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Ref.:

Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind posturile de vacante de ambasadori și
eventuale propuneri pentru acestea

Stimată doamnă,
Referitor la solicitarea dumneavoastră adresată Ministerului Afacerilor Externe (MAE) la data de 6
februarie 2019, vă comunicăm ambasadele României care nu sunt conduse, în prezent, de un șef de
misiune, ambasador extraordinar și plenipotențiar, precum și data vacantării postului de ambasador din
spațiile respective: Abuja (07.08.2010), Addis Abeba (31.10.1995), Bogota (13.08.2010), Bruxelles
(03.04.2016), Caracas (16.08.2009), Ciudad de Mexico (01.05.2018), Colombo (25.06.2013), Erevan
(10.01.2018), Hanoi (08.04.2012), Harare (28.03.2001), Kabul (nu a fost acreditat ambasador până în
prezent), Khartoum (14.12.2009), Luanda (01.08.1999), Manila (09.08.2013), Muscat (nu a fost
acreditat ambasador până în prezent), Nicosia (20.06.2016), Ottawa (07.07.2016), Phenian
(21.10.2002), Tel Aviv (04.01.2017).
Cu privire la celelalte solicitări din corespondență, vă comunicăm că, potrivit Constituției României
(art. 91 alin. (2) și (3)), “(2) Președintele, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă
reprezentanții diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului
misiunilor diplomatice. (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă
Preşedintele României”.
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr 269/2003 „privind Statutul Corpului diplomatic și
consular al României”, ministrul afacerilor externe face propuneri pentru numirile în funcția de
ambasador.
Având în vedere profilul postului de ambasador extraordinar și plenipotențiar, precum și din rațiuni de
curtoazie și uzanțe în cadrul relațiilor bilaterale dintre state, publicitatea numelor propuse pentru aceste
posturi nu este agreată până la notificarea statului acreditar.
Totodată, menționăm că publicarea unor nume este asociată și cu elemente biografice, ce reprezintă
date cu caracter personal, sens în care avem în vedere și prevederile art. 12 alin (1) lit d) din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare, care prevăd în mod expres că datele cu caracter personal sunt exceptate de la accesul
liber al cetățenilor, iar potrivit art. 14 alin. (1) din același act normativ, „informațiile cu privire la
datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care
afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice”, condiție care nu este îndeplinită, până la
aprobarea propunerilor.
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