
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 – XIII din 

9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 – XIII din 9 noiembrie 1994
privind  actele  de  identitate  din  sistemul  naţional  de  paşapoarte a  fost  elaborat  de  către
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare MAEIE) în vederea ralierii
legislaţiei  în  acest  domeniu  la  noile  realităţi  social  –  obiective,  precum  şi  în  vederea
implementării  standardelor  Uniunii  Europene  în  domeniul  documentării  cu  paşapoarte
diplomatice  şi  de  serviciu. Scopul  proiectului  este  de  a  actualiza  lista  persoanelor  care  în
virtutea postului deţinut sau specificului funcţiilor pe care le exercită întreprind deplasări de
serviciu peste hotarele RM.  Totodată, proiectul, se impune prin prisma nevoii de a înlătura
ambiguităţile  şi  suprapunerile  din  Legea  nr.  273/1994,  în  ceea  ce  priveşte  asigurarea  cu
paşapoarte diplomatice şi de serviciu a funcţionarilor publici de rang înalt.

La întocmirea proiectului, MAEIE s-a bazat pe principiile reglementării cît mai restrînse a
subiectului  paşapoartelor  diplomatice  şi  de  serviciu,  corespunderii  acestui  domeniu  de
reglementare  cu practica  internaţională,  în  special  a  UE şi  eliberării  actelor  de  identitate
speciale conform intereselor statului şi necesităţile de serviciu ale funcţionarilor de stat. 

În acest sens, a fost examinată legislaţia a 29 de state în domeniul eliberării paşapoartelor
diplomatice şi de serviciu – Italia, Germania, Austria, Cehia, Franţa, Belgia, Olanda, Bosnia
şi  Herţegovina,  Croaţia,  Slovenia,  Slovacia,  Letonia,  Estonia,  Lituania,  Polonia,  Bulgaria,
Ungaria,  România,  Grecia,  Marea  Britanie,  Suedia,  Portugalia,  Spania,  Federaţia  Rusă,
Ucraina, Georgia, Turcia, Canada, SUA. Analiza actelor normative ale acestor state a relevat
că  legislaţia  RM prevede  un număr  mai  mare  de  persoane care  au dreptul  la  paşapoarte
diplomatice şi de serviciu în comparaţie cu majoritatea legislaţiilor ţărilor enumerate.

Astfel, MAEIE a revizuit lista persoanelor care au dreptul să deţină asemenea acte şi propune
retragerea dreptului de a deţine paşaport diplomatic următoarelor categorii de persoane:

1. Mitropolitului  Chişinăului  şi  al  Întregii  Moldove.  Faţa  bisericească  desfăşoară  activitate
religioasă şi nu este demnitar de stat. Totodată, art.15 al Legii nr.125 din 11 mai 2007 privind
libertatea  de  conştiinţă,  de  gîndire  şi  de  religie  statuează  că  „Cultele  religioase  sînt
autonome,  separate  de  stat,  egale  în  drepturi  în  faţa  legii  şi  a  autorităţilor  publice.
Discriminarea unui  sau altui  cult  religios  se  pedepseşte  conform legislaţiei  în  vigoare.”
Astfel,  acordarea  acestui  privilegiu  conducătorului  unui  singur  cult  religios  constituie  o
discriminare  faţă  de  alte  culte  religioase.  În  această  ordine  de  idei,  MAEIE  propune
retragerea dreptului de a deţine paşaport diplomatic Mitropolitului Chişinăului şi a întregii
Moldove, întrucît menţinerea acestei prevederi în lege prejudiciază democraţia şi respectul
faţă de drepturile omului care rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin
instrumentele internaţionale privind protecţia juridică a drepturilor omului;

2. Preşedintelui  Camerei  de  Comerţ  şi  Industrie.  Conform  articolului  1  al  Legii  nr.393  
din  13.05.1999  cu privire  la  Camera de Comerţ  şi  Industrie,  Camera este  o  organizaţie
nonguvernamentală, autonomă şi independentă, înfiinţată în baza calităţii de membru, care
reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din  Republica Moldova. Caracterul
autonom şi nonguvernamental al instituţiei intră în contradicţie cu principiul de acordare a



paşaportului diplomatic în interesul statului. Suplimentar, practica statelor străine nu prevede
acordarea actelor de identitate cu caracter special acestei categorii de persoane;

3. Curierilor  diplomatici.  O  astfel  de  funcţie  nu  există  la  momentul  actual.  Respectiv,
menţinerea  prevederii  ce  se  referă  la  dreptul  deţinerii  paşaportului  diplomatic  de  către
curierii diplomatici nu este justificată.

