
 

Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

L E G E 

cu privire la regimul liberei circulaţii 

a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1. Obiectul de reglementare 

(1) Prezenta lege stabileşte condiţiile în care cetăţenii Republicii Moldova îşi pot 

exercita dreptul la libera circulaţie în străinătate, precum şi limitele exercitării acestui drept. 

(2) Cetăţenilor Republicii Moldova le este garantat dreptul de a călători în străinătate, 

de a emigra şi de a reveni oricînd în ţară, în condițiile prevăzute de legislație. Nici o 

autoritate de stat nu îi poate interzice, indiferent de situaţie, cetăţeanului Republicii 

Moldova să se reîntoarcă pe teritoriul Republicii Moldova. 

Articolul 2. Noțiuni 

copil – persoană care nu a împlinit vîrsta de 18 ani şi nu are capacitatea de exerciţiu 

deplină; 

copil rămas temporar fără ocrotire părintească/copil rămas fără ocrotire părintească 

– copilul căruia prin dispoziția autorității tutelare teritoriale i-a fost atribuit statutul de copil 

rămas temporar fără ocrotire părintească/copil rămas fără ocrotire părintească, în condițiile 

Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc 

și a copiilor separați de părinți; 

declarație privind acordul de călătorie a copilului fără însoțitor - act notarial prin 

care unul dintre părinți sau un alt reprezentantul legal al copilului își exprimă 

consimțămîntul pentru traversarea frontierei de către copil fără însoțitor, în scopul 

participării la studii în instituțiile de învățămînt din alte state (conform modelului din 

Anexa nr.2). 

declarație privind acordul de însoțire a copilului pentru călătorie sau călătorie şi 

ședere în străinătate – act notarial prin care unul dintre părinți sau un alt reprezentant legal 

al copilului împuternicește în calitate de însoțitor al copilului, în condițiile prevederilor 

art.5 al prezentei legi, o persoană fizică, care deține capacitate deplină de exercițiu (în 

continuare – însoțitor), cu dreptul de a ieși/intra din/în țară cu copilul și/sau însoți copilul 

pe durata călătoriei și șederii în străinătate (conform modelului din Anexa nr.1); 

însoţitor – persoana fizică cu capacitate deplină de exercițiu care, în condiţiile 

prezentei legi, însoțește copilul, asigură protecția și apără drepturile și interesele acestuia pe 

durata  călătoriei sau călătoriei şi șederii în străinătate. 

limitarea la libera circulație în străinătate – suspendarea temporară a dreptului de a 

părăsi teritoriul Republicii Moldova, instituită în condiţiile legii de către autoritățile 

competente; 

reprezentant legal – părinții copilului, tutorele/curatorul sau administrația instituției 

de stat de întreținere și educație, în cazul în care asupra copilului nu este instituită 

tutela/curatela. 

Articolul 3. Suportul acordat cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării 

(1) Pe perioada aflării în străinătate orice cetățean al Republicii Moldova are dreptul 

la asistență și protecție din partea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale 

Republicii Moldova. 

(2) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor acorda 

asistența și protecția cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, în condițiile legii. 

 



II. CONDIȚIILE LIBEREI CIRCULAȚII ÎN STRĂINĂTATE 

Articolul 4. Documentele de călătorie necesare pentru traversarea frontierei de stat. 

(1) Cetăţenii Republicii Moldova, care intră sau părăsesc teritoriul Republicii 

Moldova sunt obligaţi să deţină un document valabil de călătorie pentru a se identifica. 

(2) În sensul documentului de călătorie vor fi calificate următoarele acte:  

a) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova; 

b) paşaport de serviciu; 

c) paşaport diplomatic; 

d) titlul de călătorie (pentru reîntoarcere în Republica Moldova). 

(3) În cazuri de excepție prevăzute în acte normative, tratate la care Republica 

Moldova este parte, cetățenii acesteia pot traversa frontiera de stat, în baza buletinului de 

identitate sau a altui document stabilit. 

(4) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, 

care se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui paşaport valabil pentru revenirea în țară 

au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie, eliberat gratis de 

misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale acesteia. 

(5) Modul de intrare, aflare, ședere, ieșire și tranzitare a teritoriului altui stat se 

reglementează prin legislaţia acestuia. 

