
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Nomenclatorului serviciilor 

prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin anexa nr.2 
la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 

 
1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
 

2. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 
Europene. 
3. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate 
de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 966/2020, a fost elaborat, reieșind din necesitatea înlăturării 
ambiguității în legătură cu facturarea serviciilor de personalizare a pașapoartelor 
diplomatice și de serviciu, acestea fiind clasificate prin menirea utilizării lor drept acte 
de identitate cu statut special. 

Pașapoartele diplomatice și de serviciu sunt acte de identitate speciale care se 
eliberează în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare categoriilor de 
persoane expres prevăzute în articolele 3ˡ și 3² ale Legii 273/1994 privind actele de 
identitate din sistemul național de pașapoarte, funcționarilor de rang înalt, care în 
temeiul funcției deținute, realizează misiuni speciale în interesele statului. Potrivit 
destinației lor, reieșind din practica internațională stabilită, aceste pașapoarte se 
eliberează personalului diplomatic și administrativ tehnic al ministerelor de externe și 
al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (astfel se procedează și în Republica 
Moldova), precum și altor categorii de persoane, distinse prin lege în acest scop. Rolul 
acestor documente nu este altul, decât cel care să asigure statutul privilegiat și 
reprezentativ al funcționarului în exercițiu, în raporturile de interacționare în timpul 
exercitării misiunii speciale cu autoritățile altor state, pentru a-i fi facilitată exercitarea 
misiunii de reprezentare permanentă sau ad-hoc pentru care a fost desemnat. 
Ministerului de externe, în calitate de autoritate publică centrală cu competențe de 
promovare a politicii externe, precum și a intereselor statului în raport cu alte state, îi 
revine atribuția de gestionare a procesului de eliberare și utilizarea a pașapoartelor 
diplomatice și de serviciu persoanelor cărora le este atribuit acest drept prin lege.      

Din perspectiva că beneficiarii acestor categorii de pașapoarte sunt nu doar personal 
diplomatic și administrativ tehnic al ministerului de externe și al misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, MAEIE nu ar avea 
obligațiuni privind asigurarea din contul său a costului la personalizarea acestor acte 
de identitate pentru persoanele cu care nu are raport de serviciu. La fel, MAEIE nu 
poate solicita eventuala rambursare a costurilor respective de la instituțiile de stat, din 
motiv că instituțiile publice, ca și MAEIE, de altfel, nu au planificate asemenea 
cheltuieli în bugetul său pentru anul în curs. Mai mult ca atât, nu există un mecanism 
prin care aceste cheltuieli ar putea fi rambursate MAEIE de către instituțiile care au 
solicitat perfectarea pașapoartelor diplomatice sau de serviciu pentru funcționarii 



publicii, angajații ai instituțiilor respective.  

Din considerentele expuse, MAEIE consideră justificată acordarea cu titlu gratuit a 
serviciilor pentru personalizarea pașapoartelor diplomatice și de serviciu la comanda 
MAEIE, prevăzute la rubricile 7.1.5. și 7.1.6. din compartimentul 7 a Nomenclatorului 
serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice, solicitând operarea modificărilor 
respective.  

4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede operarea următoarelor modificări la Nomenclatorului serviciilor 
prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului nr. 966/2020: 

- la rubricile 7.1.5. și 7.1.6. din compartimentul 7, a substitui cifrele "650" cu 
cuvântul "Gratuit". 

5.  Fundamentarea economico-financiară 
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotărâre nu va necesita 
cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, având în vedere că costurile 
pentru personalizarea acestor pașapoarte au fost planificate în bugetul Agenției 
Servicii Publice, în corespundere cu mecanismul actual existent. 
6.  Modul de încorporare al  actului în cadrul normativ în vigoare 
Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre nu va fi necesară 
modificarea altor acte normative.  
 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene www.mfa.gov.md, (compartimentul 
„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”). 

Proiectul urmează a fi remis spre avizare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, precum și Ministerului Justiției 
pentru efectuarea expertizei juridice.  
8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul va fi remis în adresa Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea 
expertizei anticorupție, urmare recepționării avizelor ministerelor de resort.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 

 

 
 
 

Eugeniu REVENCO 
Secretar General  
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