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Motto: 

„Învață-i pe oameni să gândească, 

nu gândi în locul lor, pentru că le iei 

cea mai mare bucurie a vieții!” 

 

Autorul 

 

I. ARGUMENTUUM PRIVIND MOTIVAȚIA 

ALEGERII TEMEI ȘI METODOLOGIA 

CERCETĂRII 

 

Adâncirea integrării europene a marcat numeroasele 

etape constructive ale acestei organizații, chiar și în planul 

simplei sale conceptualizări1, de altfel, un asemenea proces, 

odată declanșat, este dificil de oprit, iar manifestările sale în 

diferite planuri politic, social sau economic sunt greu de 

anticipat. 

O uniune la nivel european poate exista doar prin 

cetățenii săi, în cazul specific al cercetării noastre, cei ai 

Uniunii Europene care, după cum este de la sine înțeles, 

trebuie să fie educați într-un  spirit european, comun, să fie 

„fidelizați” construcției europene și, nu în ultimul rând, să fie 

protejați în mod corespunzător, prin mecanismele europene.  

În mod evident, unul dintre cele mai ample raporturi 

ciclice de tipul „cauză-efect-cauză”, a cărui evoluție s-a 

manifestat tot mai accentuat, în ultimii ani, pe fondul 

adâncirii integrării europene a fost cel dintre Uniunea 

Europeană și proprii săi cetățeni. 

Provocările actuale și testele „de rezistență”, tot mai 

dificile, pe care trebuie să le depășească cu succes actuala 

construcție europeană, readuc în actualitate nu numai 

instituția cetățeniei, ci și unele responsabilități reale ale 

                                                 
1 Au fost numeroase discuţii pornind de la controversa privind denumirea 

acestui parteneriat între state: „Comunităţile europene”, „Comunitatea 

europeană” sau „Uniunea Europeană”; 
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statelor membre și ale Uniunii Europene, pe care, aflate sub 

asaltul „...exit-urilor”, acestea le omiseseră din agendele 

prioritare, și anume drepturile și libertățile cetățenilor 

europeni2, inclusiv cel la protecție consulară. 

Dreptul la protecție consulară a fost în atenție, la 

nivelul Uniunii Europene, însă dezastrele naturale de mare 

amploare tot mai frecvente și, chiar, accentuarea fenomenului 

radicalizării, nu permit abordări neunitare, necoordonate și 

neancorate în realitate, viața cetățenilor Uniunii Europene 

fiind de cele mai multe ori dependentă direct de intervențiile 

acesteia. 

Fenomenul adâncirii integrării europene și, în special 

perspectivele evoluției acestuia, fac din asigurarea 

exercițiului dreptului la protecție consulară al cetățenilor 

Uniunii Europene în afara granițelor acesteia, una dintre cele 

mai mari responsabilități pe care statele membre ale acestei 

                                                 
2 Consider că este, nu numai dezirabil ca formulare, dar şi riguros din 

punct de vedere juridic să se utilizeze terminologia „cetăţean european” 

şi „cetăţenie europeană” cu aceeaşi forţă juridică, ca şi cele de „cetăţean 

al Uniunii Europene”, respectiv de „cetăţenie a Uniunii Europene”. 

Argumentez această afirmaţie pe considerentul că, din punct de vedere 

politic şi legal, singura organizaţie integratoare, consacrată formal, pe 

teritoriul continentului european este Uniunea Europeană, iar instituţia 

cetăţeniei europene nu poate exista decât în cadrul instituţional unional. 

Per a contrario, utilizarea noţiunii de cetăţean european pentru toţi 

„cetăţenii Europei” (chiar dacă aparţin unor state ne-membre ale Uniunii 

Europene) ar goli de conţinut juridic noţiunea „cetăţeniei europene”, 

aceasta devenind, în mod practic şi teoretic, nu numai inutilizabilă, ci 

chiar inexistentă. Astfel că, în cuprinsul prezentei cercetări voi utiliza 

preponderent terminologia de „cetăţean european” şi „cetăţenie 

europeană”, definitorie pentru cea de „cetăţean al Uniunii Europene”, 

respectiv de „cetăţenie a Uniunii Europene”, considerând că acestea sunt, 

în mod riguros, acoperitoare faţă de textele tratatelor şi legislaţiei 

secundare a Uniunii Europene şi fiind convins că şi acest demers 

integrator, minor, va fi util conştientinzării apartenenţei şi asumării 

cetăţeniei europene; 
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“organizații” și le-au asumat și pe care trebuie să le garanteze, 

în mod efectiv. 

Valențele pe care exercitarea protecției consulare a 

cetățenilor europeni le prezintă, în actualul context de 

adâncire a integrării europene, amplifică și diversifică rolul 

consulului, care dobândește la rândul său noi conotații. 

În aceeași măsură, statele membre coexistă sub 

cupola Uniunii Europene, iar relațiile consulare, derulate la 

nivelul acestora, sunt supuse unor principii fundamentale ale 

dreptului internațional public, în general și a celui diplomatic 

și consular, în particular. 

Pe lângă aceste constrângeri, reglementările din 

dreptul comunitar și cele asumate de statele membre, anterior 

sau ulterior aderării la Uniunea Europeană, sunt în măsură să 

genereze neclarități, poate chiar abordări ce pot fi clasificate 

ca fiind discriminatorii, în ceea ce privește rolul consulului în 

raporturile cu cetățenii europeni proprii sau cu cetățenii 

europeni “ai altor state membre”. 

Nu în ultimul rând, adâncirea integrării europene, atât 

în planul consacrării normative și al dezvoltării 

instrumentelor juridice comunitare, cât mai ales în cel al 

conștientizării propriilor drepturi, de către cetățenii europeni, 

cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, reprezintă 

procesul care a generat evoluții accelerate ale rolului 

consulului și va contura, cu siguranță și viitoarele perspective 

ale exercitării acestuia3.  

Actualul context politic mondial generează o 

accentuare a protecției pe care statele trebuie să o exercite 

pentru proprii cetățeni, chiar în interiorul propriilor granițe. 

Însă, apreciez că terorismul internațional, cel care obligă4 

                                                 
3 Acestea sunt doar câteva dintre provocările cărora vom încerca să le 

răspundem în cuprinsul prezentei cercetări; 
4 Pe fondul ascensiunii teritoriale a “statului islamic” și a mobilității 

militanților ISIS, determinată de plaja largă de recrutare (cetățeni ai 
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statele să perfecționeze sistemele de protecției anti-teroristă 

din interiorul propriilor teritorii, poate determina, la rândul 

său și reconceptualizarea tuturor formelor de protecție, pe 

care statele trebuie să le asigure propriilor cetățeni, inclusiv 

protecția consulară. 

Astfel că, și Uniunea Europeană va fi forțată să 

revizuiască și să își adapteze, în mod continuu, politicile 

privind protecția consulară europeană, astfel încât cetățenii 

statelor membre să beneficieze de acestea, în mod efectiv și 

în timp real. 

Acestea reprezintă doar o parte dintre considerentele, 

care au determinat alegerea titlului și cercetarea aprofundată5, 

în cuprinsul prezentei teze de doctorat, a rolului consulului, 

în contextul perspectivelor evolutive pe care adâncirea 

integrării europene ni le trasează. 

Cu voie sau cu “mai puțină voie”, în pofida 

tentativelor contrare, repetate6, drumul Uniunii Europene 

devine tot mai clar în ceea ce privește asigurarea complexului 

de drepturi și libertăți pe care a intenționat să îl pună la 

dispoziție propriilor cetățeni, cei europeni. 

Va fi tot mai dificil pentru statele membre să încerce 

să-și susțină interesele proprii7 în fața unei organizații în plină 

dezvoltare, atât în ceea ce privește numărul de membri, cât și 

autoritatea și, mai ales, „valențele statale”. Jean-Jaques 

Rousseau afirma8 că: “pe măsură ce Statul se mărește, 

libertatea supușilor se diminuează”. Extrapolând această 

                                                 
diferitelor state țintă, inclusiv S.U.A. și statele membre ale Uniunii 

Europene) și de fenomenul migrației, dificil de controlat în ultimul timp; 
5 Cu siguranță nu și exhaustivă; 
6 Grexit, Brexit sau alte asemenea tentative sau poate chiar demersuri; 
7 Care, nu de puține ori, pot părea contrare, deși în realitate nu sunt, din 

simplul considerent că nu sunt „interese naționale”, ci simple valorizări 

ori definiri necorespunzătoare ale acelorași „interese europene”; 
8 În cartea sa „Despre contractul social sau principiile dreptului 

politic”, Jean-Jaques Rousseau, Editura Nemira, 2008, pg 114; 
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afirmație putem estima faptul că dezvoltarea Uniunii 

Europene va genera un proces ireversibil, în care statele 

membre vor putea să își afirme “propriile interese” tot mai 

puțin, de aici rezultând și convergența tot mai profundă a 

textelor normative din dreptul comunitar, care vor guverna în 

anii următorii viața cetățenilor statelor membre, în calitatea 

lor de cetățeni europeni. 

În ceea ce privește gradul de studiere al domeniului 

prezentei teze de doctorat, putem afirma că domeniul 

consular a beneficiat de numeroase demersuri de cercetare, 

centrate în principal, pe reglementările și abordările specifice 

relațiilor consulare dintre state, însă analizarea rolului 

consulului în organzația intitulată Uniunea Europeană și, în 

mod special, a valențelor pe care acesta le poate și, chiar le 

va dezvolta, pe linia exercitării principalelor prerogative 

consulare, acelea de protejare a propriilor cetățeni europeni, 

rămâne un domeniu mai puțin aprofundat.  

Prin acest demers de cercetare ştiinţifică ne-am 

propus ca și obiective generale: să identificăm, să delimităm 

şi să relevăm rolul consulului în perspectiva adâncirii 

integrării europene9. 

