire la frontiera de stat a Managementul
Republicii Moldova (în redacţie nouă) frontierei

Serviciul Grăniceri,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Finanţelor,
Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de
primăvară
2011

4.

Legile
privind
ratificarea Managementul
protocoalelor adiţionale la Acordul migraţiei şi
dintre UE şi Republica Moldova politici de azil
privind readmisia persoanelor aflate în
situaţie de şedere ilegală cu Italia,
Bulgaria, Franţa, Republica Cehă

Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul
Afacerilor Externe şi
Integrării Europene

Sesiunea
de
primăvară
2012

5.

Legile privind ratificarea acordurilor Managementul
de
readmisie
cu
Bosnia
şi migraţiei şi
Herţegovina, Serbia, Muntenegro, politici de azil
Albania

Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul
Afacerilor Externe şi
Integrării Europene

Sesiunea
de
primăvară
2012

6.

Lege cu privire la integrarea străinilor

Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul Educaţiei,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Economiei,

Sesiunea
de
primăvară
2012

Managementul
migraţiei şi
politici de azil

Ministerul Finanţelor,
Biroul Relaţii Interetnice
7.

Lege pentru modificarea Codului Managementul
contravenţional
nr.218-XVI
din migraţiei şi
24.10.2008
politici de azil

Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor,
Ministerul Afacerilor
Interne

Sesiunea
de
primăvară
2011

8.

Lege cu privire la protecţia datelor cu Protecţia
caracter personal (în redacţie nouă)
datelor cu
caracter
personal

Ministerul Justiţiei,
Cancelaria de Stat,
Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu
Caracter Personal

Sesiunea
de
primăvară
2011

9.

Lege cu privire la ratificarea
Protocolului adiţional la Convenţia
pentru protecţia persoanelor referitor la
prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal, cu privire la
autorităţile de supraveghere şi fluxul
transfrontalier al datelor, adoptat la
Strasbourg la 8 noiembrie 2001 şi
semnat de Republica Moldova la 29
aprilie 2010

Protecţia
datelor cu
caracter
personal

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, Centrul Naţional
pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal

Sesiunea
de
primăvară
2011

10.

Lege
pentru
modificarea
şi
completarea unor acte legislative
(Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000
privind accesul la informaţie; Legea
taxei de stat nr.1216-XII din 3
decembrie 1992)
Lege
pentru
modificarea
şi
completarea unor acte legislative
(Codul contravenţional nr.218-XVI
din 24.10.2008; Lege nr.182-XVI din
10.07.2008 cu privire la aprobarea
Regulamentului Centrului Naţional
pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal, structurii, personaluluilimită şi a modului de finanţare a
Centrului Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal; Lege
nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar)

Protecţia
datelor cu
caracter
personal

Ministerul Justiţiei,
Cancelaria de Stat,
Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu
Caracter Personal

Sesiunea
de toamnă
2011

Protecţia
datelor cu
caracter
personal

Ministerul Justiţiei,
Cancelaria de Stat,
Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu
Caracter Personal

Sesiunea
de toamnă
2011

11.

12.

Lege cu privire la ratificarea Cooperarea
Acordului
de
cooperare
cu judiciară în
EUROJUST
materie penală

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, Procuratura
Generală, Ministerul
Justiţiei

Sesiunea
de
primăvară
2012

13.

Lege cu privire la ratificarea celui de- Cooperarea
al 2-lea Protocol la Convenţia judiciară în
Europeană de asistenţă juridică în materie penală

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, Ministerul

Sesiunea
de toamnă
2011

materie penală

Justiţiei, Procuratura
Generală

14.

Lege cu privire la ratificarea Cooperare în
Ministerul Afacerilor
Acordului operaţional cu EUROPOL
executarea legii Externe şi Integrării
Europene, Ministerul
Afacerilor Interne, Centrul
Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter
Personal

Sesiunea
de
primăvară
2012

15.

Lege pentru modificarea Legii nr.45- Cooperare în
Ministerul Afacerilor
XIII din 12 aprilie 1994 privind executarea legii Interne,
activitatea operativă de investigaţii
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei, Serviciul Vamal,
Serviciul Grăniceri,
Procuratura Generală,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate, Ministerul
Justiţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

16.

Lege pentru completarea Legii nr.90- Prevenirea şi
XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la combaterea
prevenirea şi combaterea corupţiei
corupţiei şi
crimelor
financiare

Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

17.

Lege privind protecţia avertizorilor

Prevenirea şi
combaterea
corupţiei şi
crimelor
financiare

Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

18.

Lege pentru modificarea Legii nr.25XVI din 22 februarie 2008 privind
Codul de conduită a funcţionarului
public

Prevenirea şi
combaterea
corupţiei şi
crimelor
financiare

Ministerul Justiţiei,
Cancelaria de Stat

Sesiunea
de toamnă
2011

19.