4. Directorul  general  al  Serviciului  vamal.  Potrivit  Regulamentului privind  organizarea  şi
funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007,
Serviciul  Vamal  al  Republicii  Moldova  este  organul  administraţiei  publice,  subordonat
Ministerului  Finanţelor.  Totodată,  în  contextul  optimizării  listelor  persoanelor  care  deţin
paşapoarte  diplomatice  şi  de  serviciu,  MAEIE  a  propus  ca  conducătorii  şi  locţiitorii
instituţiilor din subordinea Guvernului să beneficieze de dreptul de a deţine paşapoarte de
serviciu. Respectiv, menţinerea pentru directorul general al Serviciul Vamal a dreptului de a
deţine paşaport diplomatic se prezintă a fi inechitabilă în raport cu conducătorii şi locţiitorii
instituţiilor din subordinea Guvernului, care vor beneficia de paşaport de serviciu.

Suplimentar,  se  propune  retragerea  dreptului  la  deţinerea  paşapoartelor  diplomatice  unor
categorii de persoane, cu acordarea dreptului la deţinerea paşapoartelor de serviciu. Acest fapt
este fundamentat luând în considerare specificul funcţiilor acestora şi activităţile realizate, care
nu au un caracter diplomatic ci un caracter de serviciu. Printre aceştia se numără Consilierii
Preşedintelui  Republicii  Moldova,  Consilierul  Primului  –  ministru  în  domeniul  cooperării
externe,  Avocatul  Poporului,  Avocatul  Poporului  pentru  drepturile  copilului,  Secretarul
General al Aparatului Preşedintelui, Secretarul General al Guvernului, Secretarul General al
Parlamentului, conducătorii de instituţii numiţi de Parlament. 

Înlocuirea  paşaportului  diplomatic  cu  paşaportul  de  serviciu  nu va reduce posibilităţile  de
călătorie a funcţionarilor vizaţi şi nici nu va crea incomodităţi în ceea ce priveşte necesitatea
posedării vizei, deoarece regimul de vize pentru cetăţenii moldoveni deţinători ai paşapoartelor
diplomatice şi de serviciu este practic unul şi acelaşi. Astfel, în baza paşaportului de serviciu
cetăţenii RM pot călători fără viză în 82 de state, ceea ce este cu un stat mai puţin decît în baza
paşaportului  diplomatic. 

La fel, în ceea ce priveşte deţinerea paşaportului de serviciu, lista funcţionarilor cu acest drept
se propune a fi redusă, acordînd dreptul în cauză doar conducătorilor instituţiilor numiţi de
Parlament,  conducătorilor  şi  locţiitorilor  conducătorilor  autorităţilor  publice din subordinea
Guvernului, precum şi altor categorii  de persoane în baza specificului funcţiilor deţinute şi
practicii internaţionale în acest domeniu. 

În acest sens, menţionăm că odată cu liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii RM în
UE au dispărut  incomodităţile ce ţin de obţinerea vizelor pentru efectuarea deplasărilor de
serviciu peste hotarele ţării. Astfel, în baza paşapoartelor biometrice ordinare, cetăţenii RM pot
călători  fără  vize  în  74  state.  Paşaportul  de  serviciu  excede  această  listă  cu  doar  8  ţări.
Totodată, conform legislaţiei internaţionale, paşaportul de serviciu nu oferă careva imunităţi şi
privilegii  pentru  titularii  acestora,  respectiv  nu  se  poate  afirma că  simpla  deţinere  a  unui
paşaport de serviciu va ajuta cumva titularul să-şi desfăşoare adecvat activităţile de serviciu.
Suplimentar,  în  cazul  necesităţii  emiterii  vizelor  pentru  funcţionarii  de  stat,  MAEIE oferă
suport în această procedură, conform practicii existente. 

În ceea ce priveşte excluderea suprapunerilor din Legea 273/1994, menţionăm că în proiect nu
se regăsesc următoarele categorii de funcţionari: Preşedintele Parlamentului – deoarece acesta



se include în categoria de deputat în Parlamentul RM, Primul – ministru – se încadrează în
categoria  de  membru  al  Guvernului,  iar  Avocatul  Poporului  şi  Avocatul  Poporului  pentru
Drepturile Copilului se includ în categoria de conducători ai autorităţilor publice numiţi de
Parlament. 