Articolul 5. Copiii ca subiecţi ai liberei circulaţii în străinătate 

(1) La traversarea frontierei de stat, copiii cetățeni ai Republicii Moldova, subiecți ai 

pluralității de cetățenii, sunt tratați ca cetăţeni ai Republicii Moldova. 

(2) Copiii pot călători în străinătate însoțiți de către unul dintre reprezentanţii săi 

legali sau de către un însoţitor dacă acesta prezintă declarația privind acordul de însoțire a 

copilului pentru călătorie sau călătorie şi ședere în străinătate, care conţine consimţămîntul 

unuia din reprezentanții legali. 

(3) Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească și copiii rămași fără ocrotire 

părintească pot călători în străinătate cu reprezentantul legal sau cu un însoțitor la 

prezentarea declarației întocmite în condițiile articolului 7 din prezenta Lege.  

(4) Copiii care au împlinit vîrsta de 14 ani, (7 ani pentru copiii care au reşedinţă 

permanentă în raioanele administrative de frontieră) şi sunt înmatriculaţi la studii în 

instituţii de învăţămînt din alte state, pot traversa frontiera de stat a Republicii Moldova 

fără însoțitori, la prezentarea actului de înmatriculare sau a unui alt document ce confirmă 

participarea la studii la instituţia de învăţămînt respectivă, în original sau în copie 

autentificată notarial, precum şi declarației privind acordul de călătorie care conţine 

consimţămîntul unuia din reprezentanții legali. 

(5) Copiii care dețin capacitate de exercițiu deplină obținută în condiții legale pot 

traversa frontiera de stat a Republicii Moldova în condițiile generale. La trecerea frontierei 

aceștia sunt obligați să prezinte suplimentar, în original, certificatul de căsătorie, după caz 

hotărîrea autorităţii tutelare sau hotărîrea judecătorească irevocabilă prin care se atribuie 

capacitatea deplină de exerciţiu. 

(6) Copiii care emigrează în străinătate şi au în paşaport menţiunea autorităţilor 

competente privind autorizarea emigrării, urmează să prezinte consimţămîntul ambilor 

părinţi, exprimat prin declaraţie, ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul 

altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii 

tutelare. 

Articolul 6. Autorizarea emigrării pentru cetățenii Republicii Moldova 

(1) Cetățenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, 

care solicită autorizarea emigrării, depun cererea în țară la subdiviziunile Ministerului 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar în străinătate la misiunile diplomatice și 

oficiile consulare ale Republicii Moldova. În lipsa acestora în statul de reședință a 



solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice misiune diplomatică sau oficiu 

consular al Republicii Moldova. 

(2) Procedura de examinare a cererilor pentru autorizarea emigrării se stabilește de 

Guvern. 

(3) Respingerea cererii pentru autorizarea emigrării poate fi contestată în modul 

stabilit în ordinea contenciosului administrativ. 

 

III. DECLARAȚIA PENTRU CĂLĂTORIA COPILULUI ÎN STRĂINĂTATE 

 

Articolul 7. Declarația pentru călătoria copilului în străinătate. 

(1) Declarația privind acordul de însoțire a copilului pentru călătorie sau călătorie şi 

ședere în străinătate (Anexa nr.1 la prezenta lege), se eliberează pentru ieșire de pe 

teritoriul Republicii Moldova şi este valabilă pe perioada solicitată de reprezentantul legal, 

dar nu va depăşi perioada unui an calendaristic. Declaraţia este nulă în cazul în care nu este 

indicată data întocmirii. 

(11) Declarația privind acordul de călătorie a copilului fără însoțitor, pentru studii în 

străinătate (Anexa nr.2 la prezenta lege), se eliberează pentru ieșire de pe teritoriul 

Republicii Moldova în scopul efectuării studiilor în străinătate şi este valabilă pe perioada 

solicitată de reprezentantul legal, dar nu va depăşi perioada unui an calendaristic. 

Declaraţia este nulă în cazul în care nu este indicată data întocmirii.   

(2) Perfectarea declarației privind acordul de însoțire a copilului pentru călătorie sau 

călătorie şi ședere în străinătate în cazul copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească, 

copiilor rămași fără ocrotire părintească (cu excepția copiilor plasați în serviciul de 

tutelă/curatelă în familia rudelor copilului pînă la gradul IV inclusiv), se efectuează de către 

notari sau alte organe care îndeplinesc acte notariale numai în baza acordului scris al 

autorității tutelare teritoriale în evidența căreia se află copilul, în care se indică numele, 

prenumele și IDNP ale persoanei propuse în calitate de însoțitor, perioada de călătorie sau 

călătorie şi ședere, țara/țările de destinație. 

