
 
Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

LEGE Nr. ______ 

din  ____________ 2016 

pentru modificarea și completarea  

Legii cu privire la serviciul diplomatic 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol unic. Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul 

diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216-220, art. 645), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

 

1. Articolul 10: 

la alineatul (1): 

la litera d) cuvintele „o limbă” se substituie cu cuvintele „două limbi”; 

se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) nu face parte din partide politice.” 

 

alineatul (3) se completează la final cu următoarea propoziţie: 

„La angajarea prin transfer din cadrul altor autorităţi publice centrale în funcţii 

diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va ţine 

cont de stagiul de muncă în serviciul public.” 

 

la alin. (5) după cuvintele „alin. (1) lit. a)–f)” se introduc cuvintele „şi h)”, iar la final 

fraza se completează cu cuvintele „şi au fost confirmate în funcţie publică.” 

 

la alin. (9) după prima propoziţie se completează cu următoarea propoziţie: 

„Diplomaţii specializaţi, în activitatea lor se subordonează şefului misiunii 

diplomatice.” 

 

la alin. (10): 

după cuvintele „fie a diplomatului de carieră sau a diplomatului specializat” se 

completează cu cuvintele „fie a funcţionarului public care nu deţine funcţii 

diplomatice şi consulare”; 

după cuvintele „potrivit prevederilor art. 15 alin. (3), iar” se completează cu cuvintele 

„funcţionarul public care nu deţine funcţii diplomatice şi consulare şi”. 

  



2. La articolul 13, alin. (1) cuvintele „pot fi” se substituie cu cuvîntul „sînt”, iar la final 

se completează cu propoziţia:  

„Promovarea în rang diplomatic are loc de două ori pe an.” 

 

3. Articolul 14: 

la alin. (1): 

după cuvîntul „sancţionate” se completează cu cuvîntul „penal”; 

cuvintele „a statului acreditar” se substituie cu cuvintele „cu legislaţia altui stat”; 

la final se completează cu textul: „Retrogradarea sau retragerea rangului diplomatic se 

aplică şi persoanelor care nu mai activează în serviciul diplomatic.” 

 

4. Articolul 15: 

la alin. (2): 

după cuvintele „În cazul” se completează cu cuvintele „numirii şi”; 

după cuvintele „a consulilor generali, data” se completează cu cuvintele „intrării în 

funcţie şi”; 

cuvintele „25 de zile calendaristice” se substituie cu cuvintele „30 de zile 

calendaristice la numire şi 60 de zile calendaristice la rechemare”; 

după cuvintele „a decretului sau a hotărîrii de” se completează cu cuvintele „numire 

sau, respectiv,”; 

la final se completează cu textul „Ordinul de numire şi rechemare se emite în termen 

de pînă la 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a decretului Preşedintelui 

sau a hotărîrii Guvernului.” 

 

la alin. (3) cuvintele „două funcţii vacante” se substituie cu cuvîntul „funcţiile”; 

 

la alin. (4): 

după cuvintele „La expirarea termenului de aflare în misiune,” se completează cu 

cuvinte „funcţionarul public care nu deţine funcţii diplomatice şi consulare sau”; 

după cuvintele „echivalentă sau superioară,” se completează cu cuvintele „funcţionarul 

public care nu deţine funcţii diplomatice şi consulare sau”; 

cuvintele „două funcţii vacante” se substituie cu cuvîntul „funcţiile”; 

propoziţia 3 la început se completează cu cuvintele „Funcţionarii publici care nu deţin 

funcţii diplomatice sau consulare şi”. 

 

5. Articolul 16:  

la alin. (3):  

în tot textul după cuvintele „art. 10 alin. (1) lit. a)–f)” se introduc cuvintele „şi h)”; 

cuvintele „ambasador extraordinar şi plenipotenţiar” se substituie cu cuvintele „şef al 

misiunii diplomatice”; 

 

6. La articolul 17, alin. (1) la final se completează cu textul: „Persoanele menţionate în 

prezentul alineat sînt detaşate în cadrul organizaţiilor internaţionale sau în misiunile 

lor diplomatice fără menţinerea funcţiei din care acestea au fost transferate.” 

 



7. La articolul 20 lit. e) după cuvîntul „organizate” se completează cu cuvintele „sau 

acceptate”. 

 

8. Articolul 22 la final se completează cu litera h) cu următorul conţinut: 

„h) să se abţină, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, de la manifestarea în public a 

convingerilor lor politice, excepţie făcând persoanele cu funcţii de demnitate publică.” 