Suplimentar,  în  proiect  este  prevăzută  posibilitatea  acordării  cu  titlu  de  excepţie  a
paşapoartelor diplomatice sau de serviciu unor persoane ce nu se regăsesc în listele prevăzute
în alineatul (2) al articolelor 31 şi 32  ale Legii nr. 273/1994 în vederea îndeplinirii unor misiuni
ce implică necesitatea de a reacţiona prompt în vederea asigurării  securităţii  naţionale sau
apărare a intereselor naţionale ale Republicii Moldova. O astfel de reglementare este prevăzută
în legislaţia majorităţii statelor europene. 

În  legătură  cu  modificările  multiple  pe  care  le-a  suferit  Legea  nr.  273/1994  pe  parcursul
ultimilor ani, precum şi în eventualitatea includerii celor propuse actualmente, alineatele 2 ale
articolelor 31 şi 32 au fost expuse într-o redacţie nouă. 

Totodată,  deoarece  conform proiectului  lista  deţinătorilor  de  paşapoarte  diplomatice  şi  de
serviciu s-a redus considerabil, limitîndu-se la oficialităţile de rang înalt de stat şi conducătorii
instituţiilor  de  stat,  a  fost  exclusă  prevederea privind obligaţia  depozitării  paşapoartelor  la
MAEIE după efectuarea deplasărilor de serviciu. 

Din  punct  de  vedere  financiar,  prevederile  proiectului  de  lege  în  discuţie  nu  stabilesc
necesitatea  unor  cheltuieli  suplimentare  la  bugetul  de  stat,  procedura  privind  perfectarea
paşapoartelor diplomatice şi de serviciu rămânând neschimbată.

MAEIE consideră  necesară  şi  oportună adoptarea  Legii  pentru  modificarea  şi  completarea
Legii  nr. 273 din  09 noiembrie  1994 privind  actele  de  identitate  din sistemul  naţional  de
paşapoarte, care corespunde intereselor ţării noastre în contextul implementării standardelor
europene la acest capitol.

                                                                                                                       Andrei GALBUR
                 Viceprim-ministru,

                 Ministru

   Proiect
LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 09 noiembrie 1994 privind actele de
identitate din sistemul naţional de  paşapoarte 



Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de  paşapoarte nr. 273 din
09 noiembrie 1994 (Monitorul Oficial al Republica Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 31 :

în alineatul (1) cuvîntul „exclusiv” se exclude;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“ (2) Paşapoarte  diplomatice se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) Deputaţilor în Parlament;
    c) Membrilor Guvernului;
    d) Preşedintelui Adunării Populare a Găgăuziei;
    e) Preşedintelui Curţii Constituţionale;
    f) Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
    g) Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie;  
    h) Preşedintelui Curţii de Conturi;
    i) Procurorului General;
    j) Directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    k) Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei;
    l)  Personalului diplomatic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene;
    m) Personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova;
    n) Personalului diplomatic al misiunilor Republicii Moldova de pe lîngă organismele 
internaţionale, precum şi reprezentanţilor Republicii Moldova în organismele internaţionale;
    o) Soţiilor/soţilor Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, Primului-
ministru, ministrului afacerilor externe şi integrării europene;
    p) Soţiilor/soţilor, copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi celor cu vîrsta de pînă la 23 de 
ani inclusiv care urmează în străinătate studii secundare generale sau profesionale, medii de 
specialitate, superioare, învăţămînt de zi, şi nu sînt căsătoriţi, alte persoane aflate la întreţinerea
persoanelor menţionate la lit.m) şi n), indiferent de vîrstă, care domiciliază împreună cu ele în 
perioada aflării lor în serviciul diplomatic;
    q) Cetăţenilor Republicii Moldova care au ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii 
Moldova, de Preşedinte al Parlamentului, de Prim-ministru, precum şi soţiilor/soţilor acestora;
    r) Cetăţenilor Republicii Moldova care au rangul diplomatic de ambasador, precum şi 
soţiilor/soţilor acestora;
    s) Reprezentantului permanent al Guvernului Republicii Moldova (Agentului 
guvernamental) la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 



Se întroduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
   “(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
pot fi eliberate paşapoarte diplomatice altor persoane decît cele indicate la articolul 3¹ alineatul
(2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate naţională sau apărare a 
intereselor Republicii Moldova.”