Iniţial, acest domeniu mi s-a părut destul de tehnic şi 

concret, “adâncindu-mă” în analizarea constrângerilor 

determinate de mediul extern şi intern al Uniunii Europene, 

în cercetarea evoluţiei instituţiilor incidente temei şi a textelor 

normative, care le-au conturat la nivel internaţional şi 

european, desigur sub afectările aduse de raporturile cu 

dreptul intern al statelor membre, am constatat că, în realitate, 

un asemenea demers este unul mult mai amplu. Acesta 

trebuie aprofundat, pentru a reuşi identificarea și 

sistematizarea a cât mai multor repere, definitorii pentru 

atingerea scopului prezentei cercetări, care vizează 

examinarea regimului juridic consular în contextul trivalent, 

                                                 
9 Nici mai mult, nici mai puţin!   



 12 

determinat de normele dreptului internaţional public, ale 

dreptului Uniunii Europene şi de cele specifice dreptului 

intern al statelor membre. Un asemenea efort a fost, fără doar 

și poate, unul pe care îl consider justificat, cel puțin, de 

speranța că am identificat unele proiecţii rezonabile asupra 

rolului pe care consulul îl are şi îl va avea, în contextul unui 

proces continuu de integrare europeană și, cum este și firesc, 

de adâncire a acesteia. 

Pentru atingerea scopului prezentei cercetări, am avut 

în vedere următoarele obiective specifice, subsecvente celor 

principale: 

 analizarea genezei şi evoluţiei cetăţeniei europene, a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor europeni şi a 

dreptului la protecţie consulară în contextul adâncirii 

integrării europene; 

 cercetarea rolului consulului din perspectiva dreptului 

consular internaţional şi a celui european, în domeniu, în 

cadrul căruia am avut în vedere: dreptul comunitar, cu 

reglementările identificate în legislaţia fundamentală şi 

secundară a Uniunii Europene, acordurile multilaterale, 

bilaterale sau acordurile verbale, prin care statele membre 

au consacrată posibilitatea de a dezvolta relaţii consulare; 

 analizarea delimitărilor conceptuale şi identificarea 

elementelor comune privind rolul consulului din 

perspectiva acordării efective a protecţiei consulare 

europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, 

în contextul adâncirii integrării europene şi continuării 

acestui proces; 

 identificarea concluziilor definitorii ale rolului consulului 

şi, nu în ultimul rând, sintetizarea propunerilor de lege 

ferenda într-o propunere de Directivă privind rolul 

consulului la nivelul Uniunii Europene, în măsură să 

genereze răspunsuri, cât mai adecvate, în raport cu 
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perspectivele adâncirii integrării europene, pe care le-am 

identificat.  

Contextul dat de faptul că cetățenii europeni sunt şi 

cetăţeni ai statelor membre relevă dificultatea şi, în aceeaşi 

măsură, importanţa definirii rolului consulului la nivelul 

Uniunii Europene.  

Motivaţia principală ce susţine, fără echivoc, alegerea 

unei asemene teme de cercetare este cea referitoare la 

necesitatea abordării rolului consulului în acordarea 

asistenţei şi protecţiei pentru cetăţenii statelor membre în 

contextul evoluţiei economice, sociale şi juridice, continue, a 

Uniunii Europene. 

Evoluţia instituţională accelerată, realitatea 

economică şi socială cu toate accentele mai mult sau mai 

puţin dramatice, impun adaptarea normativă continuă. 

Preocupările ştiinţifice și doctrinare asupra temei, 

rolului şi activităţii consulare în mod evident, nu lipsesc, însă 

cele pe spaţiul european consider că sunt tot la început de 

drum, în contextul dezvoltării fără precedent a relaţiilor 

comerciale ale Uniunii Europene cu alte state terțe, 

accentuării, în același timp, a liberei circulații, a fenomenului 

radicalizării și a globalizării, toate acestea sub imperiul 

demersurilor Uniunii Europene de înființare și dezvoltare a 

unui serviciu diplomatic şi consular extern propriu. 

Regulile care guvernează protecţia consulară, fie că 

sunt extrase din norme cutumiare, hotărâri judecătoreşti şi 

arbitrale sau din multitudinea de opinii doctrinare, generează 

încă dezbateri profunde la nivel european datorită 

problemelor micro şi macro-sociale în continuă evoluţie. 

Chiar dacă se păstrează pilonul teoretic centrat pe 

funcţiile consulare, rolul consulului a trecut prin numeroase 

modificări în decursul ultimelor decenii, care inevitabil i-au 

modificat şi îmbogăţit conţinutul, iar evoluţia sa în contextul 
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adâncirii integrării europene este cu adevărat dificil de 

urmărit la nivel doctrinar. 

Una dintre preocupările, pe care le-am avut în cadrul 

prezentei cercetări, a vizat în măsura posibilităților, o 

analizare a evoluţiei rolului consulului pentru a realiza o 

anticipare și, de ce nu, chiar o trasabilitate rezonabilă, a 

dezvoltării ulterioare a acestuia. 

Provocarea prezentei teze de doctorat a fost cu atât 

mai mare cu cât, după cum vom observa, specificităţile 

fiinţări Uniunii Europene vor aduce în atenţie probleme 

legate de, însăși, capacitatea acesteia de a derula relaţii 

consulare, în condiţiile în care, în plan doctrinar, dezbaterile 

sunt deschise10, încă, în acest domeniu. 

Problema rolului consulului este strâns legată de 

determinarea subiecţilor relaţiilor consulare, analiză în cadrul 

căreia doctrina a identificat ceea ce este fundamental şi, 

totodată, elementar în dreptul internaţional, şi anume: relaţiile 

consulare fac parte din ordinea juridică internaţională, ceea ce 

impune cu necesitate concluzia că subiecţii acestor relaţii nu 

pot fi decât subiecţii de drept internaţional şi, mai precis, nu 

oricare dintre aceştia, ci în principal statele. Situația juridică 

care suscită interesul prezentei cercetări fiind cea a capacității 

unei organizații, fie ea și cu personalitate juridică, cum este 

Uniunea Europeană, de a intra în astfel de relații cu state terțe, 

în beneficiul cetățenilor europeni. 

                                                 
10 Cercetările în domeniu au adus în atenţie o serie de dificultăţi şi 
neclarităţi. Astfel se pune problema dacă existenţa pe teritoriul statului de 
reşedinţă a organelor consulare ale statului trimiţător constituie condiţia sine qua 
non a stabilirii relaţiilor consulare? Se opinează, spre exemplu, că pot să 
nu existe relaţii consulare, chiar şi atunci, când două state le-au stabilit formal şi expres 
printr-un acord internaţional, ceea ce este eronat! Sau că, în ipoteza în care două state 
au încheiat o convenţie prin care se prevede, printre altele, şi înfiinţarea de 
consulate, s-ar putea susţine că nu există relaţii consulare, pentru că oficiile 
consulare nu au fost încă înfiinţate! De altfel, toate acestea de mare interes pentru 
cercetarea capacității Uniunii Europene de subiect al relațiilor consulare; 
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Din perspectiva metodologiei cercetării științifice 

necesare atingerii scopului şi îndeplinirii obiectivelor, 

precizez că în procesul elaborării prezentei teze, am utilizat 

următoarele metode de cercetare ştiinţifică: 

 metoda istorică a fost aplicată pentru analizarea evoluţiei 

instituţiei cetăţeniei europene, a drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor europeni şi a protecţiei consulare europene, în 

contextul evoluţiilor specifice de la nivelul Uniunii 

Europene; 

 metoda comparativă a fost utilizată pentru analizarea 

normelor consacrate în dreptul pozitiv internaţional şi în 

cel european, pe care statele membre le aplică în funcţie 

de forţa juridică a acestora, astfel încâ să fim în măsură să 

identificăm elementele comune exercitării rolului 

consulului; 

 metoda sociologică a vizat analizarea impactului asupra 

exercitării efective a protecţiei consulare, astfel cum 

aceasta este consacrată juridic, la momentul actual, în 

contextul afectărilor pe care adâncirea integrării europene 

le-a adus asupra rolului consulului; 

 metoda logică a fost utilizată pentru identificarea 

elementelor comune ale rolului consulului în acordarea 

protecţiei consulare la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene şi pentru formularea concluziilor 

asupra devenirii rolului acestuia, în perspectiva adâncirii 

integrării europene; 

 metodele statistice au relevat evoluţiile integrării 

europene şi au fost utilizate pentru a previziona posibile 

evoluții ale adâncirii acestui proces; 

 metodele cantitative au fost necesare pentru 

sistematizarea reglementărilor şi jurisprudenţei în 

domeniul consular sau în cele conexe, relevante în 

ergonomia prezentei cercetări. 
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În continuare, doresc să relev cele patru etape ale 

silogismului logic-constructiv pe care l-am urmărit în cadrul 

metodologiei prezentei cercetări ştiinţifice. 

Într-o primă etapă, am analizat determinările pe care 

reglementările din dreptul internaţional şi din cel european le 

au adus asupra rolul consulului, pentru a fi în măsură să 

conturăm noţiunile specifice acordării protecţiei consulare 

europene, care se acordă propriilor cetăţeni ai statelor 

membre şi pe alt palier celor europeni. 

Cea de-a doua etapă, a vizat concretizarea 

delimitărilor conceptuale şi a elementelor comune specifice 

rolului consulului, rezultate în contextul adâncirii integrării 

europene şi aplicării efective, de către statele membre ale 

Uniunii Europene, a protecţiei consulare europene. 

În cea de a treia etapă a cercetării, am avut în vedere 

conturarea, de o manieră conclusivă, a rolului consulului în 

perspectiva adâncirii integrării europene şi sistematizarea în 

anexă a propunerilor de lege ferenda evidențiate, în cuprinsul 

unei propuneri de act normativ care să reglementeze rolul 

consulului la nivelul Uniunii Europene.  

