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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 07,  

08 şi 09 noiembrie 2017 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 07 noiembrie 2017 au participat 12 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR)  – 

vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel 

Popescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu (PSD) – 

secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia 

(PSD),  Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), Vasile Alin Văcaru 

(neafiliat), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL). 
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Au absentat:  

Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Alexandru Mihai Voicu (PNL) şi 

Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE). 

  

 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul Ovidiu-Cristian Iane, 

secretar de stat, şi din partea Ministerului Afacerilor Externe domnul director 

Radu Florea.  

 

Marţi,  07 noiembrie 2017 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 07 noiembrie 2017, fiind condusă de către 

domnul deputat Sorin Ioan Roman, vicepreşedinte al Comisiei. 

  Primul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea Proiectului de 

Lege pentru modificarea și 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 (PLx.392/2017), 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării fiind sesizată 

în avizare. 

În deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Sorin Ioan Roman a 

informat persoanele prezente că membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării nu au depus amendamente la PLx.392/2017 

şi a dat cuvântul domnului director Radu Florea în vederea prezentării 

punctului de vedere al Ministerului Afacerilor Externe asupra proiectului de 

lege.  

Domnul director Radu Florea a transmis membrilor Comisiei că o nouă 

revizuire a Legii nr.198/2008 a fost necesară din două motive. Primul motiv 

de revizuire a fost în vederea stabilirii cu claritate a faptului că regimul de 



gratuitate aplicabil serviciilor consulare exceptabile de la plata taxelor 

consulare prin legea nr.1/2017 se extinde şi asupra tarifelor accesorii, 

respectiv asupra sumelor percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor 

bugetare ocazionate de prestarea serviciilor consulare. Un al doilea motiv a 

fost în vederea abrogării exprese a unei taxe pentru înregistrarea cererii de 

redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art.10, alin. 1 al Legii 

nr.21/1991. Prin legea nr.1/2017 a fost eliminată taxa pentru acelaşi tip de 

serviciu atunci când cererile se depun în ţară dar, s-a omis eliminarea taxei 

atunci când cererea se depune în străinătate, la consulate, apărând o situaţie 

discriminatorie. 

Domnul director Radu Florea şi-a continuat expunerea argumentând că 

revizuirea a mai fost necesară și pentru reglementarea regimului cheltuielilor 

ocazionate de organizarea consulatelor itinerante astfel încât să se evite niște 

situaţii inechitabile care ar fi apărut potrivit reglementării actuale, ce 

prevedere că aceste cheltuieli, care sunt relativ substanţiale, să fie suportate 

doar de cei care solicită servicii taxabile. În acest sens, a fost votat un 

amendament de către Senat astfel încât aceste cheltuieli să fie suportate din 

bugetul ministerului Afacerilor Externe. Propunerea iniţială a Ministerului a 

fost ca aceste servicii sa fie suportate de beneficiar în limita unui plafon 

maximal însă această soluţie nu a fost agreată.  

Un al motiv al modificării legii l-a constituit statuarea unei modalităţi 

flexibile de calculare a contravalorii blanchetelor de călătorie astfel încât 

eventualele oscilaţii ale costului de producţie să nu determine modificări de 

ordin legislativ, mai dificil de adoptat. Domnul director Radu Florea a 

transmis că au mai fost câteva inadvertenţe de tehnică legislativă 

determinate de faptul că prin Legea nr.1/2017 au fost abrogate niște taxe 

din anexă însă fără a fi făcute modificări în textul propriu-zis al legii. 

Domnul Ovidiu-Cristian Iane, secretar de stat la Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, a transmis că, deși nu are competenţe în ceea ce 

privește serviciile consulare, lucrează foarte mult cu comunităţile de români 



și este la curent cu situaţia creată de modificările și completările legii în 

discuţie. Acesta a mai transmis că ar fi ideal dacă, în privinţa art. 8 al Legii 

nr.1/2017, ar exista o modificare în sensul reintroducerii unor taxelor modice 

care, înainte de modificarea legii, autofinanţau consulatele. Conform celor 

expuse de către domnul secretar de stat, consulatele, mai ales cele din 

Spania și Italia, nu mai pot realiza în prezent deplasări în comunitate dacă 

acestea nu au fost prevăzute în buget.  

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a transmis faptul că Guvernul ar 

trebui să introducă acest amendament care să prevadă taxe mai mici faţă de 

cele iniţiale prin care să fie finanţate nevoile consulatelor.  

Domnul director Radu Florea a afirmat că punctul de vedere formulat 

de Guvern anul trecut a fost în sensul unei reduceri a taxelor, nu a eliminării 

totale a acestora. Acest punct de vedere nu a fost acceptat.  

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adăgat că, în situaţia de faţă, 

dacă Guvernul a hotărât eliminarea taxelor, tot Guvernul ar trebui să 

introducă un nivel de taxe care să vină în sprijinul misiunilor diplomatice. 

Acesta a mai completat cu faptul că diaspora poate fi considerată un judeţ 

care s-ar putea administra din surse proprii dacă ar exista reglementări 

legale disponibile în acest sens. Domnul deputat a afirmat că acestea sunt și 

așteptările românilor din afara graniţelor ţării, și anume, dacă efectuează o 

plată pentru o procură, de exemplu, jumătate din suma alocată spre serviciul 

respectiv să fie distribuită spre bugetul aferent diasporei. 

Răspunsul domnului director Radu Florea a făcut referire la faptul că, 

într-adevăr, anul acesta, odată cu dispariţia fondurilor constituite din taxe, 

nu au mai fost organizate consulate itinerante pentru a veni în sprijinul 

comunităţilor de români.  

În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 



Al doilea punct al ordinii de zi a fost constituit de discuţii ale membrilor 

Comisiei cu privire la deplasarea unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării în Spania și Portugalia. În cadrul 

discuţiilor s-a hotărât ca data exactă a deplasării să fie votată în ședinţa 

următoare în funcţie de programul previzionat al membrilor Comisiei pentru 

luna decembrie.  

Domnul vicepreşedinte Sorin Ioan Roman împreună cu membrii 

Comisiei au hotărât, prin vot în unanimitate, ca pe ordinea de zi a următoarei 

ședinţe să fie inclus PLx350/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.299/2017 privind sprijinul acordat romanilor de 

pretutindeni, cu posibilitate de depunere a amendamentelor până la data de 

17 noiembrie 2017. Membrii Comisiei au hotărât ca ordinea de zi să poată fi 

completată și cu alte puncte în cazul în care vor fi propuneri în acest sens. 

 

 

          Miercuri, 08 noiembrie 2017  şi Joi, 09 noiembrie 2017 

 

   Studiu individual. 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

    

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Irina TUDORACHE 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 



 