 

9. La articolul 23, alin. (1) cuvintele „persoanele angajate în funcţii diplomatice şi 

consulare” se substituie cu cuvintele „persoanele din cadrul serviciului diplomatic”. 

 

10. Articolul 25:  

litera a) după cuvintele „art. 10 alin. (1) lit. a)–f)” se completează cu cuvintele „şi h)”; 

la final se completează cu litera e) cu următorul conţinut: 

„e) dacă se constată că angajarea a fost efectuată cu încălcarea prevederilor art. 10 alin 

(1), (3), (4) şi (5).” 

 

11. Articolul 26, alin. (3) la final se completează cu litera j) cu următorul conţinut: 

„j) dacă se constată că detaşarea a fost efectuată cu încălcarea prevederilor art. 16.” 

 

12. Articolul 27: 

aliniatul (1) la sfârșit se completează cu expresia „luîndu-se în considerare rangurile 

diplomatice deţinute.” 

 

la alin. (2): 

cuvintele „precum şi” se completează cu cuvintele „o indemnizaţie de studii pentru 

fiecare copil,”; 

după cuvintele „parcursul aflării în misiune” se completează cu cuvintele „şi sunt 

incluse în ordinul de detaşare.”; 

cuvintele „cu vîrsta de pînă la” se înlocuieşte cu cuvîntul „care nu depăşesc vîrsta de”; 

 

la alin. (5) a doua propoziţie se exclude. 

 

alin. (6) va avea următorul cuprins: 

„Cuantumul indemnizaţiei în valută străină se indexează cel puţin o dată la trei ani. 

 

13. Articolul 28: 

la alin. (2): 

după cuvintele „La sosirea în misiune,” se completează cu cuvintele „dar nu mai tîrziu 

de 30 de zile calendaristice”; 

cuvintele „în conformitate cu legislaţia acestuia” se substituie cu cuvintele „inclusiv, 

de asigurarea de viaţă pe perioada misiunii, precum şi se acordă o indemnizaţie unică 

de acomodare la sosire în misiunea diplomatică sau oficiul consular.”; 

 

la alin. (3): 

în a treia propoziţie după cuvintele „misiunii diplomatice sau al oficiului consular” se 

completează cu cuvintele „şi membrilor familiilor acestora”;  



cuvintele „nepoţi, unchi, mătuşi” se exclud; 

 

alin. (4) la final se completează cu cuvintele „sau la alegerea acestora beneficiază de  

indemnizaţie de locaţiune”; 

 

la alin. (9) cuvintele „în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu sau a unor activităţi 

legate de aceste obligaţii” se exclud; 

 

la alin. (10) cuvintele „mutilare sau de alt prejudiciu adus sănătăţii în timpul executării 

atribuţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de acestea” se substituie cu cuvintele 

„prejudiciere a sănătăţii şi integrităţii corporale în timpul aflării în misiune”. 

 

14. Articolul 30, alin. (2) după prima propoziţie se completează cu textul: „Pe perioada 

aflării în misiune soţia (soţul) membrului personalului misiunilor care şi-a suspendat 

contractul de muncă va fi considerată persoană aflată la întreţinerea soţului asigurat şi 

va beneficia de indemnizaţie de maternitate care revine acestei categorii de persoane.”; 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Andrian CANDU 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

Referitor la modificarea şi completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic 

 

Prezenta Notă informativă a fost întocmită în contextul elaborării de către MAEIE a 

proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 761 din 27 decembrie 2001 

cu privire la serviciul diplomatic, care în baza prevederilor art. 20 a Legii nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele legislative, justifică necesitatea elaborării acestui act legislativ. 

 

 Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului 
 

Serviciul diplomatic, deşi fiind parte a serviciului public, întruneşte mai multe 

particularităţi care-i oferă un caracter specific şi un statut special în cadrul sistemului 

serviciului public. Particularităţile corespunzătoare se referă la: (i) statutul şi rolul 

serviciului diplomatic în procesul de coordonare a activităţilor instituţiilor centrale de 

specialitate pentru realizarea obiectivelor politicii externe şi promovarea imaginii statului 

pe plan internaţional, (ii) desfăşurarea acţiunilor corespunzătoare, în mare parte, peste 

hotarele ţării, astfel personalul instituţiilor serviciului diplomatic, precum şi membrii de 

familie a acestuia, urmând să beneficieze de anumite drepturi şi înlesniri specifice, alături 

de asumarea riscurilor şi obligaţiilor distincte pe care le impune profesia în cauză, (iii) 

reglementarea, mai mult sau mai puţin explicită, a activităţilor desfăşurate de membrii 

serviciului diplomatic, prin cutume şi convenţii internaţionale, parte la care este Republica 

Moldova, fapt ce implică, în consecinţă, necesitatea ajustării la prevederile acestora a 

legislaţiei naţionale în domeniu.  