Îmi exprim speranţa că metodologia utilizată este în 

măsură să răspundă obiectului cunoaşterii rolului consulului, 

în perspectiva adâncirii integrării europene, deşi în mod 

evident, limitele proprii, generate de subiectivismul 

cercetătorului, limite inerente pentru o cercetare ştiinţifică de 

o asemenea amploare, pot aduce unele afectări asupra 

rezultatului scontat. 

În ceea ce privește utilitatea cercetării științifice 

realizate, în faza inițială am preconizat și am încercat să aduc 

un aport substanțial în domeniul doctrinar și, chiar, să 

formulez unele propuneri de lege ferenda. 

Ulterior, adâncindu-mă în analizarea domeniului, 

identificând noi valențe ale rolului consular și decelând 

posibile îmbunătățiri pentru exercițiului efectiv al drepturilor 
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consulare ale cetățenilor europeni, am elaborat, în cuprinsul 

prezentei teze de doctorat, o propunere de directivă a Uniunii 

Europene. Despre textele normative propuse în cuprinsul 

acesteia, îmi exprim speranța că, pe lângă afirmarea 

readaptării și chiar reconceptualizării11 unor instituții 

consulare clasice, acestea pot determina o aplicare eficientă 

și noi perspective de cercetare și dezbateri asupra domeniului, 

analizat. 

Din postura de teoretician şi practician al dreptului 

este dificil să reuşeşti să accepţi anumite texte normative, 

bineînţeles după ce ai reuşit, mai întâi, să analizezi şi să 

cuprinzi tot mai multe dintre motivaţiile care stau în spatele 

elaborării acestora şi dintre perspectivele evolutive ale unei 

instituţii juridice. 

Pe de o parte este logic, ar spune unii animaţi de ideea 

că realitatea pe care un individ o poate accepta, pe baza 

propriilor principii și abordări axiomatice despre adevărul 

juridic, nu este neapărat și cea pe care o acceptă și alți indivizi 

şi reciproc. De altfel, există posibilitatea ca, parafrazându-l 

pe logicianul Kurt Godel12, să avem de a face cu o infinitate 

de soluții juridice, probabil cu foarte multe axiome și principii 

comune, dar care nu crează, prin simpla lor existență și, în 

mod deosebit, pe fondul unor viziuni juridice diferite, un 

drept complet și coerent. 

Altfel spus, consider că adevărul juridic rămâne o 

opțiune a interpretorilor, determinată de nivelul de dezvoltare 

cognitiv-aplicativă și procesual-organică pe care indivizii, 

chemați să analizeze un sistem juridic, o au. Limitările 

interpretării juridice și acceptarea unor viziuni ale 

                                                 
11 La îndemâna cititorului, în cuprinsul propunerii de directivă; 
12 Care spunea că: „un sistem matematic construit formal conține anumite 

axiome, care nu pot fi dovedite sau respinse și, pe cale de consecință, 

niciun sistem nu poate fi simultan complet și coerent”, în așa numita sa 

teorie a „incompletitudinii matematice”; 
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interpretorilor sunt principalele axiome care determină, în 

mod direct, normativitatea juridică, conjunctură care îmi 

permite să afirm că dreptul însuși va rămâne, în permanență, 

un sistem formal incomplet. 

În ceea ce priveşte noutatea ştiinţifică şi importanţa 

teoretică subliniem faptul că, prin tematica abordată, 

metodologia cercetării şi maniera sistemică şi chiar, pe 

alocuri, procesuală în care a fost abordată conturarea rolului 

consulului din perspectiva analizării pluridisciplinare a 

adâncirii integrării europene continue, în plan economic, 

politic, social, normativ şi, nu în ultimul rând, prin 

propunerile de lege ferenda formulate, prezenta teză poate fi 

considerată, în domeniul dreptului, o lucrare cu un pronunţat 

caracter de inovație și noutate. 

Importanţa teoretică nu poate fi evidențiată mai bine 

decât o relevă însăşi contextul adâncirii continue a integrării 

europene şi a fenomenelor globalizante la nivel economic şi 

social, cu care se confruntă omenirea şi, în particular, 

cetăţenii Uniunii Europene şi, chiar, dinamica deosebită pe 

care reglementările europene în domeniul protecţiei 

consulare o au în ultimii ani. Aportul ştiinţific adus fiind 

generat, în mare măsură, de eforturile de identificare, 

sistematizare şi analizare a textelor normative incidente, prin 

raportare la forţa juridică a respectivelor acte normative şi 

constrângerile determinate de nevoile concrete ale cetăţenilor 

europeni şi de aspectele obiective sau subiective, 

instituţionale ori mai puţin instituţionale, pe care statele 

membre le-au adus cu ele în organizaţia intitulată, Uniunea 

Europeană. 

Dinamica normativă, deosebită13, se observă cel mai 

bine în ceea ce priveşte rolul consulului în domeniul 

                                                 
13 Durata mare de timp în care a fost, din motive indepedente de voinţa 

noastră, elaborată prezenta teză a permis acoperirea unei părţi 

semnificative a propunerilor de lege ferenda pe care le identificasem, prin 
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protecţiei consulare a cetăţenilor europeni, nereprezentaţi, pe 

teritoriul unor state terţe.  

Evoluţia bunelor practici, în domeniul de referinţă al 

cercetării, au determinat adoptarea unor măsuri, fără 

precedent, la nivelul Uniunii Europene. Mă refer aici, la 

faptul că Decizia nr. 95/553/CE privind protecţia cetăţenilor 

Uniunii Europene prin reprezentanţele diplomatice şi 

consulare a fost completată prin Directiva nr. 2015/637/UE a 

Consiliului 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/CE14. 

Prin această Directivă se anticipează, deja, necesitatea 

unor noi revigorări ale “proaspătului” cadru normativ, statele 

membre ale Uniunii Europene au primit un termen de 

implementare a reglementărilor necesare concretizării 

efective a mecanismelor de cooperare în domeniul protecţiei 

consulare, relativ mare - până la 01.05.201815, fiindu-le 

permis să aplice “şi alte reglementări favorabile în domeniu”. 

Intenţiile Uniunii Europene de asigurare a cadrului 

normativ necesar facilitării exerciţiului dreptului la protecţie 

consulară al cetăţenilor europeni, sunt şi mai clare prin 

instituirea unei proceduri de monitorizare a modului în care 

statele membre au înţeles să aplice această Directivă16, fiind 

prevăzută şi elaborarea unui raport, care se va prezenta 

Parlamentului European şi Consiliului, până la data de 

                                                 
textele Directivei nr. 2015/637/UE, însă mai sunt suficiente pentru a fi în 

măsură să concretizăm o propunere de act normativ, care să sprijine 

eforturile Uniunii Europene de adaptare continuă a cadrului normativ;   
14 Ne confruntăm cu o abrogare, prin prevederile art. 18 al Directivei nr. 

2015/637/UE, a efectelor Deciziei nr. 95/553/CE, începând cu data de 1 

mai 2018; 
15 Conform prevederilor art. 17, alin. (1) al Directivei nr. 2015/637/UE.; 
16 Conform prevederilor art. 17, alin (2) şi art. 19 al Directivei nr. 

2015/637/UE; 
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01.05.2021, referitor la stadiul, nevoile şi, bineînţeles, 

perspectivele de adaptare a dreptului comunitar. 

Ce alte argumente mai pot fi aduse în favoarea 

elementelor de noutate şi a importanţei teoretice a prezentei 

teze, dacă nu preocupările, consacrate formal în chiar 

legislaţia secundară a Uniunii Europene, pe care însăşi 

această organizaţie le are în ceea ce priveşte adaptarea 

normativă continuă a rolului consulului, în funcţie de 

realităţile şi evoluţiile determinate de adâncirea integrării 

europene. Astfel că, se ia deja în calcul perspectiva adâncirii 

integrării europene și necesitatea reevaluării prevederilor prin 

care se consacră și se asigură coordonarea şi cooperarea 

statelor membre în vederea exercitării rolului consulului în 

asigurarea protecţiei consulare a cetăţenilor europeni. 

În acest context, deschis, pe care Uniunea Europeană 

îl manifestă și în acest domeniu, este evident faptul că voi fi 

încercat să subsumez o mare parte a prezentei cercetării 

pentru identificarea unor perspective de îmbunătățire a 

cadrului normativ specific17.  

Dat fiind, însă, faptul că scopul prezentei lucrării nu 

este acela de a înlătura toate dificultăţile pe care adâncirea 

integrării europene le aduce în ceea ce priveşte exercitarea 

rolului consulului la nivelul statelor membre ale Uniunii 

Europene, chiar în situaţia în care acest demers ştiinţific nu 

este unul exhaustiv, cu siguranţă prin concluziile pe care le 

aducem în atenţie, teza de doctorat poate să deschidă noi 

posibilităţi şi, de ce nu, chiar să provoace la noi aprofundări 

în domeniile conexe, relevate. 

Ne-am propus prin această teză să contribuim la 

cercetarea atât în domeniul dreptului internaţional public, al 

celui consular, cât şi în dezvoltarea unor noi sub-ramuri sau 

chiar ramuri de drept, mă refer aici la dreptul consular 

european şi dreptul privat european. 

                                                 
17 „- Să sperăm că am și reușit!”; 
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II. PREZENTAREA SUCCINTĂ A 

CAPITOLELOR TEZEI 

 

După introducere și stadializarea cercetării în 

domeniu, partea de documentare a tezei de doctorat este 

structurată pe cinci capitole. 

În cadrul acestora analizez legislația internațională 

(Capitolul I), incidența dreptului Uniunii Europene asupra 

temei de cercetare (Capitolul II), reglementările incidente din 

alte acorduri multilaterale (Capitolul III), delimitările 

conceptuale asupra rolului consulului în contextul acordării 

protecției consulare (Capitolul IV) și elementele comune 

privind rolul consulului din perspectiva acordării efective a 

protecției consulare europene (Capitolul V). 

