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Către 
 
 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru 
care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și 
oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările 
ulterioare, trimis Comisiei pentru politică externă spre dezbatere, în fond, cu adresa  
PL-x 340/2013 şi înregistrat cu nr. 4c-13/57 din 7 octombrie 2013. 

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
      
                                                       Borbély László 
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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în 

străinătate, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică externă a 
fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru 
care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și 
oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările 
ulterioare, trimisă cu adresa PL-x 340/2013 şi înregistrată cu nr. 4c-13/57 din 7 
octombrie 2013. 

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 octombrie 

2013. 
 
Consiliul Legislativ, conform avizului nr. 346/29.04.2013, a avizat favorabil, 

cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă.  
 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, prin adresa 

nr.4c-2/459 din 15 octombrie 2013 a avizat negativ propunerea legislativă. 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, prin 

adresa din 22 octombrie 2013 a avizat negativ propunerea legislativă. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amendarea Legii nr. 
198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate în 
sensul: 

- diminuării, respectiv eliminării pentru unele categorii de persoane a 
taxelor consulare în vederea acordării asistenţei şi protecţiei consulare; 

- diversificării modului de utilizare a taxelor consulare de urgenţă, pentru a 
oferi sustenabilitate proiectelor şi acţiunilor misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare; 

- organizării unor concursuri de intrare în Corpul diplomatic şi consular; 
- modificării normativului privind consumul de carburanţi pentru 

autoturisme şi mijloace de transport. 
 
Doamna deputat Cristina Pocora şi domnul deputat Daniel Budurescu au 

depus o serie de amendamente, pentru care a fost solicitat un nou punct de vedere 
al Guvernului. În 16 mai 2014 Guvernul a transmis un nou punct de vedere negativ 
iar amendamentele nu au mai fost susţinute. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, amendamentele 
depuse şi avizele aferente în şedinţa din data de 27 mai 2014. 

 
Au fost prezenţi toţi cei 24 de membri ai Comisiei. 
 
La dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţei au participat, în calitate de 

invitaţi, domnul Radu Podgorean, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe şi 
domnul Attila György, Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice.  

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea 
Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și 
nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale 
României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu 
se specifică sursa de finanţare, astfel încât este încălcat art. 138 alin. (5) din 
Constituţia României, conform căruia „nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare”.   
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 Preşedinte,     Secretar, 
 
 

                   Borbély László      Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 

 
 
Consilier parlamentar 
Adrian Mareş 


