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Aprobarea de către Guvern a proiectului de Lege privind activitatea consulară
Tip:  Comunicat de presă
Data:  04.10.2018

La data de 4 octombrie 2018, a fost aprobat în ședința de Guvern proiectul de Lege privind activitatea consulară. Proiectul elaborat la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe va fi promovat către
Parlamentul României în vederea adoptării.

Noul act normativ are ca obiect de reglementare stabilirea și exercitarea relațiilor consulare, modalitățile de organizare a activității consulare, conținutul și limitele atribuțiilor consulare, precum și
măsurile interinstituționale de facilitare a activității consulare.

Pe fondul multiplicării fără precedent a complexității și diversității cazuisticii consulare, ca urmare a amplificării semnificative a prezenței românești în străinătate, proiectul de lege supus spre
adoptare în Parlament conține propuneri de sistematizare a procedurilor consulare actuale și de legiferare a unor noi servicii consulare și instrumente de lucru specifice, menite să eficientizeze
activitatea în domeniu.

De asemenea, noul act normativ consacră la nivel legislativ sistemele informatice implementate la nivelul întregii rețele consulare a României și asigură premisele necesare menținerii
funcționalității acestora, ca soluții optime pentru creșterea capacității de preluare și procesare a solicitărilor de servicii, asistență și protecție consulară formulate de cetățenii români aflați în
străinătate.

Pe de altă parte, în contextul amplificării riscurilor de securitate la nivel global, actuala inițiativă legislativă creează cadrul juridic necesar pentru optimizarea instrumentelor consulare destinate
gestionării situațiilor de criză consulară, atât în beneficiul cetățenilor români din afara frontierelor României, cât și al cetățenilor celorlalte state membre UE, care nu sunt reprezentați la nivel
consular pe teritoriul unor țări terțe.

Noul demers de ordin legislativ se circumscrie procesului continuu de modernizare şi adaptare a instrumentelor consulare la evoluțiile determinate de mobilitatea cetățenilor români, pentru a
răspunde în mod adecvat cerinţelor în creştere ale acestora, obiectiv susținut constant la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.