Astfel că am încercat relevarea determinărilor pe care 

reglementările din dreptul internaţional şi din cel european le 

au adus asupra rolul consulului, pentru a fi în măsură să 

conturăm noţiunile specifice acordării protecţiei consulare 

europene, atât din perspectiva celei pe care o acordă statele 

membre propriilor cetăţeni, cât și din perspectiva celei pe care 

Uniunea Europeană o acordă cetățenilor săi, cei europeni. 

Determinarea rolului consulului în dreptul pozitiv 

internațional și european a constituit unul dintre pilonii 

fundamentali ai prezentei cercetări științifice, de aceea nu 

numai extragerea elementelor cunoscute deja, din cadrul 

normativ fundamental, ci mai ales conturarea elementele 

cuprinse în acordurile multi sau bilaterale, care aduc afectări 

derulării relațiilor consulare, a reprezentat o preocupare a 

prezentei cercetări. 

Consider că aprofundarea conturării rolului 

consulului a adus în atenție multe evoluții, dat fiind faptul că 

a fost avută în vedere inclusiv perspectiva unor afectări 
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determinate de unele instrumente juridice mai puțin analizate, 

cum sunt spre exemplu acordurile verbale și efectele acestora 

în domeniul relațiilor consulare. 

Limitele în care se pot exercita relaţii consulare şi 

calitatea în care consulul poate interveni ca reprezentant al 

Uniunii Europene sau al unui stat membru, reprezintă o 

problemă care preocupă tot mai mult organismele 

internaţionale. 

În domeniul cooperării consulare, la nivelul Uniunii 

Europene s-au luat măsuri de sprijinire a statelor membre care 

nu au reprezentanţe în anumite state, de a fi asistaţi şi a li se 

acorda protecţie consulară şi cetăţenilor acestora, în calitatea 

lor de cetățeni europeni. 

Aspectele cheie pentru cercetarea rolulului consulului 

în perspectiva adâncirii integrării europene au fost detaliate, 

mai întâi din punct de vedere teoretic. Această detaliere nu a 

fost abordată de o manieră pur teoretică, abstractă, ci a 

presupus o abordare analitică, sistemică pe fondul 

particularităţilor şi aspectelor implicite ale fenomenelor 

prezentate, atât din perspectiva europeană, cât și 

internaţională. Fără o înţelegere deplină a complexităţii 

aspectelor prezentate va fi dificilă înţelegerea rolului 

consulului şi identificarea perspectivelor de eficientizarea a 

acordării asistenţei şi protecţiei consulare pentru cetăţenii 

europeni. 

Astfel că, de la identificarea chiar a unor posibile 

discriminări, determinate de o exercitarea defectuoasă a 

prerogativelor consulare, prin refuzul acordării protecției 

consulare, analiza efectuată în cadrul acestui capitol a evoluat 

spre identificarea principalelor elemente comune ale rolului 

consulului, din perspectiva acordării efective a protecției 

consulare europene. 
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Spre finalul tezei am încercat să subliniez elementele 

de originalitate, inovative și să identific unele metode de 

validare a rezultatelor cercetării. 

Tot în partea finală, am avut în vedere conturarea, de 

o manieră conclusivă, a rolului consulului în perspectiva 

adâncirii integrării europene şi sistematizarea propunerilor de 

lege ferenda evidențiate, în cuprinsul unei propuneri de act 

normativ care să reglementeze rolul consulului la nivelul 

Uniunii Europene, anexat tezei. 

Dar aceste aspecte le voi dezvolta în cele ce urmează.  

 

 

III. CONCLUZII ȘI PROPUNERI „DE LEGE 

FERENDA”  

 

În ceea ce privește concluziile și propunerile de lege 

ferenda, ce pot fi aduse în atenție în urma prezentei cercetări, 

precizez că acestea vizează două paliere, unul de interes 

general, care generează proprii viziuni asupra îmbunătățirilor 

proiectului european și altul concret, privind definirea și 

dezvoltarea rolului consulului, în perspectiva adâncirii 

continue a integrării europene. 

Dintre concluziile  și propunerile generale avute în 

vedere, au fost argumentate și susținute în cuprinsul tezei, 

următoarele: 

 posibilitatea construcţiei unei uniuni bancare18 

europene, un pas de o deosebită importanţă în 

procesul de europenizare19; 

                                                 
18 Care să aibă atribuţii de normare, verificare, recapitalizare şi garantare 

a depozitelor; 
19 Astfel, cum am ales să definim procesul continuu către o Uniune 

Europeană, de tip federal; 
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 dezvoltarea unor instituţii financiar-fiscale comune şi 

responsabilitate economică solidară la nivelul statelor 

membre ale Uniunii Europene; 

 diminuarea numărului de europarlamentari ai statelor 

membre, puternice din punct de vedere economico-

financiar va accentua riscul pierderi controlului 

asupra Parlamentului European, situație în care se pot 

anticipa mai multe soluţii: 

o accelerarea aderării la Uniunea Europeană a 

statelor aflate în proceduri20; 

o accentuarea influenţei politice directe asupra 

conducerii actualelor state membre21; 

o evoluţia22 sistemului electoral reprezentativ, 

bazat pe numărul de cetăţeni ai fiecărui stat 

membru, către un posibil sistem de alegeri 

libere23, care ar fi în mod evident, în avantajul 

candidaţilor cu posibilităţi financiare mai 

mari24; 

o o absorbție și asimilare controlată a fluxului 

de migranți, în perspectiva dezvoltării unei 

mase de electori facil de manipulat; 

 aplicarea politicilor publice europene se realizează 

dificil, pe fondul „diversității” culturale și decalajelor 

                                                 
20 Proces dificil de controlat, Islanda a renunţat la derularea procesului de 

aderare pe baza propriilor interese naţionale, desigur; 
21 Pentru a îşi asigura decizii facile la nivelul structurilor europene; 
22 Deşi afirmaţia îmi aparţine, aş intitula-o în cuprinsul acestei note de 

subsol, mai degrabă „involuţie”, din perspectiva înlăturării a însăşi unora 

dintre valorile constructive, fundamentale, care au stat la baza constituirii 

Uniunii Europene; 
23 Fără limitări privind numărul locurilor în Parlamentul European, 

situaţie care ar avantaja, în mod evident, candidaţii din statele membre cu 

forţă economică şi influenţă mai mare;  
24 Din statele membre puternic dezvoltate economic, care pot desigur să 

își finanțeze în mod corespunzător eventualele campanii electorale; 
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economice dintre statele membre, iar modificarea 

continuă a realităţilor sociale determină, inerent, 

adaptarea politicilor publice şi consacrarea normativă 

a acestora, în mod corespunzător, într-un proces de 

adaptare continua, care va genera în timp, și la nivelul 

Uniunii Europene, o inflație normativă; 

 dezvoltarea unei platforme educaționale comune, cel 

puțin în domeniul geografiei și istoriei europene, pe 

fondul faptului că nu poţi avea cetăţeni europeni 

veritabili, decât atunci când reuşeşti să îi determini pe 

cetăţenii statelor membre să se privească în acest 

mod; 

 realizarea unor studii care să releve dezavantajele, pe 

care le poate crea vidul de autoritate, în raport cu 

eventualele costuri ale construirii unei structuri de tip 

federativ la nivel european, în contextul în care 

Uniunea Europeană pare tot mai ezitantă, mai puţin 

fermă şi neunitară în reacţii25; 

 depolitizarea şi dezideologizarea economiei şi 

finanţelor statelor membre care, indiferent de 

elementele culturale sau puterea politică dominantă26, 

trebuie să asigure un act public de guvernare eficient, 

corect, echitabil, transparent şi responsabil; 

 instituirea unei guvernanțe multiple tehnocrate și 

stabilirea de la nivelul Uniunii Europene a unor 

                                                 
25 Statele membre îşi ”permit” tot mai multe reacţii individuale. Spre 

exemplu Ungaria, care profitând de Spaţiul Schengen, în contextul crizei 

migranţilor, apărără propriul teritoriu şi pe cel al altor state membre, prin 

construirea unui gard dublu de sârmă ghimpată. Spre deosebire de 

poziţionarea acestuia la graniţa cu Serbia, construirea gardului la graniţa 

cu România aduce o scindare efectivă a teritoriului Uniunii Europene;  
26 Din păcate se resimte tot mai acut un eşec al sistemelor de guvernanţă 

actuale, dat fiind faptul că bătălia politică nu se mai duce pentru a guverna 

o ţară, ci tot mai des se guvernează statele, în aşa fel încât să se recâştige 

puterea politică la următoarele alegeri; 
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politici publice comune, pe care statele membre să le 

implementeze corespunzător, poate fi o soluţie mai 

bună decât stabilirea acestora după bunul plac sau 

chiar în conformitate cu propriile “viziuni” ale unor 

politicieni sau ale grupurilor de interese din jurul 

acestora, de cele mai multe ori chiar lipsite de o 

expertiză tehnică suficientă; 

 multiplicarea “bunelor practici” sau a “lecţiilor 

învăţate” la nivelul Uniunii Europene; 

 instituirea unei cărţi de identitate a cetăţenilor 

europeni, un document într-un format identic, emis la 

nivelul autorităţilor statelor membre, care să ateste 

identitatea şi cetăţenia europeană și prin 

uniformizarea oferită să genereze un sentiment de 

identificare comună. Un asemenea document trebuie 

să conțină, desigur, precizarea cetăţeniei naţionale şi 

a celorlalte elemente specifice, să aibă o valabilitate 

determinată în timp și să asigure şi dreptul posesorului 

de a călători pe teritoriul Uniunii Europene. 

Beneficiile emiterii unui asemenea document le 

consider deosebit de mari şi pot viza atât îmbunătăţiri 

în procesul integrării europene, cât şi în ceea ce 

priveşte securitatea şi siguranţa cetăţenilor europeni. 