(3) Declarația (privind acordul de însoțire a copilului pentru călătorie sau călătorie şi 

ședere în străinătate precum și, privind acordul de călătorie a copilului fără însoțitor ) poate 

fi perfectată atît în țară,  cît și în străinătate. 

(4) Perfectarea declaraţiei în țară se realizează de către: 

a) notari; 

b) comandantul (şeful) unităţii sau al instituţiei militare pentru salariaţi şi membrii 

familiilor lor şi ale militarilor, care activează în punctele de dislocare a unităţilor militare, 

sau instituţiilor de învăţămînt militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care 

îndeplinesc acte notariale; 

c) şeful instituţiei penitenciare pentru persoanele care ispăşesc pedeapsă în locuri de 

privaţiune de libertate cu excepția perfectării declarațiilor pentru copiii rămași temporar 

fără ocrotire părintească. 

(5) La perfectarea declarației, în condițiile alin.(7) lit.b), persoana autorizată de stat 

pentru desfășurarea activității notariale, va solicita în mod obligator prezentarea cazierului 

judiciar a însoțitorului. 

(6) Perfectarea declarației în străinătate se realizează de către misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale Republicii Moldova sau de către persoanele autorizate de statele 

străine pentru desfășurarea activității notariale, cu supralegalizarea sau apostilarea acesteia, 

după caz, în condițiile prevăzute de legislație.  

(7) Copilului i se poate îngrădi dreptul la libera circulație în străinătate în cazul în 

care: 

a) însoțitorul este cetățean străin și nu face dovada faptului că are dreptul să se 

reîntoarcă în Republica Moldova, deși în declarația privind acordul de însoțire a copilului 



pentru călătorie sau călătorie şi ședere în străinătate sau, după caz, a reprezentantului legal, 

se menționează că copilul se va reîntoarce împreună cu același însoțitor; 

b) însoțitorul a fost condamnat pentru săvîrșirea infracțiunilor contra vieţii, sănătăţii, 

libertăţii, cinstei, demnităţii şi infracțiuni privind viaţa sexuală, cu excepția cazului în care 

a fost reabilitat pentru această infracțiune cu excepția cazului în care este părinte al 

copilului; 

c) însoțitorul este cetățean străin și părăsește teritoriul Republicii Moldova ca urmare 

a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova, dispusă în condițiile legii. 

 

IV. LIMITAREA EXERCITĂRII DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE 
Articolul 8. Limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie 

Cetățeanului Republicii Moldova nu i se permite părăsirea teritoriului acesteia dacă: 

a) este bănuit, învinuit sau inculpat într-o cauză penală, iar procurorul sau instanța de 

judecată a dispus obligarea lui de a nu părăsi țara și nu există nici o încuviințare de a ieși 

din țară sau este dispusă aplicarea măsurii preventive de arest; 

b) a fost condamnat prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă și are de executat o 

pedeapsă privativă de libertate, pedeapsă penală sub formă de amendă sau de muncă 

neremunerată în folosul comunității și nu există nici o încuviințare de a ieși din țară; 

c) i-a fost aplicată o măsură de constrîngere cu caracter medical sau educativ pentru 

săvîrșirea unei fapte prevăzute de legea penală; 

d) prezintă pericol pentru securitatea națională, potrivit solicitării Serviciului de 

Informații și Securitate al Republicii Moldova; 

e) nu întrunește condițiile prevăzute de legislație pentru trecerea frontierei; 

f) în privința acestuia, de către instanţa de judecată, la demersul executorului 

judecătoresc, a fost aplicată interdicția de a părăsi țara, în condițiile art.64 din Codul de 

executare a Republicii Moldova. 

(2) Nepermiterea ieșirii în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se constată în baza 

consemnelor corespunzătoare semnalate de sistemul informațional integrat al Poliției de 

Frontieră. 

(3) Modul de aplicare a consemnelor la frontieră în sistemul informațional integrat al 

Poliției de Frontieră se stabilește de către șeful Departamentul Poliției de Frontieră. 