 

Actul legislativ special din legislaţia naţională în materie îl reprezintă Legea nr.761 din 27 

decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic. Practica de implementare a legii în 

cauză, dar şi prevederile actelor normative similare şi practica altor state, denotă existenţa 

unor carenţe care nu iau în calcul particularităţile expuse mai sus.  

 

Având în vedere cele expuse, a apărut necesitatea de a ajusta şi completa prevederile Legii 

RM nr.761 din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic.  

 

Principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, 

efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui 

 

Modificările şi completările propuse ar putea fi grupate în cîteva categorii, fiind dictate de: 

 

(i) sporirea exigenţelor faţă de persoanele angajate în serviciul diplomatic sau detaşate 

pentru activitate în exterior; 

(ii) perfecţionarea mecanismului de acordare şi retragere a rangurilor diplomatice;  

(iii) înlăturarea lacunelor la realizarea principiului rotaţiei personalului instituţiilor 

diplomatice; 

(iv) ajustarea legislaţie la noile împrejurări şi reglementări internaţionale; 

(v) protejarea drepturilor şi intereselor personalului instituţiilor serviciului diplomatic. 

 

Pornind de la obiectivul de bază al serviciului diplomatic de a realiza politica externă a 

statului, de a apăra şi promova pe plan extern interesele naţionale, se constată că un 

element indispensabil pentru realizarea eficientă a acestora, constă în abordarea oricăror 

subiecte separat de viziunile politice ale unui sau altui partid politic. Studiul comparativ al 

actelor normative din diferite state cu reglementările naţionale în domeniul serviciului 

diplomatic atestă că cerinţa de neapartenenţă politică pentru funcţionarii în posturi 



diplomatice, cu excepţia celora de demnitate publică, este pe larg răspîndită. Exemple în 

acest sens servesc: Lituania, România, Bulgaria, etc. În contextul celor menţionate, Legea 

cu privire la serviciul diplomatic se propune a fi completată cu cerinţa de neapartenenţă la 

partide politice pentru ocuparea funcţiilor diplomatice.    

 

Modificările la Legea nr. 761 la aspectul acordării rangurilor diplomatice şi rotaţia 

personalului vizează introducerea unor prevederi menite să asigure transparenţa în 

procesul decizional, excluderea elementelor interpretative şi subiective, şi sporirea rolului 

organului colegial în promovarea deciziilor ce ţin de personal. Realizarea acestui obiectiv 

devine posibilă prin stabilirea unei periodicităţi (art. 13 alin. (1)) pentru examinarea şi 

acordarea rangurilor diplomatice. În această perioada Comisia de evaluare şi concurs este 

obligată să se întrunească şi să se pronunţe pe marginea acordării rangurilor diplomatice. 

 

La fel este de menţionat că Legea a fost completată cu prevederi care stabilesc termeni 

maximi pentru intrarea în funcţie şi rechemarea din funcţie a şefilor misiunilor diplomatice 

şi oficiilor consulare. Aceşti termeni sunt necesari pentru a permite membrilor familiei 

şefului misiuni de a suspenda relaţiile de muncă şi a realiza toate formalităţile legate de 

deplasarea în alt stat. În cazul rechemării, la stabilirea termenului de revenire se va ţine 

cont de perioada de concediu şi acţiunile protocolare necesare a fi realizate înaintea 

plecării. În acest scop, în art. 15, alin. 2 se propune stabilirea unui termen de 30 de zile 

pentru intrarea în funcţie a Ambasadorilor şi 50 de zile pentru revenirea în RM. 

 

În altă ordine de idei, dorim să explicăm motivaţia protejării drepturilor şi intereselor 

personalului instituţiilor serviciului diplomatic de care se ghidează şi alte state în domeniu. 