Concluziile și propunerile de lege ferenda, formulate 

în cuprinsul tezei de doctorat, pentru definirea rolului 

consulului, ne-au permis să aducem în atenție unele posibilități 

de dezvoltare a acestuia: 

1. Opinez că este necesară o reconsiderare şi o 

preocupare pentru accentuarea manifestării formale, în 

relaţiile multi sau bi – laterale, a subiectului de drept 

internaţional public, denumit Uniunea Europeană. Consider 

că, beneficiile unei asemenea abordări, prin întărirea rolului 

propriu şi asumarea responsabilităţilor directe în raport cu 
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proprii cetăţeni europeni, vor permite Uniunii Europene să 

repornească motoarele propriei construcţii europene. 

Raporturilor complexe, generatoare de drepturi şi 

obligaţii, ce se construiesc între statele părţi în stabilirea 

relaţiilor consulare, se vor putea genera de acum şi cu 

Uniunea Europeană, pentru protecţia propriilor interese şi 

asigurarea protecţiei consulare a cetăţenilor europeni, prin 

reprezentanţe consulare  europene. 

2. Relațiile consulare dintre statele membre și 

protecția consulară  a cetățenilor europeni aflați pe teritoriul 

Uniunii Europene trebuie reconsiderate pe fondul 

complexului normativ determinat de interferența dintre 

normele dreptului internațional public și ale dreptului Uniunii 

Europene, în acest domeniu și în domenii conexe.    

În mod evident, protecţia consulară a cetăţenilor 

europeni, chiar și cea diplomatică, nu poate fi exercitată de 

către Uniunea Europeană pe propriul teritoriu27, însă 

relaţiile consulare între statele membre sunt şi rămân valabile 

şi produc efecte juridice corespunzătoare28, prin aplicarea de 

către acestea, după cum am evidenţiat în cuprinsul prezentei 

cercetări, a prevederilor Convenţiei de la Viena cu privire la 

relaţiile consulare şi a reglementărilor internaţionale 

multilaterale sau bilaterale pe care le-au încheiat. 

Chiar și protecția consulară pe care un stat membru 

o oferă propriului cetățean, atunci când acesta se află pe 

teritoriul altui stat membru își pierde treptat din consistență 

pe fondul adâncirii integrării europene. După cum se poate 

concluziona tot din analiza efectuată în cuprinsul prezentei 

                                                 
27 Atât suprapunerea teritoriului statelor membre cu cele ale Uniunii 

Europene, cât şi responsabilităţile, în raport cu propriile substructuri 

organizatorice - statele membre ale Uniunii Europene, nu sunt în măsură 

să permită consacrarea unei asemenea instituţii juridice; 
28 Dovedindu-și utilitatea, în mod special în eventualitatea unor situații 

de tip „Brexit”; 
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cercetări, rolul consulului pe teritoriul Uniunii Europene se 

diminuează direct proporțional cu măsura în care se adâncește 

integrarea europeană, în ambele sensuri, atât din perspectiva: 

cadru normativ european - conştientizarea propriilor drepturi 

şi libertăţi de către cetăţenii europeni, cât şi invers. Anticipez 

că protecţia propriilor cetăţeni şi asistenţa acestora pe 

teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, nu vor 

mai fi, treptat, posibil de realizat de către statele membre de 

origine, deoarece prin legislaţa Uniunii Europene se va 

accentua responsabilitatea directă a statelor pe teritoriul 

cărora aceştia şi-au stabilit reşedinţa. 

În acest sens, consider că nivelul de integrare 

europeană normativă şi, nu numai, este atât de avansat încât 

la un moment dat se va pune, în mod justificat, chiar 

problema fiinţări reprezentanţelor statelor membre pe 

teritoriul altor state membre ale Uniuni Europene. 

Dacă am lua în calcul varianta, conform căreia textele 

Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare 

sunt intrate în desuetudine în raport cu realitatea socio-

economică pe care o trăiesc cetăţenii europeni, în contextul 

adâncirii integrării europene, cel puțin pentru teritoriul de 

drepturi și libertăți al Uniunii Europene, am putea formula 

unele propuneri de lege ferenda în ceea ce priveşte modificarea 

reglementărilor în domeniul consular: fie în sensul desfiinţării 

structurilor consulare ale statelor membre şi asigurării 

exercitării reale a drepturilor cetăţenilor europeni, prin 

mecanismele specifice Uniunii Europene, fie, chiar, prin 

dezvoltarea unei componente “interne”29 a Serviciului Extern 

al Uniunii Europene sau desemnarea consulilor statelor 

membre ca și consuli europeni “de integrare”, care să aibă 

                                                 
29 Care nu consider că ar mai putea face obiectul unor relaţii consulare; 
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competenţe consulare extinse asupra “întregii 

circumscripţii”, de pe întreg teritoriul european30. 

Prin raportare la legislaţia Uniunii Europene şi la cea a 

statelor membre, se poate constata că protecţia consulară, pe 

care statele membre o ofereau propriilor cetăţeni, nu mai are 

un obiect real, în raport cu drepturile şi libertăţile pe care 

aceştia le au şi le exercită, ca şi cetăţeni europeni, atunci când 

se află pe teritoriul altor state membre. 

În afara unor abordări subiective şi eventuale raporturi 

cu cetăţenii străini31, care ar trebui eliminate, exercitarea 

rolului consulului pe teritoriul Uniunii Europene îşi pierde din 

consistenţă, devenind, odată cu adâncirea integrării europene, 

un proces forţat, menţinut exclusiv de premise cutumiare şi 

istorice, total independente şi chiar antagonice faţă de voinţa 

manifestată, tot mai pregnant, la nivelul Uniunii Europene.  

Astfel, se reconfirmă o posibilă teorie, pe care am mai 

afirmat-o în cuprinsul prezentei cercetări doctorale, şi anume 

că: situaţiile juridice pe care statele membre le pot aprecia, ca 

fiind sub incidenţa rolului consulului pe teritoriul Uniunii 

Europene, pot fi subsumate, mai degrabă, sferei de cuprindere 

a dreptului privat european. 

Această accentuare a dreptului privat al Uniunii 

Europene, constituie o nouă provocare, pe care o voi accepta 

şi personal, dar care poate face şi obiectul unor alte cercetării 

doctorale sau chiar postdoctorale. 

Ca şi propunere de lege ferenda pe care o voi lua în 

considerare în subcapitolul următor, consider oportun ca 

reprezentanţele consulare ale statelor membre aflate pe 

                                                 
30 Această idee converge cu cea a înfiinţării unei platforme informatice 

consulare europene la sediul SEAE, pentru asigurarea, în condiţii de 

multilingvism, a unor servicii consulare, pe care o vom dezvolta tot în 

cuprinsul acestui subcapitol; 
31 Acordarea vizelor, dar după reglementarea situaţiei Schengen şi acestea 

pot fi eliminate; 
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teritoriul Uniunii Europene, în situaţia în care nu se vor 

desfiinţa, să devină reprezentanţe consulare europene de 

integrare, care să aibă angajat personal consular pregătit în 

domeniul dreptului european. Acestea sunt necesare pentru a 

sprijini proprii cetăţeni în exercitarea drepturilor şi libertăţilor 

pe care le au ca cetăţeni europeni aflați pe teritoriul unui stat 

membru, asigurând, pe de o parte, evoluţii în procesul de 

integrare şi evitarea disfuncţionalităţilor generate de 

adâncirea acesteia şi, pe de altă parte, eliminarea 

comportamentelor consulare, prin care se prestează servicii 

inutile32 ori neadaptate realităţilor pe care adâncirea integrării 

europene le generează. 

Reiterez aprecierea că nu este posibilă garantarea 

unui drept fundamental printr-o reglementare dubitativă, 

motiv pentru care unele state aplică, după bunul plac, chiar 

la limita discriminării, prevederile tratatelor fundamentale în 

domeniul consular. Am în vedere aici, necesitatea evitării 

situaţiilor de neacordare a protecţiei diplomatice sau 

consulare pe fondul unor abordări interpretativ – dubitative, 

posibile, datorate unor reglementări de genul au “dreptul de 

a se bucura”33, care par insuficiente pentru a garanta atât 

existenţa, cât mai ales exerciţiul efectiv al unui drept, iar cele 

de genul “beneficiază de”34 pot doar consacra potenţialitatea 

beneficiului unui drept, nefiind suficiente pentru a determina 

asumarea obligaţiei în sarcina statului membru respectiv şi, 

pe cale de consecinţă, asigurarea exercitării efective a 

protecţiei diplomatice sau consulare, în beneficiul cetăţenilor 

europeni. 

                                                 
32 Din perspectiva resurselor financiare consumate și a eficienței 

prestațiilor efectuate în favoarea cetățenilor europeni, aflați la ei acasă, pe 

teritoriul Uniunii Europene; 
33 Art. 20, alin. (2), lit. c din TFUE consolidat, publicat în Jurnalul 

Oficial al UE, nr. C 326/01 din 26.10.2012; 
34 Art. 23, alin. (1) din TFUE consolidat, publicat în Jurnalul Oficial al 

UE, nr. C 326/01 din 26.10.2012; 
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Avem aici două elemente, pe care nu putem să nu le 

remarcăm, pe de o parte intenţia Uniunii Europene de acţiona 

protectiv faţă de proprii cetăţeni, cetăţenii europeni35, iar pe 

de altă parte, o “delegare” a acestor competenţe36 dinspre 

Uniunea Europeană către statele membre care au reprezentare 

pe teritoriul unui “stat terţ”. 

Problema delegării de competenţe generează o serie 

de dificultăți prin gradul de generalitate pe care îl conferă 

unei norme juridice, care ar fi necesar să asigure posibilitatea 

unei exercitări concrete, efective, a unui drept subiectiv, un 

cetăţean european se poate adresa, în condiţiile articolului 23 

din TFUE consolidat, reprezentanţei consulare a unui stat 

membru şi să nu beneficieze de aceste servicii, din diferite 

motive37. 

Lipsa unor sancţiuni pentru statul membru respectiv 

şi, posibil, dificultatea probării solicitării formulate de către 

cetăţeanul respectiv vor asigura, încă o dată dacă mai era 

necesar, neaplicarea unor dispoziţii ale tratatelor 

fundamentale. Eforturile pe care le fac, în plan concret, 

reprezentanţele Uniunii Europene din statele terţe38 par să nu 

mai fie suficiente. 