2.  La articolul 32 :

 în alineatul (1) cuvîntul „exclusiv” se exclude;

 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
   “ (2) Paşapoarte de serviciu se eliberează următoarelor categorii de persoane:
      a) Viceminiştrilor;
      b) Vicepreşedinţilor Adunării Populare a Găgăuziei şi vicepreşedinţilor Comitetului 
Executiv al Găgăuziei;
      c) Prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
      d) Consilierilor Preşedintelui Republicii Moldova
      e) Consilierilor Preşedintelui Parlamentului
      f) Consilierilor Primului-ministru
      g) Secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;
      h) Secretarului general al Parlamentului;
      i) Secretarului general al Guvernului;
      j) Judecătorilor Curţii Constituţionale;
      k) Vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie;
      l) Adjuncţilor Procurorului General;
      m) Adjuncţilor directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate;
      n) Viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei;
      o) Vicepreşedintelui Curţii de Conturi;
      p) Conducătorilor şi locţiitorilor conducătorilor autorităţilor publice din subordinea 
Guvernului
      q) Conducătorilor autorităţilor publice numiţi de Parlament, cu excepţia persoanelor 
prevăzute la art 3¹ alin. (2) lit. g) – k).
      r) Personalului administrativ-tehnic din cadrul subdiviziunilor aparatului central al 
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în perioada deplasărilor de serviciu 
peste hotare;
      s) Personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor diplomatice ale Republicii 
Moldova       
      t) Personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor Republicii Moldova de pe 
lîngă organismele internaţionale;
       u) Soţiilor/soţilor, copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi celor cu vîrsta de pînă la 23 
de ani inclusive care urmează în străinătate studii secundare generale sau profesionale, medii 
de specialitate, superioare, învăţămînt de zi, şi nu sînt căsătoriţi, alte persoane aflate la 



întreţinerea persoanelor menţionate la lit.s) şi t), indiferent de vîrstă, care domiciliază împreună
cu ele în perioada aflării lor în serviciul diplomatic”;
     
Se întroduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

        “(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene pot fi eliberate paşapoarte de serviciu altor persoane decît cele indicate la articolul 3¹
alineatul (2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate naţională sau apărare 
a intereselor Republicii Moldova.” 
  
3. La articolul 3ł :
 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

   “ (2) Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic ori a celui de serviciu apare din momentul
numirii sau alegerii persoanei în funcţia prevăzută la art.31 sau art.32 sau din momentul în care 
persoana cade sub incidenţa art.31 sau art.32. Paşapoartele diplomatice ori de serviciu nu se 
eliberează persoanelor care asigură interimatul funcţiilor prevăzute la art.31 sau art.32, precum 
şi funcţiilor asimilate acestora. Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a celui de 
serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la art.31 sau art.32 ori 
în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.31 sau art.32. Titularul paşaportului 
diplomatic sau al paşaportului de serviciu este obligat să predea paşaportul pe care îl deţine la 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la 
pierderea dreptului de deţinere a paşaportului respectiv.

După alineatul  (3) se introduce un nou alineat (3ą) cu următorul cuprins: 
“(3ą) Persoana poate deţine un singur paşaport diplomatic sau de serviciu valabil, cu excepţia 
Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului şi Primului-ministru”.

Alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

“(4) Copiii menţionaţi la art. 3ą alin. (2) lit. p) şi art. 3˛ alin. (2) lit. u) beneficiază de paşaport 
diplomatic sau de paşaport de serviciu de la naştere”.    

Alineatele (7), (8) şi (9) se abrogă.   

La alineatul (10) sintagma “precum şi alte instituţii în cadrul cărora activează persoanele care 
au dreptul la paşapoarte diplomatice şi de serviciu sînt obligate” se substituie cu sintagma “alte
instituţii în cadrul cărora activează persoanele care au dreptul la paşapoarte diplomatice şi de 
serviciu, precum şi titularii paşapoartelor menţionate sînt obligaţi”şi în continuare după text. 

Articolul II – Guvernul va întreprinde acţiunile de rigoare pentru implementarea prevederilor 
prezentei legi.



PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                             Andrian 
CANDU 