Lege
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.1104-XV din 6
februarie 2002 cu privire la Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi Corupţiei

Prevenirea şi
combaterea
corupţiei şi
crimelor
financiare

Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

20.

Lege
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.190-XVI din 26
iulie 2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului

Prevenirea şi
combaterea
corupţiei şi
crimelor
financiare

Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

21.

Lege privind prevenirea şi combaterea Prevenirea şi
crimei organizate
combaterea
crimei
organizate,

Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi

Sesiunea
de toamnă
2011

inclusiv a
traficului de
fiinţe umane

Corupţiei,
Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate,
Serviciul Grăniceri,
alte instituţii

22.

Lege pentru modificarea unor acte
legislative (Codul penal nr.985-XV
din 18.04.2002; Codul de procedură
penală nr.122-XV din 14.03.2003)

Prevenirea şi
combaterea
crimei
organizate,
inclusiv a
traficului de
fiinţe umane

Ministerul Afacerilor
Interne

Sesiunea
de toamnă
2011

23.

Lege cu privire la ratificarea
Convenţiei CoE de la Lanzarote cu
privire la protecţia copiilor împotriva
exploatării şi abuzului sexual, semnată
la 25 octombrie 2007

Prevenirea şi
combaterea
crimei
organizate,
inclusiv a
traficului de
fiinţe umane

Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, Procuratura
Generală, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, alte instituţii

Sesiunea
de toamnă
2011

24.

Lege cu privire la prevenirea şi Relaţii externe
combaterea discriminării
şi drepturi
fundamentale

Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de toamnă
2012

25.

Planul naţional de acţiuni în domeniul Relaţii externe
drepturilor omului pentru anii 2011- şi drepturi
2014
fundamentale

Ministerul Justiţiei

26.

Hotărîre a Parlamentului pentru Relaţii externe
modificarea Hotărîrii Parlamentului şi drepturi
nr. 707-XII din 10.09.91 privind fundamentale
aderarea Republicii Moldova la
instrumentele juridice internaţionale
referitoare la drepturile omului
(formularea unei declaraţii în baza art.
14 al Convenţiei pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare
rasială
privind
recunoaşterii
competenţei Comitetului ONU pentru
combaterea tuturor formelor de
discriminare rasiala asupra plîngerilor
individuale din Republica Moldova)

Biroul Relaţii Interetnice,
Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de
primăvară
2011
Sesiunea
de toamnă
2011

27.

Lege pentru modificarea unor acte Relaţii externe
legislative
(Legea
cetăţeniei şi drepturi
Republicii Moldova nr.1024 din 2 fundamentale
iunie 2000; Legea nr.273-XIII din 9
noiembrie 1994 privind actele de
identitate din sistemul naţional de

Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Interne

Sesiunea
de
primăvară
2011

paşapoarte)

Anexă nr.2
Acţiunile legislative ce urmează a fi întreprinse în vederea implementării Planului de acţiuni
Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize
Nr.
crt.

Denumirea preliminară a actului
legislativ

Domeniul de
reglementare

Instituţiile responsabile

Termenul
de
executare

1.

Ajustarea legislaţiei cu privire la Securitatea
perfectarea şi eliberarea paşapoartelor documentelor
cetăţenilor
Republicii
Moldova,
apatrizilor şi documentelor de
călătorie
ale
refugiaţilor
şi
beneficiarilor de protecţie umanitară,
în conformitate cu Legea nr.273-XIII
din 9 noiembrie 1994 privind actele de
identitate din sistemul naţional de
paşapoarte

Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor, Ministerul
Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene

Sesiunea
de
primăvară
2011

2.

Ajustarea legislaţiei cu privire la Securitatea
perfectarea şi eliberarea paşapoartelor documentelor
diplomatice şi de serviciu cu date
biometrice

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Sesiunea
de
primăvară
2011

3.

Ajustarea legislaţiei la Convenţia Securitatea
privind statutul apatrizilor, încheiată documentelor
la New-York la 28 septembrie 1954

Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene

Sesiunea
de
primăvară
2011

4.

Amendarea legislaţiei în vederea Managementul
demilitarizării şi profesionalizării frontierei
Serviciului Grăniceri şi acordarea
personalului a statutului special,
descentralizării procesului de luare a
deciziilor; optimizării structurii la
nivel tactic, atribuirea competenţelor
pe întreg teritoriul ţării

Serviciul Grăniceri,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Finanţelor,
Ministerul Justiţiei

sesiunea
de
primăvară
2011

5.

Amendarea legislaţiei în vederea Managementul
asigurării competenţei Serviciului frontierei
Grăniceri în domeniul urmăririi
penale, examinării contravenţiilor,
expertizei actelor de călătorie,

Serviciul Grăniceri,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Finanţelor,
Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de
primăvară
2011

răspunderii transportatorilor în cazul
transportării în ţară a străinilor fără
acte necesare de călătorie, depistarea
şi
investigarea
crimelor
transfrontaliere,
traficului
şi
contrabandei cu fiinţele umane
6.