(4) Pentru executarea consemnului la frontieră, polițistul de frontieră este în drept să 

rețină persoana în condițiile legislației. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Articolul 9. Intrarea în vigoare 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni din data publicării. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.269-XIII din 9 

noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova. 

Articolul 10. În termen de 12 luni din data publicării prezentei legi, Guvernul: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 

c) va întreprinde măsurile necesare pentru informarea populației despre prevederile 

prezentei legi. 

Articolul 11. 
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspundere conform legislației. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 



 

 

Anexă nr.1 

 
DECLARAȚIE 

PRIVIND ACORDUL DE ÎNSOȚIRE A COPILULUI PENTRU CĂLĂTORIE SAU  

CĂLĂTORIE ŞI ȘEDERE ÎN STRĂINĂTATE 

 

(Eu),___________________________________________________________ 
                                 (numele, prenumele, cetăţenia reprezentantului legal) 

Data naşterii: ______________________________________________________ 

Locul naşterii: _____________________________________________________ 

IDNP: ___________________________________________________________ 
 

În calitate de _______________________ ai/al copilului 

                                       (calitatea persoanei/persoanelor) 

Numele, prenumele copilului: _________________________________________ 

Data naşterii: ______________________________________________________ 

Locul naşterii: _____________________________________________________ 

IDNP: ____________________________________________________________ 

 

       dau acordul pentru                                               a minorului însoţit de: 
                                                                  călătorie/călătorie şi şedere în străinătate 

 

Numele, prenumele, cetăţenia persoanei însoţitoare: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Data naşterii :_______________________________________________________ 

IDNP:_____________________________________________________________ 

în ________________________________________________________________ 
                     (se indică statul/statele de destinaţie) 
în perioada _________________________________________________________ 
                     (data plecării ) 
cu scopul __________________________________________________________ 
                     (se precizează scopul deplasării) 
Data: ____________________Semnătura: _____________________________  
                                                                                                           (Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal) 

 

Prezenta declaraţie a fost întocmită de_____________________________________ 
                                                             (Denumirea organului investit cu dreptul de executarea actelor notariale) 

 

Semnătura persoanei 

ce autentifică:_______________________________  
                                   (Numele, prenumele şi semnătura) 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul ştampilei autorităţii 

împuternicite 



 

Anexă nr.2 

 

 

DECLARAȚIE 

PRIVIND ACORDUL DE CĂLĂTORIE A COPILULUI FĂRĂ ÎNSOȚITOR  

PENTRU STUDII ÎN STRĂINĂTATE 

 

(Eu),_____________________________________________________________ 
                                 (numele, prenumele reprezentantului legal) 

Data naşterii: ____________________________________________________ 

Locul naşterii: ___________________________________________________ 

IDNP: _________________________________________________________ 
 

În calitate de _______________________ ai/al copilului 

                                       (calitatea persoanei/persoanelor) 

Numele, prenumele copilului: ______________________________________ 

Data naşterii: ____________________________________________________ 

Locul naşterii: ___________________________________________________ 

IDNP: _________________________________________________________ 

 

       dau acordul pentru călătorie fără însoțitor a minorului pentru studii în 

străinătate: 
                                                                  

în _____________________________________________________________ 
                     (se indică statul de destinaţie/după caz, statele de tranzit) 
în _____________________________________________________________ 
                     (se indică instutiţia de învăţămînt) 

în baza ___________________________________________________________ 
                     (se indică actul de înmatriculare în instituţia de învăţămînt sau a un alt document ce confirmă participarea la studii) 

în perioada ______________________________________________________ 
                     (data plecării şi durata studiilor) 
Data: ____________________Semnătura: _____________________________  
                                                                                                           (Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal) 

 

Prezenta declaraţie a fost întocmită de_____________________________________ 
       (Denumirea organului investit cu dreptul de executarea actelor notariale) 

 

Semnătura persoanei 

ce autentifică:_______________________________  
                                   (Numele, prenumele şi semnătura) 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Locul ştampilei autorităţii 

împuternicite 



  

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul legii cu privire la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

Republicii Moldova în străinătate 

 

Dreptul la libera circulație a persoanelor este un drept fundamental al 

cetăţenilor Republicii Moldova, garantat prin art. 54 din Constituţie, care prevede 

că, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor 

prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, 

bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă 

şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, 

împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 

imparţialităţii justiţiei.  

