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 Vă înaintăm alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR 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 raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
      
                                                       Borbély László 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
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, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 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. Pl-x 331/2013 şi înregistrată la Comisie cu nr.        
4c-13/55 din 30.09.2013. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României republicată şi ale art. 92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 24 septembrie 2013.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 234 din 10.06.2013. 
 Iniţiativa 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 reducerii taxelor percepute pentru perfectarea oricărui act în procesul de 
redobândire a cetăţeniei române. 
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 
legislativă, în şedinţa sa din 9.10.2013, conform avizului nr. 4c-2/441. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea negativă a 
propunerii legislative, în şedinţa din data de 22 octombrie 2013. 
 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. 
  



 
 

În şedinţa din data de 22 octombrie 2013, Comisia pentru politică externă a 
adoptat, cu majoritate de voturi, un Raport de respingere a acestei propuneri 
legislative. În şedinţa din data de 5 noiembrie 2013, plenul Camerei Deputaţilor a 
hotărât retrimiterea propunerii legislative Comisiei pentru politică externă, care este 
sesizată în fond, pentru re-examinare şi întocmirea unui nou raport. 

Iniţiativa legislativă a fost reexaminată în data de 12 noiembrie 2013 şi 
membrii Comisiei şi-au menţinut propunerea de respingere. La data de 22 aprilie 
a.c., plenul Camerei Deputaţilor a hotărât din nou retrimiterea propunerii legislative 
la Comisie, în vederea unei noi examinări. 
 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru politică externă au reexaminat iniţiativa legislativă menţionată, în şedinţa din 
27 mai 2014. La şedinţa Comisiei 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 dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
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, deoarece prin OG 25/2013 taxelele consulare aferente procesului de 
redobândire a cetăţeniei române au fost deja eliminate, rămânând doar cele 
ulterioare depunerii jurământului, în baza Legii cetăţeniei nr. 21/1991. 
 La şedinţă au participat toţi cei 24 membri ai Comisiei. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 

             Borbély László     Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
Adrian Mareş 
 

 