Detaşarea prin transfer a diplomaţilor în scopuri de serviciu nu trebuie să afecteze cariera 

diplomatului, inclusiv, creşterea salarială, or în situaţia actuală detaşarea în misiune 

diplomatică şi revenirea în funcţie în MAEIE generează situaţii cînd diplomatul în 

creşterea salarială începe de la început. Constatăm, că situaţia dată nu se atestă în nici un 

stat şi este explicabilă prin faptul că: 

- diplomatul are o poziţie singulară deoarece este cel care reprezintă şi angajează, 

prin ceea ce face sau spune, statul său; interlocutorii lui sunt persoane influente în ţara în 

care activează, iar cerinţele faţă de aptitudinile sale, spre a avea un asemenea dialog 

deosebit, nu există în acelaşi grad în cazul altor funcţionari publici; diplomatul negociază 

şi, după caz, semnează, tratate şi acte care angajează statul; statutul lui este stabilit de 

dreptul internaţional şi nici o altă categorie de funcţionari publici nu desfăşoară activităţi 

de o asemenea responsabilitate pentru stat; activitatea diplomatului este strâns legată de 

responsabilităţile pe care şi le asumă statul;  

- diplomaţii sunt supuşi riscului în deplasări frecvente pe care le au în interesul 

statului; constituie ţinta predilectă a acţiunilor teroriste; sunt expuşi în zonele de 

instabilitate; se află în vizorul presei şi serviciilor străine de informaţii; trăiesc în zone cu 

clima greu de suportat, departe de ţară; trebuie să ducă un mod de viaţă sobru şi prudent 

pentru a nu stânjeni sau pune statul său în situaţii delicate. 

 

Cele descrise mai sus explică necesitatea instituirii unui mecanism bazat pe experienţa 

profesională, care ar reflecta meritele şi evoluţia în cariera diplomatică. Astfel, în cazul 

diplomaţilor de carieră acest lucru poate fi realizat prin instituirea unui mecanism de mixt 

de salarizare bazat pe rangurile diplomatice şi funcţia publică. Din aceste considerente, 

propunerile din prezentul proiect au menirea de a specifica necesitatea unui astfel de 

mecanism, care necesită a fi dezvoltat în cadrul Legii privind salarizarea funcţionarilor 

publici. Generalizînd modificările la art. 27 din proiectul legii de modificare şi completare 

a Legii cu privire la serviciul diplomatic se va realiza următorul obiectiv:  



(i) specificarea dreptului de a beneficia de spor la salariu bazat pe rangurile 

diplomatice în cazul diplomaţilor de carieră (particularitate a serviciului diplomatic). De 

remarcat că legislaţia tuturor statelor respectă cariera şi evoluţia salariului diplomatului, 

echilibru, realizat prin intermediul sporurilor acordate conform rangurilor diplomatice. 

Totodată, a fost stabilit termenul de trei ani pentru indexarea indemnizaţiilor. Acest fapt, a 

devenit strict necesar deoarece indemnizaţiile pentru personalul serviciului diplomatic din 

cadrul misiunilor diplomatice şi oficiile consulare nu a fost indexat, ci contrar tendinţelor 

de a crea condiţii decente de trai peste hotare, acestea au fost micşorate. Drept consecinţă 

în unele state indemnizaţia este la nivelul şomerilor, iar pentru unele categorii de 

funcţionar ai serviciului diplomatic este şi mai jos de acest nivel.  

(ii) concretiza unele drepturi ale membrilor de familie a colaboratorilor misiunilor 

diplomatice şi consulare ale RM, menite să realizeze normele constituţionale ce vizează 

ocrotirea familiei şi asigurarea socială a membrului familiei. 

 

Ministerul menţionează că despre necesitatea modificării şi completării Legii nr. 761 la 

capitolul protecţiei drepturilor şi intereselor personalului instituţiilor serviciului diplomatic 

a semnalat şi Centrul Naţional Anticorupţie. Acesta a constat că sistemul diplomatic 

devine vulnerabil în lipsa unor prevederi exprese ce ţin de asigurarea materială, protecţia 

familiei şi, în particular, a sugerat de a reglementa acoperirea cheltuielilor de studii a 

copiilor membrilor familiei personalului detaşat în misiune diplomatică. Conform planului 

de integritate a MAEIE ajustările respective la lege urmează a fi efectuate în anul curent. 

