
 

proiect 

 

HOTĂRÎRE 

 

 Nr. ___________ 

din  ____________________  

 

 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentu modificarea anexei nr.2 la Legea 

nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare 

 

    Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentu 

modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare 

 

 

     PRIM-MINISTRU                                                      

Contrasemnează:                      

Ministrul afacerilor externe şi  

integrării europene interimar                                                           

                   

Ministrul justiției                                                

 

 

 

 

 

 

http://gov.gov.md/md/cbnegruta
http://gov.gov.md/md/cbnegruta


proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MODLOVA 

 

LEGE  

pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Articol unic – Anexa nr. 2 la Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231–234, art. 732), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

la compartimentul IV, poziția 2 va avea următorul cuprins: 

2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor, în 

cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la 

partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația 

și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre 

soți  

250 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Zinaida GRECEANÎI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea anexei nr.2 la Legea 242/2010 privind 

taxele consulare 

 

 
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 de modificare a Legii 242/2010 privind taxele consulare a fost elaborat în 

vederea ajustării serviciilor consulare prevăzute în anexa nr.2 a Legii menționate la 

prevederile Codului Familiei nr. 1316/2000 și ale Legii nr. 100/2001 privind actele de 

stare civilă, urmare modificărilor operate la aceste acte prin Legea nr. 17 din 

05.04.2018. Modificările se referă la posibilitatea desfacerii căsătoriei în baza 

acordului comun al soților la organul de stare civilă, inclusiv la misiunile diplomatice 

și oficiile consulare, de către soții care au copii minori comuni, în cazurile în care între 

aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, 

la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia 

dintre soți. Menționăm că, până la operarea modificărilor în cauză, legea permitea 

desfacerea căsătoriei, în baza cererii ambilor soți, la OSC și, respectiv, la MDOC, 

numai în cazul când soții nu aveau copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, cu 

condiția că între aceştia nu existau litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului 

inapt de muncă. Astfel, proiectul în cauză vine să ajusteze Legea privind taxele 

consulare, în corespundere cu noile modificări legislative, oferind posibilitatea inclusiv 

soților care au copii minori și nu au pretenții unul față de altul, de a depune cererea de 

înregistrare a divorțului la misiunile diplomatice și oficiile consulare.  

3.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul în cauză prevede expunerea serviciului consular prevăzut în punctul 2, 

compartimentul IV al Anexei nr. 2 a Legii 242/2010, într-o redacție nouă, după cum 

urmează: „Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor, în cazurile în 

care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în 

devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la 

întreținerea unuia dintre soți”.  

Astfel, noua redacție vine să extindă spectrul serviciilor de înregistrare a divorțului 

prestate de către MDOC și la situațiile când soții care doresc să divorțeze au copii 

minori.  

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de lege nu va necesita cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul de stat. Proiectul nu introduce modificări la taxele 



consulare prevăzute de legea 242/2010, ci doar expune în redacție nouă serviciul 

prevăzut în pct.2 al compartimentului 4 a Anexei nr.2, astfel încât acesta să cuprindă 

atât cazurile când soții nu au copii minori, cât și atunci când soții au copii minori, cu 

condiția că nu au pretenții unul față de altul. Sub aspect financiar, încasările la bugetul 

de stat vor crește în funcție de numărul de cereri de înregistrare a divorțului, 

recepționate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare.  

5.  Modul de încorporare al  actului în cadrul normativ în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de lege nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative.  

 

6. 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.  

 

7. Constatările expertizei anticorupţie 

Urmare obținerii avizelor de la autoritățile naționale competente, proiectul va fi remis 

în adresa Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție.  

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

 

 

 

Eugeniu REVENCO 

Secretar General 
 

 

http://www.mfa.gov.md/


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  ŞI INTEGRĂRII EUROPENE  

AL REPUBLICII  MOLDOVA 
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Nr. DI/3/041/_______ “______” ___________ 2021 

     

                                                                                                                Cancelaria de Stat 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria  și denumirea proiectului 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

anexei nr.2 la Legea nr. 242/2010 cu privire la 

taxele consulare 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene 

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul de modificare a anexei nr. 2 la Legea 

nr. 242/2010 privind taxele consulare a fost 

elaborat în vederea ajustării serviciilor consulare 

prevăzute în anexa nr.2 a Legii menționate la 

prevederile Codului Familiei nr. 1316/2000 și 

ale Legii nr. 100/2001 privind actele de stare 

civilă, urmare modificărilor operate la aceste 

acte prin Legea nr. 17 din 05.04.2018. 

Modificările se referă la posibilitatea desfacerii 

căsătoriei în baza acordului comun al soților la 

organul de stare civilă, inclusiv la misiunile 

diplomatice și oficiile consulare, de către soții 

care au copii minori comuni, în cazurile în care 

între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la 

partajul proprietății comune în devălmășie, la 

întreținerea, educația și domiciliul copiilor 

minori comuni sau la întreținerea unuia dintre 

soți. 

4. Lista autorităților și instituțiilor a 

căror avizare este necesară 

 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Agenţia Servicii Publice 

Ministerul Justiţiei – expertiza juridică 

Centrul Naţional Anticorupţie – expertiza 

Anticorupţie 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor  

10 zile lucrătoare 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

 

Diana LEȘAN, Consilier, Direcţia Afaceri 

Consulare, MAEIE, tel. 022 788789 

Email: diana.lesan@mfa.gov.md 

   



7. Anexe  

 

- Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la 

aprobarea proiectului de lege cu privire la 

modificarea anexei nr.2 a Legii 242/2010 

privind taxele consulare 

- Nota Informativă la proiect. 

8. Data și ora depunerii cererii 

 

Semnat electronic 

9. Semnătura  

 

Eugeniu REVENCO 

Secretar General 

 

 
 

Secretar General                                                                          Eugeniu REVENCO 
 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  ŞI INTEGRĂRII EUROPENE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION  
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Nr. DI/3/401-555  din  25 ianuarie 2021 
      

 

 

 
Doamnei Liliana IACONI 

Secretar General al Guvernului 

 

 

Stimată doamnă Secretar General, 

În temeiul art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct. 179 din 

Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene, remite alăturat setul de materiale cu referire la 

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare, pentru a fi 

înregistrat și inclus pe ordinea de zi a ședinței Secretarilor Generali. 

Cu respect, 

                                                                                      

                               

Eugeniu REVENCO 

Secretar General 

 

 

 

 
 

 

 
Anexă: Cererea – 2 (două) file;            

            Nota informativă – 2 (două) file; 

            Proiectul Hotărârii de Guvern – 2 (două) file; 

           Proiectul  de Lege  – 2 (două) file. 

 

 

 

 

 

 
red.: Ghenadie Codreanu  

tel.: (022) 578 279 
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