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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢIL0R
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ I IMUNITĂ I

COMISIA PENTRU POLITICĂ
EXTERNĂ

4c-11/1010/2016

4c-13/80/2016
PLx 404/2016

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru 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 Deputaților, republicat, Comisia
pentru politică externă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunități au fost sesizate pentru dezbatere pe fond
cu proiectul de Lege pentru 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 cu adresa nr. PLx 404 din 3 octombrie 2016 şi
înregistrat cu nr. 4c‐11/1064/2016 la Comisia juridică, de disciplină și imunități, respectiv 4c‐
13/80/2016, la Comisia pentru politică externă.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din Constituția României, republicată, şi ale art.92 alin.
(9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în şedința din
27 septembrie 2016.
Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 420/4.05.2016) și
avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării (nr.4c‐
18/383/11.10. 2016).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare suportarea de către administraţiile publice
locale a cheltuielilor de repatriere a corpurilor cetăţenilor români decedaţi în afara graniţelor, în cazul
în care familia care optează pentru repatriere face dovada că nu poate suporta aceste costuri.
În conformitate cu prevederile art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul de act normativ în ședințe separate:
Comisiei pentru politică externă a examinat inițiativa în ședința data de din 11.10.2016.
Comisia juridică, de disciplină și imunită i a examinat inițiativa în data de 18.10.2016.
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La lucrările comisiilor, deputații au fost prezenți conform listelor de prezență.
În calitate de invitați, au participat la ședințe domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de
Stat în Ministerul Afacerilor Externe și domnul Pietro Pavoni, consilier ministru.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi,
respingerea proiectului de Lege pentru 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, din următoarele considerente:
-

în prezent, unele cheltuieli de repatriere a corpurilor cetățenilor români decedați în
afara granițelor țării sunt suportate de Ministerul Afacerilor Externe.

-

potrivit dispozițiilor art. 15, alin. 1, lit. b), din Legea nr. 198/2008 privind serviciile
consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice

și

oficiile

consulare

ale

României

în

străinătate,

’’Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele consulare percepute în
plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgen ă, pentru plata cheltuielilor de
repatriere a cetă enilor români, deceda i pe teritoriul statelor de reședin ă, pentru care
familia nu poate suporta costurile de repatriere și nu există posibilitatea înhumării în
statul în care a survenit decesul’’.
-

dispozițiile prezentei inițiative legislative generează, pe lângă creşterea cheltuielilor
bugetelor locale, neclarități și confuzie în privința instituțiilor care ar trebui să susțină
repatrierea.

În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
Vicepreședinte,

Președinte,

Ciprian Nicolae NICA

Laszlo BORBELY

Secretar,

Secretar,

Ninel PEIA

Dan Lauren iu

TOCU

Consilier parlamentar,

Consilier parlamentar,

Alina Grigorescu

Adrian Mareș
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