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* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Articolul 1 din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi 
intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu 
modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

“(11) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, 
apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova 
care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea 
în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie 
eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de 
solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de 
valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.”

Art.II. – Articolul 2 din Legea nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele 
consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231–234, art.732), cu modificările 
ulterioare, se completează cu noţiunea “titlu de călătorie” cu următorul cuprins: 

“titlu de călătorie – document de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie 
spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere 
permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere 
permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un 
asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în 
cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui 
document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.”

Art.III. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu 
prezenta lege.
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