Proiectul legii supuse examinării a fost completat cu prevederi necesare acoperirii acestor 

aspecte, care nu au fost reglementate. Aceste completări se referă la art. 27 alin. (2) şi au 

menirea de a asigura realizarea dreptul la studii gratuite consfinţit în Constituţie, or peste 

hotarele RM în raport cu străinii, precum sunt calificaţi şi copii personalului misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare, sunt aplicate taxe de şcolarizare. Cu referinţă la impactul 

aplicării modificărilor la Legea serviciului diplomatic cu privire la restituirea cheltuielilor 

integrale de şcolarizare a copiilor, impactul lunar la buget ar fi pînă la 500 mii lei lunar. 

Prin acte normative ale Guvernului ar putea fi stabilite mecanismele menite să limiteze 

cheltuielile de şcolarizare şi să stimuleze aplicare la instituţiile de învăţămînt public, dacă 

există astfel de posibilităţi de instruire în unele din limbile de circulaţie internaţională. 

 

Totodată, în procesul implementării legii cu privire la serviciul diplomatic s-a constatat că 

o categorie de personal din instituţiile serviciului diplomatic, cum ar fi funcţionarii publici 

care nu deţin funcţii diplomatice şi consulare, nu se regăsesc în sistemul serviciului 

diplomatic. Această lacună se corectează prin completarea art. 10 alin. (10), art. 15 alin (4) 

şi art. 23 alin. (1). 

 

La capitolul ce ţine de locul prezentului proiect de act normativ în sistemul legislaţiei 

naţionale, specificăm că acesta va fi adoptat sub formă de lege organică, pentru 

implementarea căreia nu va fi necesară crearea unor instituţii noi. 

 

În ceea ce priveşte efectele proiectului, oricare ar fi natura acestora, reiterăm că, în 

rezultatul adoptării şi aplicării prevederilor legale corespunzătoare, vor fi înlăturate 

carenţele existente în legea actuală cu privire la serviciul diplomatic. Nu în ultima instanţă 

acestea vizează drepturile şi interesele colaboratorilor serviciului diplomatic. De 

menţionat, că modificările propuse au o însemnătate dublă: vor contribui la asigurarea 

protecţiei drepturilor şi intereselor personalului instituţiilor serviciului diplomatic, alături 

de sporirea nivelului de responsabilitate şi profesionalism ai funcţionarilor respectivi, ceea 

ce, în ultima instanţă, va avea un efect ameliorator pentru stabilitatea cadrelor şi 

funcţionarea sistemului diplomatic ca atare.   



 

Referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul 

compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză 

 

Obiectul de reglementare al prezentei legi nu cade sub incidenţa dreptului UE, dar este 

acoperit de normele universale, unanim acceptate, ale dreptului diplomatic şi consular, în 

speţă Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice (18 aprilie 1961) şi 

Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare (24 aprilie 1963). Astfel, statele 

membre ale UE, alături de alte state ale lumii, au transpus în legislaţia internă prevederile 

celor două convenţii, dezvoltînd pe plan naţional normele juridice speciale ale acestora în 

funcţie de particularităţile şi tradiţiile proprii. De remarcat, că la elaborarea prezentului act 

legislativ s-a luat în calcul practica partenerilor noştri europeni, multe din propunerile 

avansate fiind inspirate din legislaţia statelor membre ale UE, cu excepţia normelor ce ţin 

de asigurarea socială a soţiei (soţului) care însoţeşte personalul detaşat în misiuni 

diplomatice şi consulare. 

 

Fundamentarea economico-financiară  

 

Referitor la aspectul economico-financiar al proiectului, menţionăm că cheltuielile care vor 

fi necesare pentru realizarea prevederilor actului normativ vizat  nu vor avea repercusiuni 

sensibile asupra bugetului de stat. Acestea ar putea fi identificate în limita resurselor 

financiare disponibile, alocate MAEIE. 

 

Propunerile care vizează salarizarea membrilor personalului serviciului diplomatic au fost 

inspirate din practica şi legislaţia altor state. Totodată, operarea acestor modificări, în 

special la art. 27, 28 şi 30 ale Legii cu privire la serviciului diplomatic ţin de necesitatea 

asigurării realizării normelor constituţionale ale Republicii Moldova ce vizează ocrotirea 

familiei, dreptul la studii etc. Asigurarea socială a membrilor familiei este un subiect 

complex şi necesită a fi reglementat în actele normative ce ţin de domeniul asigurării 

sociale şi cu pensii. 

 

În contextul celor expuse, considerăm întemeiată şi necesară aprobarea proiectului Legii 

menţionate. 
 

 

 

Daniela MORARI 

Viceministru 

  
 

 

 

 

 

 

 


