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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din zilele de 18 şi 19 decembrie 2018 

 
În zilele de 18 şi 19 decembrie, membrii Comisiei au studiat şi dezbătut 

proiectul de Lege privind activitatea consulară (PLx 739/2018) şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente admise şi 

respinse. 

Cu acest proiect de Lege Comisia pentru politică externă a fost sesizată 

pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă. 

Au participat la şedinţa Comisiei, din partea Guvernului, în calitate de invitaţi, 

dna Magdalena Grigore, Secretar de Stat, dl Dinescu Cosmin, Secretar General, dl 

Eugen Dobreanu, Director, dl Radu Florea, Director şi dl Pietro Pavoni, Ministru 

consilier. 

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare stabilirea relaţiilor consulare de către România, 

întinderea şi exercitarea funcţiilor consulare, precum şi organizarea activităţii de 

prestare a activităţii consulare şi de acordare a asistenţei şi protecţiei consulare.  

Totodată, s-a exprimat că reglementarea este structurată corespunzător 

principalelor componente sau aspecte care vizează activitatea consulară precum 

stabilirea şi exercitarea relaţiilor consulare, organizarea activităţii consulare, 

conţinutul şi întinderea funcţiilor consulare, cuprinzând funcţiile generale şi detaliind 

serviciile consulare, protecţia consulară şi asistenţa consulară, măsurile de facilitare 

a activităţii consulare, inclusiv la nivel interinstituţional.  

De asemenea, revizuirea Regulamentului consular a fost determinată de 

necesitatea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 

aprilie 2015 privind măsurile de coordonare şi cooperare pentru facilitarea protecţiei 

consulare a cetăţenilor nereprezentaţi ai Uniunii în ţările terţe şi de abrogare a 

Deciziei 95/553/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.106 
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din 24 aprilie 2015, termenul de transpunere fiind 1 mai 2018, precizându-se 

totodată că România nu se află în situaţia de infringement. 

În timpul dezbaterilor, reprezentanţii Departamentului consular au atras 

atenţia că urmare discuţiilor avute cu Ministerul Justiţiei s-a constatat că anumite 

prevederi conţinute de reglementarea supusă dezbaterii se încadrează în categoria 

legilor organice, solicitându-se modificarea caracterului legii din ordinar în organic. 

Urmare discuţiilor s-a stabilit necesitatea respectării avizului Consiliului 

Legislativ care a încadrat proiectul de Lege în categoria legilor ordinare. 

La acest proiect de Lege au fost depuse amendamente care, urmare poziţiei 

ministerului, dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, supuse votului 2 amendamente 

au fost admise şi 2 au fost respinse. 

La şedinţa Comisiei din data 18 decembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), 

Anastase Roberta Alma (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat),  

Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Dumitrache 

Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru 

Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai 

Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), 

Cosma Andreea (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena 

(PSD) şi Tomac Eugen (PMP). 

La şedinţa Comisiei din data 19 decembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), 

Anastase Roberta Alma (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat),  

Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Dumitrache 

Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei 

Dominic (ALDE – înlocuit de dl deputat Cupă Ion), Dumitru Gherman (PSD), 

Korodi Attila (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru 

(PNL). Au fost absenţi: Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea 

(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD) şi Tomac Eugen (PMP). 

 

    Preşedinte,      Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                         Mirela Furtună 