Mă refer aici, la faptul că este dificil de acceptat o 

situaţie juridică în care o organizaţie garantează, pe 

teritoriul unui stat terţ, protecţia diplomatică şi consulară a 

                                                 
35 De bun augur pentru evoluţia acestei organizaţii; 
36 De protecţie diplomatică şi cea, care ne interesează cel mai mult, de 

protecţie consulară; 
37 De cele mai multe ori problemele legate de decontare serviciilor 

prestate de către statul membru de origine sau eterna barieră „lingvistică” 

„- Mai bine mergeţi la ambasada…!”, despre care se cunoaşte că are 

convenţie bilaterală în domeniul relaţiilor consulare cu statul de origine;  
38 Care solicită la fiecare reuniune consulară cu reprezentanţii consulari ai 

statelor membre de pe teritoriul statelor terţe respective, diferite situaţii şi 

informări privind serviciile acordate cetăţenilor altor state membre 

nereprezentate; 
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unor cetăţeni ai statelor membre, pe care o vor asigura 

reprezentanţii diplomatici şi consulari ai altor state membre. 

Gradul mare de relativitate, pe care îl prezintă aplicarea 

efectivă a unui asemenea concept39, crează impresia unei 

abordări neserioase a acestui domeniu, vital, pentru unii 

cetăţeni europeni. 

O schimbare de paradigmă, a cărei consacrare o 

consider utilă, chiar necesară pentru o primă etapă, şi anume: 

înfiinţarea şi utilizarea titulaturii de “consuli europeni” 

pentru consulii statelor membre și cei ai Uniunii Europene. 

Acesta reprezintă un pas mic pentru recunoașterea lor în plan 

internaţional, efectele privind responsabilizarea şi construirea 

unei acţiuni externe europene, comune, ar fi inimaginabile 

însă. 

Pentru început o simplă adăugare a unui termen40 prin 

care se modifică titulatura de tipul: „consulul european al 

Italiei” sau „consulul european al României”, reprezintă un 

prim pas pentru conștientizarea și acceptarea acestei realități. 

Ulterior, pentru asigurarea principiilor de eficiență, 

eficacitate și economicitate întregul sistem consular de la 

nivelul Uniunii Europene și mare parte dintre cele ale statelor 

membre ar trebui să se reorganizeze structural și functional, 

                                                 
39 Pe care am constatat-o, în cuprinsul prezentei cercetări, a fi deficitară 

din considerente obiective, ce ţin de insuficienţe ale cadrului normativ şi 

chiar subiective, referitoare la abordările pe care le are personalul 

consular, spre exemplu;  
40 Simpla adăugare a termenului „european”, după cum am evidențiat și 

în cuprinsul Notei de subsol nr. 1, la titulatura consululilor statelor 

membre este realizabilă și corectă din punct de vedere juridic deoarece nu 

există consuli ai Italiei, spre exemplu, care să nu fie desemnați de Italia, 

stat membru al Uniunii Europene, singura organizație juridică cu valențe 

juridice la nivelul întregului continent european, per a contrario dacă ar 

exista un consul european al unui stat membru în afara jurisdicției Uniunii 

Europene sau a statelor membre acesta nu ar putea să își exercite 

prerogativele golind de conținut juridic și efecte titulatura de „consul 

european al Italiei”; 
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astfel încât să se asigure o reprezentare cât mai cuprinzătoare 

la nivel mondial și mai amplă din perspectivă teritorială în 

interiorul tuturor statelor. O împărțire și o organizare 

riguroasă a serviciului consular extern al Uniunii Europene, 

care să cuprindă și serviciile consulare ale statelor membre ar 

putea asigura o mai mare acoperire a teritoriului statelor terțe 

și o mai eficientă asigurare a protecției consulare pentru 

cetățenii europeni.  

 Pentru teritoriul Uniunii Europene situația se poate 

soluționa în mod similar, prin utilizarea titulaturii comune, pe 

de o parte, pentru dezvoltarea unei conștientizări treptate a 

existenței unei categorii comune, cea a „consulilor europeni”, 

iar pe de altă parte, pentru a fi în măsură să determine, 

ulterior, o mai simplă acceptare a organizării oficiilor 

consulare ale Uniunii Europene pe teritoriul statelor membre, 

care se pot transforma treptat chiar în Oficii pentru chestiuni 

de drept privat ale Ombudsman-ului European. 

Astfel că, în opinia noastră, într-o primă etapă, 

adăugarea la titulatura consulilor statelor membre a 

termenului de „european” este realizabilă chiar și printr-un 

act normativ de nivelul directivei, de tipul celui în care voi 

sistematiza propunerile de lege ferenda în finalul prezentei 

cercetări. 

3. O altă zonă, a cărei îmbunătăţire o consider 

imperios necesară, în urma elementelor relevate în cuprinsul 

prezentei cercetări, este cea a rolului consulului ca şi 

funcţionar public al unui stat membru al Uniunii Europene. 

Reprezentantul consular trebuie să își asume 

exercițiul funcției publice consulare cu responsabilitate și o 

bună pregătire profesională. 

Slaba pregătire profesională sau afectările psihologice 

specifice îndeplinirii serviciului consular pe teritoriul unui 

stat terţ pot genera carenţe ale eticii şi deontologiei 

profesionale consulare, situaţie ce poate determina, în timp, o 
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“devalorizare” a rolului pe care consulul trebuie să îl joace în 

viaţa de zi cu zi a cetăţeni europeni, în principal, atunci când 

se află pe teritoriul unor state terţe. Pe fondul faptului că, rolul 

consulului ar trebui să devină unul de “avocat public”, de 

garant al drepturilor şi libertăţilor propriilor cetăţeni41 

europeni, perspectiva unui regres în ceea ce priveşte 

încrederea propriilor cetăţeni în calitatea şi seriozitatea 

serviciilor consulare prestate nu este deloc dezirabilă şi va 

afecta cu siguranţă şi devenirea acestei instituţii, pe fondul 

adâncirii integrării europene. 

Tot în aceeași sferă a comportamentelor neadecvate 

se înscrie și refuzul nejustificat al acordării protecției 

consulare. 

De aceea, ca şi propunere de lege ferenda, consider 

necesară reglementarea unui sistem sancţionator pentru 

refuzul nejustificat al acordării protecţiei consulare a 

cetăţenilor europeni şi instituirea unui sistem de raportare a 

oricărei situaţii de acest fel, eventual, cu obligativitatea 

notificării reprezentanţelor Uniunii Europene de pe teritoriul 

statului terţ, respectiv, sau chiar a SEAE.   

4. Pe fondul adâncirii integrării europene şi date fiind 

actualele texte normative şi raporturile juridice dintre acestea, 

în contextul drept internaţional - drept european - drept intern, 

al statelor membre, pe care l-am analizat prin prezenta teză 

de doctorat, consider că este necesar, cel puţin până la 

momentul reglementării explicite şi unitare a normelor 

consulare la nivelul Uniunii Europene, ca reprezentanţii 

consulari să aibă şi pregătire juridică, pentru a fi în măsură 

să îşi exercite rolul prin furnizarea unor interpretări legale 

corecte şi poate chiar unitare. 

                                                 
41 Deși, și acest rol se va diminua tot mai mult în contextul dezvoltării 

propriilor mecanisme de control civil, jurisdicțional și penal ale Uniunii 

Europene; 
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5. Totodată, consider că un demers pentru asigurarea 

exercitării competente a rolului consulului, cu respectarea 

normelor de etică şi deontologie profesională, reprezintă nu 

numai o preocupare de perspectivă pe care Uniunea 

Europeană trebuie să o aibă în vedere, ci şi una, necesar a fi 

materializată cât mai repede cu putinţă, pentru a contracara 

efectele adverse generate de evoluţia în timp a unor asemenea 

fenomene. 

Pe fondul concluziilor reiterate, mai sus, consider 

necesară, ca şi propunere de lege ferenda, adoptarea unor 

reglementări specifice unui Cod de etică şi conduită al 

personalului consular european42, care să asigure o 

exercitare a prestaţiilor consulare cu respectarea, cel puţin, a 

următoarele cerinţe:  

 respectarea legalităţii, a drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor europeni; 

 aplicarea unui tratament egal, nediscriminatoriu, pe 

motive de sex, rasă, origine etnică, cetăţenie, 

naţionalitate, credinţe religioase, dizabilităţi sau orientare 

sexuală; 

 manifestarea deschiderii faţă de nevoile reale ale 

cetăţenilor europeni, solicitanţi de servicii consulare; 

 disponibilitatea consulară în soluţionarea cererilor 

cetăţenilor europeni sau îndrumarea corectă către 

autorităţile competente să le rezolve;  

 abordarea cu profesionalism a serviciului consular, prin 

îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale şi 

aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor, pentru a 

fi în măsură să asigure o prestaţie consulară de calitate şi 

eficace; 

                                                 
42 Conform propriei viziuni pe care o am despre titulatura care în mod 

curent este identificată în dreptul european ca fiind „personalul consular 

al statelor membre şi al reprezentanţelor Uniunii Europene”; 
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 respectarea demnităţii umane, poziţionarea rezonabilă 

faţă de cetăţenii europeni solicitanţi, indiferent de 

calificările profesionale sau posibilităţile materiale ale 

solicitanţilor43; 

 tratarea cu amabilitate şi solicitudine a solicitanţilor de 

servicii consulare; 

 eficienţa prestaţiei consulare, aceasta să fie pe măsura 

obiectivelor urmărite de cetăţenii europeni solicitanţi; 

 garantarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor 

obţinute în exercitarea rolului consulului european; 

 loialitate faţă de valorile şi instituţiile Uniunii Europene 

şi ale statelor membre ale acesteia; 

 onestitate în relaţiile profesionale şi interpersonale cu 

cetăţenii europeni solicitanţi ai prestaţiilor consulare; 

 conştiinciozitate în exercitarea rolului consular. 