Amendarea actelor legislative în Managementul
vederea reglementării caracteristicilor frontierei
şi cerinţelor tehnice pentru construcţia
punctelor de trecere a frontierei de
stat, a regulilor de regim şi a
schemelor tehnologice tipizate pentru
efectuarea controlului în punctele de
trecere a frontierei de stat

Serviciul Grăniceri,
Ministerul Finanţelor

Sesiunea
de toamnă
2011

7.

Elaborarea şi adoptarea legislaţiei Cooperare
procesual penale privind echipele judiciară în
comune de investigaţii internaţionale
materie penală

Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne

Sesiunea
de toamnă
2011

8.

Revizuirea legislaţiei naţionale în Cooperare în
Ministerul Afacerilor
domeniul interceptării convorbirilor executarea legii Interne,
telefonice
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei,
Procuratura Generală,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate,
Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

9.

Revizuirea legislaţiei relevante în Cooperare în
Ministerul Afacerilor
cadrul Convenţiei privind cooperarea executarea legii Interne,
poliţienească în Europa de Sud-Est
Serviciul Grăniceri,
Procuratura Generală,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate,
Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

10.

Ajustarea legislaţiei la Convenţia CoE
de la Lanzarote cu privire la protecţia
copiilor împotriva exploatării şi
abuzului sexual, semnată la 25
octombrie 2007

Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, Procuratura
Generală, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, alte instituţii

Sesiunea
de toamnă
2011

11.

Revizuirea cadrului legal privind Relaţii externe
înregistrarea cultelor religioase şi a şi drepturi
părţilor lor componente
fundamentale

Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

12.

Adoptarea cadrului legislativ pentru Relaţii externe
crearea unui mecanism de determinare şi drepturi
a statutului persoanelor apatride
fundamentale

Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei

Sesiunea
de toamnă
2011

Prevenirea şi
combaterea
crimei
organizate,
inclusiv a
traficului de
fiinţe umane

Nota informativă
asupra proiectului de Hotărîre cu privire la Programul legislativ în vederea implementării
Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană
în domeniul liberalizării regimului de vize

Dialogul Republica Moldova – Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize a fost
lansat oficial la 15 iunie 2010. La 25 octombrie 2010, Consiliul pentru Afaceri Externe al UE a
decis trecerea la faza operaţională a acestui dialog.

În baza deciziei respective, Comisia Europeană a elaborat Planul de acţiuni RM-UE în domeniul
liberalizării regimului de vize, prezentîndu-l oficial Republicii Moldova la 24 ianuarie 2011, în
cadrul vizitei la Chişinău a dnei Cecilia MALMSTROM, Comisar European pentru afaceri interne.

Procesul de realizare a prevederilor Planului de acțiuni este structurat în două etape: prima vizează
armonizarea cadrului legislativ în domeniul justiţiei şi afacerilor interne la normele şi standardele
UE, iar a doua - implementarea acţiunilor necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor UE pentru
stabilirea unui regim de călătorie fără vize în UE pentru cetăţenii Republicii Moldova. Trecerea la
faza a doua va fi condiționată de adoptarea în totalitate a cadrului legal prevăzut de prima fază,
precum și de calitatea legislației adoptate.

Prin urmare, Parlamentului îi revine un rol determinant la prima etapă de realizare a Planului de
acţiuni, ce ține de revizuirea, modificarea și adoptarea legislației, fapt care determină necesitatea
adoptării prezentului Program legislativ.

Programul legislativ prevede adoptarea unor acte legislative, precum și întreprinderea unor acțiuni
în următoarele domenii prioritare:
-

Securitatea documentelor, inclusiv asigurarea cu pașapoarte biometrice.
Migrația ilegală, inclusiv readmisia (managementul frontierei, managementul migrației,
politici de azil).
Ordinea publică și securitatea (prevenirea și combaterea crimei organizate, terorismului și a
corupției; cooperarea judiciară în materie penală; cooperarea în executarea legii; protecția
datelor cu caracter personal).
Relații externe și drepturi fundamentale (libertatea de circulație în cadrul RM; condiții și
proceduri de eliberare a actelor de identitate; drepturile cetățenilor, inclusiv protecția
minorităților).

Planul de acțiuni RM-UE nu este doar un document tehnic, ci şi unul politic. Implementarea
acestuia va fi în beneficiul cetățenilor prin asigurarea dreptului la libera circulație în spațiul
european și, totodată, va contribui la consolidarea democraţiei în Republica Moldova în ansamblu.

De aici și importanța pe care Parlamentul R.Moldova urmează să o atribuie realizării prezentului
Program legislativ, în colaborare cu instituțiile responsabile și în termenele indicate.

Deputații în Parlament

