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CĂTRE 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea consulară, transmis 

cu adresa nr. PLx. 455 din data de 27 iulie 2020. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
   Biró Rozália Ibolya                  Mirela Furtună 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

 
 

 

  
 
 

 
RAPORT  

 
asupra  

Proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019  
privind activitatea consulară 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru politică externă a fost sesizată, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 
privind activitatea consulară, transmis cu adresa nr. PLx. 455 din data de 27 
iulie 2020 şi înregistrat cu nr. 4c -16/35 din 27 iulie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin.(1) 
din Constituția României. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, 
propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru politică externă a avut în 
vedere:  

- avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 
granițelor țării, transmis cu nr. 4c-21/210 din 28 iulie 2020; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale, transmis cu nr. 4c-6/427 din 18 august 2020; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor, transmis cu nr. 4c-19/74 din 15 septembrie 2020. 
  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.62/2019, în sensul extinderii procesului de digitalizare și îmbunătățirii calității 
serviciilor efectuate în rețeaua consulară,  prin oferirea posibilității de utilizare 
sistematică a unor mijloace informatice ce vor permite colectarea de informații 
despre experiența avută, nivelulul de satisfacție și sugestiile de îmbunătățiri 
venite de la cetățeni. Acest sistem de feed-back va putea fi folosit în evaluarea 
calitativă și cantitativă a serviciilor consulare.  

Membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut proiectul de Lege, în 
şedinţa online din 23 noiembrie 2020. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, dna Daniela Grigore 
Gîtman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

La lucrările Comisiei pentru politică externă și -au înregistrat prezenţa 16 
deputaţi din numărul total de 18 membri. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un Raport 
de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 
nr.62/2019 privind activitatea consulară, cu amendamente admise prezentate 
în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 
 

Preşedinte,      Secretar,  
 

 
    Biró Rozália Ibolya                    Mirela Furtună   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ANEXĂ      PLx nr. 455/2020 
       la Raportul Nr. 4c-16/35 
 
Nr. 
crt. Legea nr. 62/2918 Textul Senatului Text propus de Comisie Motivare 
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 Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea art.16 
din Legea nr.62/2019 privind 
activitatea consulară 

 
 
Lege pentru modificarea Legii 
nr.62/2019 privind activitatea 
consulară 
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Articol unic. 
Art. 16 din Legea nr. 62/2019 
privind activitatea consulară, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 299 din 18 
aprilie 2019, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Articol unic. 
Legea 62/2019 privind activitatea 
consulară, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
299 din 18 aprilie 2019, se 
modifică după cum urmează: 
 

 

 
 

3 

 
 
 
Art. 16 
Activitatea consulară este 
coordonată metodologic şi evaluată 
în baza unui set unitar de criterii, 
cantitative şi calitative, de către 
departamentul de specialitate din 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe. Obiectivele, criteriile şi 
procedura de evaluare se stabilesc 
prin ordin al ministrului afacerilor 
externe. 
 

 
 
 
(1) Activitatea consulară este 
coordonată metodologic și evaluată 
în baza unui set unitar de criterii, 
cantitative și calitative, inciusiv pe 
baza sugestiilor primite din partea 
cetățenilor cu privire la activitatea 
consulară, de către departamentul 
de specialitate din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Obiectivele, criteriile, modalitatea 
de analiză a sugestiilor cetățenilor 
și procedura de evaluare se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor externe. 
 

 
1. Articolul 16 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(2) - Evaluările, sugestiile și 
propunerile asumate, primite de la 
cetățeni, sunt procesate prin 
intermediul Sistemului Informatic 
de Management Integrat al 
Serviciilor pentru Cetățeni 
(SIMISC) 

 
 
(2) - Evaluările, sugestiile și 
propunerile, asumate de petenți, 
primite de la cetățeni, sunt 
procesate prin intermediul 
Sistemului Informatic de pentru 
Managementul Integrat al 
Serviciilor pentru Cetățeni 
(SIMISC) 

 
Modificarea este 
necesară pentru 
eliminarea echivocului 
în textul Legii. 
Formularea se referă la 
evaluările, sugestiile și 
propunerile care au un 
inițiator, identificabil 
prin adresa, email, 
telefon etc. și căruia i se 
poate răspunde la 
petiție. 
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Art. 65 - (1) În cadrul activităţii 
consulare, Ministerul Afacerilor 
Externe, misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare de carieră 
utilizează următoarele sisteme 
informatice, componente ale 
platformei unice Sistemul 
informatic integrat consular ECons: 
 
     a) Sistemul informatic pentru 
managementul integrat al 
serviciilor pentru cetăţeni, prin care 
sunt procesate cererile de servicii 
consulare, se înregistrează 
cetăţenii români aflaţi în 
străinătate, se poartă 
corespondenţa interinstituţională şi 
se ţine evidenţa cazurilor de 
asistenţă şi protecţie consulară; 
 

   
2. La Articolul 65 alineatul (1), 
litera a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Art.65 alin. (1) lit. a) - Sistemul 
informatic pentru managementul 
integrat al serviciilor pentru 
cetățeni, prin care sunt procesate 
cererile de servicii consulare, se 
înregistrează cetățenii români aflați 
în străinătate, se procesează și 
centralizează evaluările, 
sugestiile și propunerile venite 
de la cetățeni,  se poartă 
corespondența interinstituțională și 
se ține evidența cazurilor de 
asistență și protecție consulară 

 
 
 
 
 
Trebuie modificată 
definiția Sistemului, de 
la art. 65,  pentru a 
cuprinde noile facilități 
introduse de prezentul 
act normativ 

 