6. Într-adevăr, consider că limitele în exercitarea 

rolului consulului, în actualul context al adâncirii integrării 

europene, nu trebuie să se muleze doar pe scopurile primare 

ale protecţiei consulare, ci trebuie să acopere o mai mare 

plajă a funcţiilor consulare, chiar şi pentru situaţii de 

normalitate. 

 În acest sens, scopul protecţiei consulare trebuie să 

fie redefinit, nu numai pentru asigurarea serviciilor de 

urgenţă sau a celor care sunt în beneficiul individual al 

cetăţeanului european, ci şi pentru cele din sfera intereselor 

generale ale Uniunii Europene, în acest domeniu. Mă refer 

aici, la aspectele culturale şi economice, care şi din 

perspectiva exercitării rolului consular pot asigura nu numai 

beneficii directe la nivelul Uniunii Europene şi statelor 

                                                 
43 Accentuarea pauperizării unui procent important al populaţiei poate 

aduce în faţa reprezentanţilor consulari tot mai mulţi şi mai diferiţi 

solicitanţi;  
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membre, ci şi avantaje în ceea ce priveşte conştientizarea şi 

valorizarea cetăţeniei europene. 

7.  Eforturile pentru asigurarea unei acţiuni 

consulare integrate pe teritoriul statelor terţe este chiar mai 

mic decât cele pentru menţinerea reprezentanţelor consulare 

ale fiecărui stat membru pe teritoriul statelor terţe. O integrare 

la nivelul serviciului de reprezentare externă al Uniunii 

Europene şi o abordare integratoare şi la nivelul 

reprezentanţelor consulare de pe teritoriul statelor terţe, ar fi 

în măsură să asigure o protecţie consulară adecvată tuturor 

cetăţenilor europeni, printr-un mecanism de cooperare 

consulară, în măsură să asigure şi alte prestaţii consulare, 

nu numai pe cele în situaţii de urgenţă, pe care îl prezint în 

continuare.   

La nivelul central al SEAE se constituie din 

reprezentanţi consulari ai statelor membre pregătiţi 

corespunzător, un centru operativ de contact permanent44, de 

tipul 24 de ore din 24, 7 zile din 7, care să profite şi să 

utilizeze toate dezvoltările tehnologice actuale din domeniul 

IT&C. Astfel, se utilizează o platformă informatică45 de 

trimitere a solicitărilor în limba cunoscută de respectivul 

cetăţean european, se procesează solicitările la nivelul SEAE, 

în conformitate cu normele europene şi cele interne 

aplicabile, şi se transmite răspunsul către oficiul consular 

european, de pe teritoriul statelor terţe, pentru prestarea 

serviciului consular solicitat, la faţa locului. Se poate, 

eventual, utiliza şi un sistem de videoconferinţă, dacă este 

necesară o procedură de interviu consular sau alte clarificări 

cu cetăţeanul european sau chiar cu reprezentantul consular 

european de pe teritoriul statului terţ. 

                                                 
44 Intitulat în propunerea de Directivă pe care o voi formula în 

subcapitolul următor: Centrul Operativ Consular European; 
45 Intitulată în propunerea de Directivă pe care o voi formula în 

subcapitolul următor: e - consularprotection; 
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8. Poate eforturile financiare ale Uniunii Europene 

şi ale statelor membre ar fi necesar să fie concentrate pe o 

dezvoltare a reţelei consulare la nivel mondial. Consider că 

este o soluţie mai economicoasă şi, în mod cert, în folosul 

cetăţenilor europeni să aibă la îndemână o reprezentanţă 

consulară europeană în principalele oraşe ale tuturor statelor 

terţe, decât 20 de reprezentanţe consulare ale statelor membre 

în capitala unor state terţe. 

Este o abordare modernă şi poate prea îndrăzneaţă 

pentru modul în care statele membre derulează clasicele 

relaţii consulare, însă, pentru evoluţiile viitoare determinate 

de adâncirea integrării europene, poate fi singura perspectivă 

rezonabiă de acordare a protecţiei consulare pentru cetăţenii 

europeni aflaţi pe teritoriul unor state terţe. 

9. Pentru estomparea efectelor pe care noile 

realităţi, determinate de adâncirea integrării europene, le 

aduc asupra rolului consulului, consider necesară, ca 

propunere de lege ferenda, reglementarea şi activarea 

automată a unui mandat de reprezentare consulară 

europeană, prin efectul legii, pentru cazul în care cetăţenii 

europeni se află în situaţii dificile, care necesită asemenea 

intervenţii. A aştepta ca reprezentanţele consulare să fie 

solicitate sau solicitarea exprimării acordului cetăţeanului, 

respectiv, pentru a asigura o intervenţie consulară necesară, 

în opinia mea, lipseşte de conţinut însuşi dreptul la protecţie 

consulară al cetăţenilor europeni, pe care îl consider a fi o 

obligaţie ce revine reprezentanţelor consulare ale statelor 

membre şi reprezentanţelor Uniunii Europene, aflate pe 

teritoriul unor state terţe. 

Mandatul consular european ar trebui să asigure 

limite lărgite specifice, inclusiv de tutore pentru cetăţenii 

europeni, incapabili, bolnavi sau răniţi.  

10. Identificarea cetățenilor europeni și a membrilor 

de familie ai acestora se poate face la solicitarea personalului 
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consular prin prezentarea unor pașapoarte sau cărți de 

identitate valabile ori prin orice alte mijloace, inclusiv prin 

consultarea autorităților din statul de origine sau din cel de 

reședință, conform articolului 8 al Directivei nr. 

2015/637/UE. 

Deşi aparent aceasta este o procedură facilă, în 

aplicarea practică consider că poate prezenta unele dificultăţi, 

sens în care reiterez ca şi propunere organizatorică 

înfiinţarea, în situaţia în care nu există, la nivelul Uniunii 

Europene a unei baze de date pentru evidenţa cetăţenilor 

europeni sau, cel puţin realizarea unei interconectări facile 

la nivelul SEAE cu reprezentanţi pe zone geografice, 

desemnaţi de statele membre cu autorizaţii şi acces la toate 

bazele de date naţionale, pentru a fi în măsură să certifice 

datele puse la dispoziţie de cetăţeanul aflat pe teritoriul unui 

stat terţ.  

11. În aceeaşi măsură, o soluţie care ar răspunde la 

fel de bine nevoii abordării unitare a rolului consulului, pe 

care o consider o propunere de lege ferenda, relativ simplu de 

implementat, este cea referitoare la dezvoltarea intervenţiei 

serviciului consular european sau a SEAE, care să devină 

mult mai activ: să aibă componenţa, competenţa legală şi 

expertiza juridică necesară şi să formuleze recomandări de 

aplicare obligatorii pentru personalul consular al tuturor 

statelor membre, aflat pe teritoriul unor state terţe. Consider 

că este necesară dezvoltarea rolului de îndrumare şi, de ce 

nu, chiar un sistem de control asupra modului în care statele 

membre asigură, pe teritoriul unor state terţe, aplicarea 

normelor europene referitoare la protecţia consulară a 

cetăţenilor europeni. 

12. Din perspectiva îmbunătățirii rolului consulului 

și a prestațiilor consulare de la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene, consider necesară reglementarea unei 

uniformizări a cuantumului taxelor consulare pentru 
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prestaţiile efectuate în favoarea cetăţenilor europeni, aflaţi 

pe teritoriul unor state terţe, astfel încât să se evite fenomene 

de genul “visa shopping”46 sau chiar o abordare similară a 

“shopping-ului prestaţiilor consulare”, realizat pe fondul 

tarifelor diferite practicate de reprezentanţele statelor 

membre. 

13. Ca şi propunere de lege ferenda, propun 

modificarea cadrului specific european, în sensul consacrării 

unei platforme comune, prin care să se asigure scutirea de 

taxe a cetăţenilor europeni pentru aceste servicii de protecţie 

diplomatică şi consulară, eventual cu decontarea, ulterioară, 

sau prin asumarea plăţii directe a sumelor prin mecanismele 

specifice Uniunii Europene. 

14. Pentru o mai bună garantare și pentru asigurarea 

efectivă a protecției consulare a cetățenilor europeni consider 

necesară, ca și propunere de lege ferenda, reglementarea 

posibilității ca Uniunea Europeană să poată organiza, pe 

teritoriul unor state terțe, consulate “ad-hoc” 47 sau 

temporare ori să poată suplimenta numărul consulilor 

europeni desemnați pe teritoriul unui stat terț, bineînțeles cu 

respectarea procedurilor de acreditare specifice, în anumite 

situații necesare acordării serviciilor de asistență consulară de 

urgență pentru cetățenii europeni. 

                                                 
46 A cărui împiedicare este avută în vedere şi la pct. 18 din Preambulul 

Regulamentului nr. 810/2009/CE al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de 

vize, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243/1 din 

15.09.2009; 
47 Doresc să remarc aici, evoluţia instituţiei consulare sau mai degrabă aş 

defini-o ca o întoarcere la origini, la instituţia „consules missi” a căror 

activitatea putea fi temporară. Desigur, ridică probleme notificările pentru 

obţinerea dreptului de consulat şi a patentei consulare în asemenea 

situaţii, însă cu o procedurare firească la nivelul Uniunii Europene, 

această soluţie devine una viabilă pe fondul limitărilor financiare ce 

constrâng înfiinţarea de noi reprezentanţe consulare; 
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 Menținerea unor posibilități pe care consulii europeni 

desemnați o au, de a se organiza prin colocare consulară 

comună, prin dezvoltarea centrelor comune pentru primirea 

solicitărilor cetățenilor europeni sau alte modalități pentru 

eficientizarea protecției consulare a cetățenilor europeni și 

pentru reducerea costurile funcționale specifice, reprezintă o 

propunere de lege ferenda a cărei implementare o consider 

necesară pentru realizarea unei prestații consulare corecte, în 

condiții de egalitate de tratament și cu costuri egale pentru 

cetățenii Uniunii. 