Art.2 alin. (1) - (3) din Protocolul nr.4 la Convenţia de la Roma din 4 

noiembrie 1950 pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 

stipulează că: „Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul să 

circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. Orice persoană este 

liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa. Exercitarea acestor drepturi nu poate 

face obiectul altor restrîngeri decît acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri 

necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, siguranţa 

publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii 

sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”. 

Astfel, în temeiul prevederile art.61 şi art.62 alin.(3) din Codul familiei, notăm 

că, drepturile şi interesele legitime ale copiilor sînt apărate de către părinţii lor, 

iar toate problemele privind educarea şi instruirea copilului se soluţionează de către 

părinţi de comun acord, avîndu-se în vedere interesele şi părerea acestuia.  

Totodată, este de menționat că, prin prevederile proiectului se mizează pe 

instituirea unui mecanism eficient şi corespunzător standardelor domeniului 

drepturilor copilului, ţinîndu-se cont de respectarea interesului superior al acestuia, 

astfel încît să-i fie asigurată atît protecţia împotriva traficului şi scoaterii ilegale din 

ţară, cît şi asigurarea dreptului la libera circulaţie. Or, traficul de fiinţe umane, 

prelevarea de ţesuturi sau organe sînt cele mai răspîndite infracţiuni în majoritatea 

ţărilor lumii, subiecţii acestora, cu regret, fiind şi copiii.  

În același context, s-a pledat pentru faptul ca proiectul să conțină o prevedere 

expresă prin care, să se uniformizeze raporturile juridice existente, prin care 

copilului i se permite călătoria în străinătate dacă deține o declarație de la 

reprezentantul legal (semnătura căruia se va legaliza notarial), prin care terța 

persoană este împuternicită de a părăsi teritoriul Republicii Moldova împreună cu 

acesta.  

De altfel, apreciem important faptul că, actualmente nu există un act unanim ca 

formă, conținut și structură prin care este reglementat acest raport juridic, or 

adeseori unii notari întocmesc procuri, iar alții declarații.  

Reieșind din cele expuse, relevăm că, modelul declaraţiei privind acordul 

reprezentanţilor legali ai copilului pentru ieşirea din ţară, conţine date referitoare la: 

numele, prenumele părinţilor sau reprezentanţilor legali; numele prenumele 



minorului, data naşterii, locul naşterii, IDNP; numele prenumele persoanei 

însoţitoare, data naşterii, IDNP; precum şi statul/statele de destinaţie, perioada şi 

scopul deplasării. 

La fel, se încearcă a stabili situațiile în care copilul poate călători în străinătate 

însoțit de o persoană terță, precum și condițiile exprese pe care trebuie să le 

întrunească aceasta, în vederea protejării maxime a copilului. Astfel, notarul la 

întocmirea declarației, va solicita persoanei însoțitoare să prezinte cazierul judiciar 

care va atesta lipsa situațiilor în care călătoria poate fi interzisă, și anume în cazurile 

dacă, persoana însoțitoare este bănuită, învinuită sau inculpată într-o cauză penală, iar 

procurorul sau instanța de judecată a dispus obligarea lui de a nu părăsi țara și nu există 

nici o încuviințare de a ieși din țară sau este dispusă aplicarea măsurii preventive de 

arest, a fost condamnat prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă și are de executat 

o pedeapsă privativă de libertate, pedeapsă penală sub formă de amendă sau de muncă 

neremunerată în folosul comunității și nu există nici o încuviințare de a ieși din țară, i-a 

fost aplicată o măsură de constrîngere cu caracter medical sau educativ pentru 

săvîrșirea unei fapte prevăzute de legea penală, prezintă pericol pentru securitatea 

națională, ori dacă nu întrunește condițiile prevăzute de legislație pentru trecerea 

frontierei. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare 

a proiectul legii cu privire la regimul liberei circulații a cetățenilor Republicii 

Moldova în străinătate, a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor 

Interne, în directoriul „Transparența/Consultări publice/Organizarea consultării 

publice”.  

Pentru aprobarea și implementarea prevederilor propuse în proiectul legii, nu 

sunt necesare careva surse financiare.  

Urmare celor expuse, şi în vederea realizării scopului propus, Ministerul 

Afacerilor Interne consideră necesară aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la regimul liberei circulații a 

cetățenilor Republicii Moldova în străinătate.  

 

 

 

Viceministrul afacerilor interne                                            Dorin PURICE 

 

 

 

 


