PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 22 octombrie 2013
Plx. 340/2013

AVIZ
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

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 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, trimisă cu adresa nr. Plx. 340 din 7 octombrie 2013 şi
înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub nr. 4c-11/1088 din 8 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 2 octombrie 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:
-

diminuării, respectiv eliminării pentru unele categorii de persoane a taxelor consulare
în vederea acordării asistenţei şi protecţiei consulare;

-

diversificării modului de utilizare a taxelor consulare de urgenţă, pentru a oferi
sustenabilitate proiectelor şi acţiunilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;

-

organizării unor concursuri de intrare în Corpul diplomatic şi consular;
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-

modificării normativului privind consumul de carburanţi pentru autoturisme şi mijloace

de transport.
În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Guvernul a transmis Parlamentului României punctul său de vedere

negativ, prin

adresa cu nr.1622/10.09.2013.
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.
Propunerea de act normativ nu menţionează 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.”;
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
legislative.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Liviu Bogdan CIUCĂ

Theodor-Cătălin NICOLESCU

Consilier parlamentar,
Alina GRIGORESCU
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