15. Una dintre soluțiile posibile pentru îmbunătățirea 

prestațiilor consulare acordate cetățenilor europeni prin 

înlocuirea sau completarea titlului de consul onorific al 

statului membru, cu cea de consul onorific european şi 

identificarea, de o manieră explicită, a unui pachet minim de 

servicii consulare, extinse, pe care acesta le poate acorda, 

eventual printr-o enumerare neexhaustivă şi prin stabilirea, 

prin acelaşi act normativ, a competenţei materiale printr-o 

formulare de tipul: “li se acordă prerogative consulare 

corespunzătoare pentru a interveni în orice altă împrejurare 

în care viaţa, sănătatea, libertatea sau bunurile acestora sunt 

puse în pericol”. 

16. După cum am evidenţiat în cuprinsul prezentei 

teze de doctorat pentru serviciile de eliberare a vizelor48, 

formulez ca şi propunere de lege ferenda ce aduce afectări 

rolului consulului, posibilitatea consacrării normative a unor 

variante conexe de acordare a protecţiei consulare a 

cetăţenilor europeni prin cooperarea cu prestatorii externi 

de servicii consulare, chiar de către așa numiți consuli 

europeni privați, care să faciliteze accesul solicitanților la 

                                                 
48 Construcţie pe care şi Regulamentul nr. 810/2009/CE al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod 

comunitar de vize o preconizează pentru cooperarea între statele membre 

şi organizarea activităţii de eliberare a vizelor; 
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serviciile oferite de viitorii consuli europeni. Aceste servicii 

private pot viza întocmirea documentaţiei necesare realizării 

anumitor prestaţii consulare, traduceri sau chiar sprijin 

pentru intervenţiile, care exced mandatului consular 

european. 

O variantă a acestor prestatori externi de servicii 

consulare private o poate constitui simpla acordare a unei 

permisivități mai mari în raport cu instituția consulului 

european onorific, de a se autofinanța prin perceperea unor 

taxe pentru anumite prestații consulare, dar cu care, eu 

personal nu sunt de acord, deoarece o consider a fi în măsură 

să perimeze, însăși esența ființării instituției consulului 

onorific, sprijinul necondiționat acordat unui stat și propriilor 

cetățeni. 

Ca și argumentuum pentru invitația adresată, de a 

lectura propunerea de Directivă a Consiliului Uniunii 

Europene privind rolul consulilor europeni în facilitarea 

acordării protecţiei consulare pentru cetăţenii Uniunii 

Europene, aduc elementele fundamentale care au stat la baza 

constuirii acestui document, relevate încă din articolul 1 al 

acesteia: 

„Art. 1 – (1) Reprezentanţii consulari ai statelor 

membre sunt desemnaţi şi reprezentanţi consulari ai Uniunii 

Europene şi denumiţi în continuare consuli europeni. 

(2) Consulii europeni care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sunt denumiţi 

consuli europeni de integrare. 

(3) Consulii europeni care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul statelor terţe sunt denumiţi consuli europeni de 

protecţie.” 

Consider că o asemenea clarificare adusă rolului 

consulului este în măsură să aducă nu numai coerență 

instituțională, ci și să genereze noi pârghii pentru 

reconsiderarea încrederii cetățenilor europeni în proiectul 
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intitulat Uniunea Europeană, pe fondul unei apropieri tot mai 

mari a textelor normative, față de interesele individuale, 

directe, ale acestora. 

 Protejarea drepturilor şi intereselor propriilor cetăţeni, 

cei europeni, în condiţiile globalizării şi adâncirii integrării 

europene constituie o provocare tot mai mare, sens în care, de 

o manieră sintetică, conclusivă, identificăm rolul consulului în 

perspectiva adâncirii integrării europene ca fiind: rol de 

diplomat; rol de coordonator cultural; rol de ofiţer de stare 

civilă; rol de lucrător de paşapoarte; rol de notar; rol de 

casier; rol de ataşat economic; rol de ofiţer de imigrări; rol de 

consilier juridic; rol de avocat; rol de translator; rol de ofiţer 

recrutor; rol de agent al autorităţii electorale; rol de 

preşedinte sau membru al secţiei electorale; rol de custode; rol 

de ofiţer de legătură sau membru al comisiilor rogatorii; rol 

de agent al autorităţii naţionale pentru cetăţenie; rol de tutore 

sau curator; rol de consilier în domeniul securităţii şi 

asistenţei sociale şi asistenţei medicale; rol de funcţionar 

portuar şi armator în marina comercială; rol de controlor 

aeroportuar; rol de consilier personal şi chiar de consilier 

psihologic; rol de consilier în domeniul dreptului execuţional 

penal; rol de formator; rol  de promotor al intereselor 

propriului stat în domeniul comercial, social, profesional, 

turistic, artistic, ştiinţific şi în cel al educaţiei; rol de 

negociator; rol de comunicator; rol de organizator al 

repatrierii corpului cetăţeanului european decedat; rol de 

salvator și bineînțeles rol de protector al drepturilor şi 

intereselor propriilor cetăţeni. 

 

După cum a rezultat şi din examinarea realizată prin 

această teză de doctorat, rolul consulului este deosebit de 

amplu, iar competenţa materială a acestuia este într-un 
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continuu proces de schimbare49, deşi capacitatea consulară 

de a interveni rămâne limitată, încă, la propriile interese ale 

statelor-naţiune, care uită uneori să se manifeste ca şi state 

membre ale Uniunii Europene.  

Însă, valenţele pe care perspectiva adâncirii 

integrării europene le dezvoltă, astfel cum le-am identificat 

în cadrul cercetării noastre, nu vor tolera asemenea 

comportamente individualiste în cadrul Uniunii Europene, 

ceea ce va determina fie o “implozie”, fie o “renaştere” a 

proiectului european. 

Tributar studiului îndelungat efectuat şi încrezător în 

beneficiile pe care proiectul european le va aduce, în timp, în 

viaţa cetăţenilor europeni, inclusiv prin perspectivele 

dezvoltării rolului consulului european, consider că dacă 

Uniunea Europeană a intenţionat să acorde propriilor 

cetăţeni protecţie diplomatică şi consulară, atunci protecţie 

diplomatică şi consulară reală să le asigure acestora. Sens 

în care voi integra propunerile de lege ferenda rezultate din 

prezenta teză de doctorat într-o propunere de directivă, pe 

care o voi include în subcapitolul următor.  

Abordarea integrată a rolului consulului în 

perspectiva adâncirii integrării europene a generat o 

incursiune analitică sistemică şi chiar procesuală, în cadrul 

căreia au fost avute în vedere perceptele filosofice 

fundamentale ale relaţiilor şi funcţiilor consulare, premisele 

şi perspectivele teoretice în plan social, politic, economic, 

psihologic şi, în mod deosebit, în cel juridic care a vizat şi 

analiza comparativă a interferenţelor identificate între 

diferitele paliere ale dreptului: cel internaţional, cel 

european sau cel intern, dar şi o analizare a modului în care 

se realizează aplicarea practică a dispoziţiilor specifice 

protecţie consulare a cetăţenilor europeni. 

                                                 
49 Prin resorbţie şi nuanţare pentru teritoriul Uniunii Europene şi prin 

extindere în ceea ce priveşte teritoriul statelor terţe; 
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După cum suntem în măsură să concluzionăm, rolul 

consulului se conturează a fi tot mai complex, iar perspectiva 

adâncirii integrării europene necesită, după cum am stabilit 

în cuprinsul prezentei cercetări, chiar şi schimbări de 

paradigmă, mai mult sau mai puţin facil de acceptat la 

nivelul statelor membre, dar cum cetăţenii europeni sunt cei 

care au generat construcţia europeană şi cei care o fac 

viabilă, consider că interesele lor primează şi în domeniul 

protecţiei consulare a acestora.  

Am resimțit și resimt acut o necesitate de a îmi aduce 

umilul aport la continuitatea celei mai reuşite viziuni 

europene, deoarece consider că oricine va încerca să pună 

în pericol, la acest moment, proiectul atâtor ani de pace, 

construcţie şi dezvoltare ale acestei Uniuni Europene, ar 

trebui să ia considerare prejudiciului real pe care l-ar putea 

aduce generaţiilor viitoare de cetăţeni europeni sau de 

cetăţeni ai unor state non-membre, după caz, dacă ar forţa 

desfinţarea acesteia. Sens în care apreciez că orice demers 

de cercetare care aduce critici, clarificări sau creează noi 

premise teoretice, chiar şi numai în plan doctrinar, este menit 

să genereze, cu certitudine, paşi spre evoluţia proiectului 

european. 

De interes în ceea ce priveşte finalizarea tezei de 

doctorat, dar mai mult decât atât, pentru a fi în măsură să 

realizăm o trasabilitate rezonabilă asupra devenirii rolului 

consulului în perspectiva adâncirii integrării europene, 

prezint în continuare viziunea proprie pe care o am asupra 

modului în care Uniunea Europeană ar trebui să consacre 

legal asigurarea protecţiei consulare a cetăţenilor proprii. 

Proiectarea sistemică, funcţională, a unor 

instrumente integrate la nivelul Uniunii Europene de 

acordare a protecţiei consulare pentru cetățenii europeni, a 

reprezentat o preocupare a prezentei cercetări și de aceea am 

elaborat și o propunere de Directivă a Consiliului Uniunii 
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Europene privind rolul consulilor europeni în facilitarea 

acordării protecției consulare pentru cetățenii Uniunii 

Europene, care poate aduce la un numitor comun bunele 

practici consulare ale statelor membre și normele juridice 

internaționale și europene, astfel încât să se formuleze o 

perspectivă rezonabilă și, de ce nu aplicabilă, asupra rolului 

consulului în contextul adâncirii integrării europene.  
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