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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                             Bucureşti,  22 octombrie 2013 
                            Plx. 331/2013 

 
 

 
 

AVIZ 

asupra  

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 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 conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 

spre avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 

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, trimisă 

cu adresa nr. Plx. 331 din 30 septembrie 2013 şi înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub nr. 4c-

11/1074 din 1 octombrie 2013. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 24 septembrie 2013, în 

calitate de primă Cameră sesizată. 
 

Obiectul de reglementare este 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 reducerii taxelor percepute 

pentru perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a cetăţeniei române. Astfel cum 

evidenţiază expunerea de motive, propunerea legislativă are ca argument venitul mediu redus al 

cetăţenilor Republicii Moldova, „de aproximativ 3 ori mai mic decât al cetăţenilor din România şi de 

aproximativ 10 ori mai mic decât al cetăţenilor Uniunii Europene”.  
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În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul, prin adresa cu nr. 865/31.05.2013, a transmis Parlamentului României punctul său 

de vedere  negativ, formulat astfel din următoarele motive:   

- propunerea legislativă generează un impact financiar negativ asupra bugetului de 

stat, iar acordurile de finanţare de tip preventiv cu Uniunea Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional obligă la încadrarea în ţinta stabilită de deficit bugetar;    

- anumite servicii consulare auxiliare cererilor de redobândire a cetăţeniei române de 

către solicitanţii Republicii Moldova au taxe minime; 

- o astfel de reglementare ar crea discriminare în raport cu cetăţenii români, solicitanţi ai 

altor categorii de servicii consulare, stabiliţi în state în care se înregistrează, de asemenea, 

un nivel redus al veniturilor medii ale populaţiei sau chiar în raport cu cei domiciliaţi sau rezidenţi 

în state cu un înalt nivel de trai, dar care au fost afectaţi de criza economică şi financiară – în 

Spania, Italia sau Grecia, numeroşi români şi-au pierdut locurile de muncă. 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 

reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 
 

În şedinţa din data de 22 octombrie 2013, potrivit art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, expunerea de motive, punctul de 

vedere negativ al Guvernului şi au avut în vedere avizul favorabil cu observaţii şi propuneri 

al Consiliului Legislativ transmis prin adresa cu nr.353 din data de 29.04.2013. 

În urma examinării propunerii legislative şi a dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde aviz negativ propunerii de act normativ, 

din următoarele considerente: 

- nu se specifică sursa de finanţare, astfel încât este încălcată teza cuprinsă în art. 138 alin. 

(5) din Constituţia României, conform căreia „nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 

fără stabilirea sursei de finanţare.”;  

- art. 9 din Legea 198/2008 prevede în mod expres posibilitatea reducerii sau scutirii de la 

plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, a persoanelor aflate în situaţii 

deosebite şi fără posibilităţi materiale. 
   

               PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR, 

         Liviu Bogdan CIUCĂ                                                Theodor-Cătălin NICOLESCU 
    
 

 

 

 
 

    Consilier parlamentar, 

 Alina GRIGORESCU 
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