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pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru întărirea capacităţii de 
furnizare de servicii electronice către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în

străinătate

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulară, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 299 din 18 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

]. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Serviciile consulare se prestează online, prin corespondenţă ori la sediul misiunii 
diplomatice sau al oficiului consular. în situaţii temeinic justificate, misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare de carieră pot organiza consulate itinerante prin deplasarea personalului consular, 
împreună cu documentele şi echipamentele de lucru transportabile, în vederea prestării de servicii 
consulare în afara sediilor reprezentanţelor în cauză, în localităţi sau regiuni unde se înregistrează 
comunităţi de cetăţeni români, precum şi la domiciliul sau reşedinţa persoanelor netransportabile ori 
în centre unde sunt deţinute persoane supuse unor măsuri sau pedepse privative de libertate, cu 
respectarea legilor, a regulamentelor şi a uzanţelor statului acreditar.*’

2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu 
următorul cuprins:

“(3) Cererea de servicii consulare se depune personal sau, după caz, se transmite în format 
electronic.

(4) In funcţie de opţiunea solicitanţilor de servicii consulare, documentele eliberate în cadrul 
activităţii consulare se ridică personal sau, după caz, se expediază prin servicii de curierat, cu 
suportarea cheltuielilor de expediţie de către solicitanţi ori se transmit în format electronic.”

3. La articolul 65 alineatul (I), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“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, se ţine evidenţa cazurilor de asistenţă şi protecţie consulară
şi se eliberează documente în format electronic;”

4. La articolul 67, alineatul (3) se introduce următorul cuprins:
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“(3) Personalul consular utilizează, după caz, semnături electronice calificate.”

5. La articolul 67, alineatul (3) având următorul conţinut devine alineatul (4), în urma 
renumerotării:

“(4) In vederea stabilirii metodologiei de cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice care deţin 
atribuţii conexe în cadrul procedurilor consulare. Ministerul Afacerilor Externe poate încheia 
protocoale interinstituţionale cu aceste autorităţi.”

Art. II. - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar se poate depune 
începând cu data de 1 august 2023. Procedura de depunere se stabileşte prin ordin al 
ministrului afacerilor interne.”

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar 
prin transmiterea cererii electronice către orice unitate sau subunitate de poliţie de pe 
teritoriul României, sau prin depunerea cererii la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 
României.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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