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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din 28 şi 30 aprilie 2015 
 

În zilele de 28 şi 30 aprilie 2015, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările şedinţelor, cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 
1. Plx 301/2015 Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare 

Româneşti în străinătate; 
2. Plx 232/2015 Propunere 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; 

3. PLx 17/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea 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; 

4. Plx 487/2013 Propunere 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. 

La dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţelor, au participat, în calitate de 

invitaţi, domnul Radu Podgorean, secretar de stat - Ministerul Afacerilor Externe, domnul 

Sebastian Ioan Hotcă Secretar de Stat pentru Relaţiile cu Românii de peste hotare - 

Ministerul Afacerilor Externe, domnul Radu Florea, director – Ministerul Afacerilor Externe 

şi doamna Maria Popescu, şef serviciu - Ministerul Finanţelor Publice.  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14441
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14292
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14593
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13276
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Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în 

străinătate a fost dezbătută în şedinţă comună împreună cu Comisia pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării, ambele comisii de specialitate fiind sesizate în fond.  

În urma dezbaterilor, s-a decis cu unanimitate de voturi, amânarea discutării 

iniţiativei legislative pentru două săptămâni, timp în care iniţiatorii şi ministerul de resort 

să convină asupra unor neclarităţi. 

Propunerea legislativă Pl-x 232/2015 are ca obiect de reglementare 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, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării unui 

Fond de solidaritate pentru cetăţenii români plecaţi la muncă în străinătate şi decedaţi şi 

ai căror familii nu îşi permit repatrierea acestora. Totodată, se propune ca acest fond să 

fie constituit prin reţinerea unui euro din orice taxă consulară încasată de la persoanele 

fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare şi să fie evidenţiat în mod separat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, 
redactarea unui Raport de respingere a Pl-x 232/2015, întrucât nu se prevede ce este 

Fondul de solidaritate, unde şi cum se constituie, cum este gestionat şi de către cine, iar 

suma colectată prin acest fond nu este acoperitoare în raport cu numărul total al 

deceselor cetăţenilor români survenite în afara frontierelor ţării. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2014 pentru modificarea 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, are ca obiect de reglementare modificarea 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 modificările şi 

completările ulterioare, în scopul adaptării prevederilor legale care reglementează 

regimul juridic şi modalităţile de plată a taxelor consulare, la practica actuală de natură 

consulară şi la realităţile curente. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au decis, cu 

unanimitate de voturi, redactarea unui Raport preliminar de admitere a proiectului 

de Lege PL-x 17/2015 şi înaintarea acestuia Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În ceea ce priveşte  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 – Pl-x 



487/2013, membrii Comisiei au decis, cu majoritate de voturi, redactarea unui Raport 

suplimentar de respingere a iniţiativei legislative, precum şi a amendamentelor, 

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”.  De asemenea, nu se justifică modificarea perioadei de 

referinţă pentru stabilirea cursului mediu de schimb valutar, de la o lună, la o săptămână 

şi nici a limitei variaţiilor care impun modificarea acestui curs, de la 10% la 5%, cum se 

propune la art. 5 alin.(1) şi (2), întrucât atunci când apar fluctuaţii, apar şi reactualizări. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 

La şedinţele Comisiei din 28 aprilie a.c., au fost prezenţi 15 membri ai Comisiei: 
Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), 

Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola 

(Dem. Pop.), Balan Ioan (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-
George (neafiliat), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel 
(neafiliat), Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Stroe 
Ionuţ – Marian (PNL). Au fost absenţi: Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), 

Anastase Roberta Alma (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Enea Constantin-Cosmin 

(PSD), Victor-Viorel Ponta (Prim-ministru), Rizea Cristian (PSD) şi Sava Andrei-
Valentin (PSD). 

La şedinţele Comisiei din 30 aprilie a.c., au fost prezenţi 15 membri ai Comisiei: 
Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), 

Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), Tudorache Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola 

(Dem. Pop.), Balan Ioan (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-
George (neafiliat), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel 
(PSD), Militaru Lucian (PNL), Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion (PSD), Stroe Ionuţ 
– Marian (PNL). Au fost absenţi: Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Anastase 

Roberta Alma (PNL), Bot Octavian (PC-PLR), Enea Constantin-Cosmin (PSD), 

Victor-Viorel Ponta (Prim-ministru), Rizea Cristian (PSD) şi Sava Andrei-Valentin 

(PSD). 

            
          Preşedinte,                    Secretar, 

 
                  Borbély László                    Dan-Laurenţiu Tocuţ 
 


