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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea 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, trimis Comisiei pentru politică externă pentru 
examinare în fond, cu adresa Plx 854/2015 din data de 25 noiembrie 2015. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
             Preşedinte,   
   
      
                Borbély László   
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RAPORT   
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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 
 

In conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 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, trimisă cu 
adresa nr. Plx 854 din 25 noiembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-13/74 din data de 
3 decembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 23 noiembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1063 din 7 octombrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 
legislativă, conform avizului nr.4c-11/1523 din 3 decembrie 2015. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 
avizat favorabil propunerea legislativă, cu amendamente, conform avizului nr.4c-
18/744 din 15 decembrie 2015. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 

şi 15 alin.(1) lit.b) 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, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
alocării a 10% din taxele obţinute din totalitatea serviciilor consulare pentru 
sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebit de grave şi care se află în 
afara teritoriului statului, precum şi repatrierea acelora decedaţi. 

 
 
 



In conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru politică externă au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 16 februarie 2016.  

La şedinţă şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi din numărul total de 22 
membri ai Comisiei. 

Au participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe domnul Petre Guran, Secretar de Stat, domnul 
Bogdan Stănescu, Director General al Direcţiei Consulare şi domnul Pietro Pavoni, 
consilier.  

In urma dezbaterilor, Comisia pentru politică externă a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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, cu amendamentele respinse redate în anexă. 

Motivaţia respingerii: la nivelul Guvernului există deja un fond de urgenţă 
care se foloseşte atunci când sunt semnalate situaţii de criză; nu se cunoaşte în 
fiecare an nivelul taxelor consulare ce vor fi încasate; Ministerul recomandă 
cetăţenilor români care pleacă la muncă în străinătate să încheie o asigurare de 
sănătate, mai precizându-se şi că la nivelul Uniunii Europene niciun stat nu are 
prevăzut un astfel de fond. 

Totodată, prin promovarea acestei iniţiative legislative s-ar crea o 
discriminare faţă de cetăţenii români din ţară, care nu primesc ajutoare pentru 
transportul decedaţilor. 

In raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
                  Preşedinte,          Secretar, 
 
 
               Borbély László        Tocuţ Dan Laurenţiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Pop Elena  
 
 



                Anexa  
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
Nr. 
crt 

 
Formă Senat 

Text amendament 
(autorul amendamentului) Motivare 

1 

 
Articol unic:  
 
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, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.728 din data de 28 
Octombrie din 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
 

 
Articol unic:  
 
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, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.728 din 
28 Octombrie din 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
Autor : Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 

2 
 

 
1.       Art 12 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
 

a) Taxele consulare prevăzute de prezenta 
lege, cu excepţia celor menţionate la art. 12, 
litera b), la art.15 şi a contravalorii 
blanchetelor de paşapoarte, titlurilor de 
călătorie, colantelor de vize şi a taxelor pentru 
Monitorul Oficial, care se evidenţiază separat, 
constituie venit al bugetului de stat.
 

 
 

 
1.       Art 12 va avea următorul cuprins:  

 
Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu 
excepţia taxelor de urgenţă, a contravalorii 
blanchetelor documentelor de călătorie, a 
contravalorii colantelor de vize, a taxelor pentru 
Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială şi 
a sumelor prevăzute la nota nr. 8 din anexă, care se 
evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de 
stat, cu excepţia a 10% din aceste taxe care vor fi 
reţinute de către Ministerul Afacerilor Externe şi 
folosite exclusiv pentru suportarea cheltuielilor cu 
repatrierea cetăţenilor români decedaţi în afara 
graniţelor ţării şi înhumarea acestora în România, 
 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 



Nr. 
crt 

 
Formă Senat 

Text amendament 
(autorul amendamentului) Motivare 

 

  
la solicitarea familiei, rudelor şi afinilor până la 
gradul III inclusiv sau a autorităţilor locale din România, 
dacă familia nu poate suporta costurile de repatriere. 
 
Autor : Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 

 
 

3 

 
b) Ministerul Afacerilor Externe va reţine 

10% din taxele obţinute din totalitatea 
serviciilor consulare exclusiv pentru 
suportarea cheltuielilor pentru repatrierea 
cetăţenilor români decedaţi în afara 
graniţelor ţării şi înhumarea acestora în 
România, la solicitarea familiei, rudelor şi 
afinilor până la gradul III inclusiv sau a 
autorităţilor locale din România, dacă 
familia un poate suporta costurile de 
repatriere. 

Se elimină. 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 

 
 

4 
 
 

 
2. Litera b a articolului nr.15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
b) plata cheltuielilor de transport către România şi 
a cheltuielilor de spitalizare în România a 
cetăţenilor români aflaţi în stare gravă de 
sănătate, spitalizaţi în afara graniţelor ţării, 
precum şi asigurarea transportului către România 
a unui însoţitor, la solicitarea persoanei spitalizate 
sau la cererea familiei, rudelor şi afinilor până la 
gradul III inclusiv, atunci când starea de sănătate 
a persoanei spitalizate nu-i permite luarea unei 
decizii în nume propriu sau când aceasta se află 
în comă. 

 
Art. 15 alin.(1) lit.b) va avea următorul cuprins: 

„plata cheltuielilor de transport către România şi a 
cheltuielilor de spitalizare în România a cetăţenilor români 
aflaţi în stare gravă de sănătate, spitalizaţi în afara graniţelor 
ţării, la solicitarea persoanei spitalizate, precum şi 
asigurarea transportului către România a unui însoţitor, la 
solicitarea persoanei spitalizate sau la cererea familiei, 
rudelor şi afinilor până la gradul III inclusiv, atunci când 
starea de sănătate a persoanei spitalizate nu-i permite luarea 
unei decizii în nume propriu sau când aceasta se află în 
comă”. 

 
Autor : Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 
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