Guvernul României
HOTĂRÂRE Nr. 868
din 20 august 2008
privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 627 din 28 august 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 - Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene beneficiază de protecţia consulară a României, aşa cum se
exercită aceasta asupra cetăţenilor români, în cazul în care pe teritoriul unui stat terţ, unde se află aceştia, nu există:
a) nicio misiune diplomatică sau oficiu consular permanent şi accesibil;
b) niciun consul onorific accesibil şi competent al propriului stat membru sau al altui stat care îi reprezintă în mod
permanent.
Art. 2 - (1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare române răspund solicitării de asistenţă adresată de persoana în
cauză, numai cu condiţia ca aceasta să dovedească cu paşaport sau carte de identitate valabil/valabilă că deţine cetăţenia
unui stat membru al Uniunii Europene.
(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt expirate, pierdute sau furate, dovada cetăţeniei se poate face
cu orice alt document valabil, după verificarea acestuia la autorităţile centrale ale statului membru al Uniunii Europene a
cărui cetăţenie este declarată de solicitant sau la cea mai apropiată misiune diplomatică ori oficiu consular a/al statului
respectiv.
Art. 3 - Protecţia consulară prevăzută la art. 1 cuprinde:
a) asistenţă în caz de deces;
b) asistenţă în caz de accident sau de boli grave;
c) asistenţă în caz de arest sau detenţie;
d) asistenţă acordată victimelor unor acte de violenţă;
e) sprijinirea şi repatrierea cetăţenilor Uniunii Europene aflaţi în dificultate.
Art. 4 - (1) Cu excepţia cazurilor de urgenţă extremă, niciun avans, ajutor financiar sau alte cheltuieli nu pot fi alocate
solicitantului fără aprobarea autorităţilor competente ale statului de cetăţenie, membru al Uniunii Europene, acordată fie de
Ministerul Afacerilor Externe al statului membru al Uniunii Europene, fie de misiunea diplomatică cea mai apropiată.
(2) Solicitantul se angajează să ramburseze întreaga valoare a avansului, ajutorului financiar sau a altor cheltuieli
eventuale legate de aceste prestaţii, cu excepţia cazurilor în care autorităţile statului de cetăţenie, membru al Uniunii
Europene, renunţă expres la această cerinţă.
(3) Angajamentul de rambursare reprezintă documentul prin care se stabileşte obligaţia solicitantului, aflat în dificultate, de
a restitui guvernului statului de cetăţenie, membru al Uniunii Europene, cheltuielile efectuate în beneficiul său, precum şi
orice alte costuri adiţionale legate de aceste prestaţii.
(4) Forma documentului prin care se consemnează angajamentul de rambursare al cetăţeanului străin este stabilită de
Ministerul Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5 - (1) Guvernul statului membru al Uniunii Europene al cărui cetăţean este solicitantul rambursează cheltuielile
aferente asistenţei acordate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare române, la cererea Guvernului României, în
baza documentelor justificative transmise autorităţilor străine de către Ministerul Afacerilor Externe al României, în
conformitate cu art. 6 alin. (4) din Decizia reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului la 19
decembrie 1995, vizând protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin reprezentanţele diplomatice şi consulare.
(2) Cererea Guvernului României de efectuare a transferului bancar în contul Ministerului Afacerilor Externe al României,
reprezentând cheltuielile aferente asistenţei acordate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare române, în beneficiul
unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, este document conex angajamentului de rambursare.
Art. 6 - (1) Alocarea unui avans, ajutor financiar sau a altor cheltuieli aferente asistenţei acordate prin misiunile
diplomatice ori oficiile consulare ale unui stat membru al Uniunii Europene în beneficiul unui cetăţean român se efectuează
cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe al României.
(2) Rambursarea cheltuielilor de asistenţă prevăzute la alin. (1) se realizează de Ministerul Afacerilor Externe al României
prin transfer bancar în contul Ministerului Afacerilor Externe al statului membru al Uniunii Europene, care a acordat asistenţă,
din fondurile aprobate anual în buget, în condiţiile prevăzute de lege, după recepţionarea documentelor justificative, inclusiv
a angajamentului de rambursare, care constituie titlu executoriu.
(3) Cheltuielile aferente asistenţei acordate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale unui stat membru al Uniunii
Europene în beneficiul unui cetăţean român se recuperează în ţară, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 7 - Ministerul Afacerilor Externe este responsabil, potrivit competenţelor sale legale, de aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 8 - Prezenta hotărâre este adoptată în aplicarea art. 20 din Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene şi a
Deciziei reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului în 19 decembrie 1995, vizând protecţia
cetăţenilor Uniunii Europene prin reprezentanţele diplomatice şi consulare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene nr. L 314 din 28 decembrie 1995.
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