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Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, în colaborare cu membrii săi, a
examinat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte
normative cu următoarele obiecții și propuneri:
La alin. (2) art. 43 (4) ”se propune posibilitatea de prelungire a dreptului de ședere provizorie doar
până la 3 ani consecutiv”.
Sugerăm să fie prevăzută o excepție pentru specialiști înalt calificați. Sunt specialități în care nu pot
fi pregătiți cetățeni autohtoni în această perioadă, în special se menționează specialitățile medicale.
Totodată, actele conexe, cum ar fi Legea nr. 180 din 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă, la
art.7 (e) prevede avizul autorităților competente ale Republicii Moldova în cazul în care străinii se
angajează în domeniul educației sau sănătății. Urmează să fie specificată exact procedura pentru
recunoaștere, echivalare, autentificare a actelor de studii obținute în alte țări decât Republica Moldova și
clarificat procedeul în vederea neadmiterii tergiversării sau blocării procesului prin stabilirea unor termene
exacte. La moment, prevederile date nu permite recrutarea și angajarea în domeniile ce țin de sănătate în
timp util. Întreprinderile angajatoare se confruntă cu o extindere neargumentată sau blocare a proceselor
de recunoaștere a actelor de studii.
Sintagma „actul ce atestă dreptul de proprietate sau cu titlu de folosință asupra locuinței” trebuie
să fie expusă în deplină corespundere cu legislația națională fără posibilitatea de interpretări, prin
enumerarea actelor ce atestă dreptul de proprietate și actelor ce confirmă dreptul de folosință asupra
locuinței de către persoane străine, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu normele
Codului civil, or acest act prevede și dreptul de uz, și dreptul de abitație, precum și normele de folosință
temporară și folosință si posesiune temporară.
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