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În zilele de 4 şi 5 aprilie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:
PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016
privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
PLx

392/2017

-

Proiect

de

Lege

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
¾ Diverse.
În şedinţa din data de 4 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au
dezbătut proiectul de Lege nr. 392/2017 în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Afacerilor Externe.
În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că proiectul de
Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.198/2008, în
sensul eliminării neconcordanţelor între noile modificări aduse de Legea nr.1/2017
privind eliminarea unor taxe şi tarife, modificări necesare din cel puţin 5 raţiuni:
regimul de gratuitate de plin drept aplicabil serviciilor consulare exceptate de la plata
taxelor consulare prin Legea 1/2017 se extinde şi asupra tarifelor accesorii, abrogarea
expresă a taxei pentru înregistrarea cererii de acordare sau de redobândire a
cetăţeniei române, în condiţiile art. 10 alin.1 din Legea nr.21/1991 Legea cetăţeniei,
republicată, cu modificările şi compl,etările ulterioare, în scopul eliminării unui
tratament discriminatoriu în raport cu solicitanţii care depun aceleaşi cereri în ţară, în
regim de gratuitate, reglementarea regimului recuperării cheltuielilor ocazionate de
organizarea consulatele itinerante, statuarea unei modalităţi flexibile de calculare a
contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, precum şi eliminarea unor
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inadvertenţe de natură de tehnică legislativă şi a unor neconcordanţe susceptibile de
intepretări contradictorii.
La acest proiect de Lege au fost depuse amendamente din partea PSD, ALDE,
PNL şi USR.
In timpul dezbaterilor, amendamentele depuse care se refereau la modificarea
art. 16 şi ale art.48 din Legea 198/2008 au fost retrase de către iniţiatori, însă au fost
adoptate 2 amendamente referitoare la transpunerea Directivei (UE) 2015/637.
Directiva are ca termen de transpunere în legislaţiile naţionale ale statelor membre ale
Uniunii Europene data de 1 mai 2018.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu
majoritate de voturi şi 2 voturi împotrivă, adoptarea unui Raport, cu amendamente.
Referitor la proiectul de Lege nr. 264/2017 membrii Comisiei au hotărât
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Au participat la şedinţă, în calitate de invitaţi, dna Monica Gheorghiţă, Secretar
de Stat, dna Lavinia Toma, Director şi dl Radu Florea, Director, Direcţia consulară, din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
În data de 5 aprilie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu
individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea
dezbaterii ulterioare.
La şedinţele Comisiei din data de 4 şi 5 aprilie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 21 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL),
Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună
Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat),
Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana
Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman
(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă GabrileaMaria (PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac
Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost
absenţi: Balan Ioan (PNL) şi Gerea Andrei Dominic (ALDE).
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