
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea unor acte normative  

 
1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite 
Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea unor acte normative a fost elaborat 
în vederea ajustării prevederilor unor hotărîri de Guvern la prevederile Convenției de 
la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relațiile consulare. Proiectul prevede 
operarea unor modificări în Hotărîrea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea 
Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea 
indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al 
Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor 
de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora, Hotărîrea 
Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și în Hotărîrea Guvernului nr. 
945/2013 cu privire la deschiderea Consulatului Republicii Moldova în orașul 
Padova, în vederea excluderii subordinii sub aspect administrativ, financiar și 
funcțional a Consulatului Republicii Moldova la Padova, în raport cu Consulatul 
General al Republicii Moldova la Milano. 

Actualmente, Oficiul Consular la Padova este inclus în structura și efectivul de 
personal ale Consulatului General al Republicii Moldova la Milano (Republica 
Italiană), cele două oficii consulare având circumscripții consulare aparte.  

Conform Statutului Consular aprobat prin HG 368/2002, Oficiul Consular al 
Republicii Moldova este reprezentanţa Republicii Moldova, care exercită funcţii 
consulare în numele statului în cadrul circumscripţiei consulare respective pe 
teritoriul statului de reşedinţă. Procedural, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene solicită, prin canale diplomatice, acordul prealabil al statului de reşedinţă 
privind numirea şefului oficiului. După obţinerea acordului statului de reşedinţă, 
Ministerul Afacerilor Externe eliberează patenta consulară, prin care atestă numele şi 
prenumele şefului Oficiului Consular, categoria, rangul, circumscripţia consulară, 
precum şi sediul Oficiului Consular, purtînd sigiliul de stat. Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene transmite, prin canale diplomatice, patenta consulară, 
Ministerului Afacerilor Externe al statului în care a fost numit şeful Oficiului 
Consular, în vederea obţinerii exequaturului. Şeful Oficiului Consular este admis să-
şi exercite funcţiile printr-o autorizaţie numită exequatur, emisă de către autorităţile 
statului de reşedinţă.  

Atît în cazul Consulatului General al Republicii Moldova la Milano, cât și în cazul 
Consulatului Republicii Moldova la Padova a fost urmată procedura menționată, fiind 
solicitat acordul statului de reședință privind înființarea Oficiului Consular, cu 
indicarea circumscripției consulare și, ulterior, fiind eliberat exequaturul pentru șeful 
oficiului consular de către statul italian.  

Statutul Consular aprobat prin HG 368/2002, stabilește că misiunea diplomatică nu 
poate exercita atribuţii consulare pe întreg teritoriul statului de acreditare dacă în 



acest stat există un Oficiu Consular cu circumscripţie stabilită. 

Totodată, Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare din 1963, statuează în 
art.6 că exercitarea funcțiilor consulare în afara circumscripției consulare este posibilă 
doar în situații de excepție, și doar cu acordul statului primitor.  

Din aceste considerente, menținerea Consulatului la Padova în structura și efectivul 
de personal al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano nu este 
justificată juridic, aceste 2 oficii consulare având circumscripții consulare diferite, 
aprobate de statul de reședință. Potrivit legislației, funcționarii consulari din cadrul 
Consulatului General al Republicii Moldova la Milano nu pot exercita careva atribuții 
în circumscripția consulară a Consulatului Republicii Moldova la Padova, întrucât nu 
sunt mandatați în circumscripția respectivă, acest lucru fiind admis doar în situațiile 
de excepție, cu acordul statului de reședință.  

Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene consideră necesară 
operarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 și excluderea din 
componența Consulatului General al Republicii Moldova la Milano a Oficiului 
Consular la Padova, cu expunerea componenței acestuia într-o anexă separată. 
Subsecvent, se prezintă a fi necesară operarea modificărilor corespunzătoare în 
Hotărîrea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea 
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și în Hotărîrea 
Guvernului nr. 945/2013 cu privire la deschiderea Consulatului Republicii Moldova 
în orașul Padova pentru excluderea subordinii din punct de vedere administrativ, 
financiar și funcțional a Consulatului Republicii Moldova la Padova în raport cu 
Consulatul General al Republicii Moldova la Milano. 

Acest lucru va oferi precizia corespunzătoare privind statutul Consulatului Republicii 
Moldova la Padova, în concordanță cu prevederile Convenției de la Viena din 1963 
cu privire la relațiile consulare. 

3. 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. 
4.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul în cauză prevede modificarea anexei 33 a Hotărârii Guvernului nr. 959/2018 
prin excluderea din structura și efectivul de personal al Consulatului General al 
Republicii Moldova la Milano a Oficiului consular cu sediul în orașul Padova și, 
respectiv, expunerea într-o anexă separată (anexa nr. 50) a structurii și efectivului de 
personal al Consulatului Republicii Moldova la Padova.  

Proiectul mai prevede completarea Listei misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 
ale Republicii Moldova peste hotare, prevăzută în Anexa nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu o poziție nouă – „Consulatul Republicii 
Moldova în orașul Padova, Republica Italiană”. 

De asemenea, proiectul prevede abrogarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 
945/2013, în vederea excluderii Consulatului Republicii Moldova la Padova din 
subordinea Consulatului General al Republicii Moldova la Milano din punct de 



vedere administrativ, financiar și funcțional. 

Noua redacție vine să ajusteze prevederile actelor normative menționate la realitățile 
existente, în corespundere cu prevederile Convenției de la Viena din 1963 cu privire 
la relațiile consulare.  

5.  Fundamentarea economico – financiară 

Punerea în aplicare a actului normativ respectiv nu va necesita cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul de stat, dat fiind faptul că efectivul de personal al 
Consulatului Republicii Moldova la Padova va rămâne neschimbat. 

Din punct de vedere organizațional, el nu va mai fi în componența Consulatului 
General al Republicii Moldova la Milano, ci va fi un consulat separat, întrucât are o 
circumscripție proprie, și care, potrivit cadrului juridic internațional și a uzanțelor 
diplomatice nu poate fi în aria de competență a unui alt consulat. 
6.  Modul de încorporare al  actului în cadrul normativ în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului act normativ 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 oficială web a Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene www.mfa.gov.md (compartimentul 
„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”). 

În conformitate cu art. 32 și 34 din Legea nr.100/2017, proiectul urmează a fi supus 
procedurii de avizare, consultare publică și expertizare.  
8. Constatările expertizei anticorupţie 

Urmare obținerii avizelor de la autoritățile naționale competente, proiectul va fi remis 
în adresa Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
 
10. Constatările expertizei juridice 
 
11. Constatările altor expertize 
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