
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 
LEGE 

pentru modificarea și completarea anexei la 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 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

1. Printre modificările și completările aduse Legii cetățeniei române nr. 

21/1991 în urma adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

37/2015, se numără introducerea articolului 8
1
, care reglementează 

procedura de acordare a cetățeniei române, la cerere, persoanei fără 

cetăţenie sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la 

protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, 

cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în 

străinătate. 

Prevederile invocate reglementează o instituție juridică nouă în legislația 

română, de care pot beneficia persoane cu merite remarcabile în 

prezervarea și afirmarea identității spirituale românești, a căror situație 

juridică nu făcea anterior posibilă încadrarea la celelalte norme din lege 

care permit solicitarea acordării cetățeniei române. 

Prin același act normativ a fost introdus în textul Legii nr. 21/1991 art. 

13
1
, care prevede posibilitatea depunerii cererilor formulate în temeiul 

art. 8
1
 și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României 

din străinătate. 

Serviciul consular corespondent noii proceduri de acordare a cetățeniei 

române nu este însă prevăzut în prezent de reglementarea cadru în 

materia serviciilor și taxelor consulare – 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 și completările ulterioare. În mod subsecvent, în textul 

legii nu se regăsește o taxă specifică noii proceduri. 

2. În urma modificării și completării Legii nr. 290/2004 privind cazierul 

judiciar prin Ordonanța Guvernului nr. 1/2016, a fost legiferată 

competența misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României 

de a elibera adeverințe cu valoarea juridică a unui certificat de cazier 

judiciar (art. 29 alin. 3 și 4 din lege). 

Noua reglementare introduce astfel o facilitate importantă în beneficiul 

cetățenilor români și al celorlalte persoane aflate în străinătate, care vor 

avea acces mult mai operativ la dovezile de cazier judiciar din România 

și, în mod suplimentar, atunci când este necesară apostilarea / 

supralegalizarea documentelor în cauză, nu vor mai fi nevoite să 

îndeplinească în România formalitățile aferente, acestea urmând a fi 

soluționate direct în statul de domiciliu / reședință. 

Eliberarea adeverințelor cu valoarea juridică a unui certificat de cazier 

judiciar reprezintă o prestație nouă în activitatea consulară, astfel încât 

Legea nr. 198/2008 nu prevede, în forma actuală, serviciul consular 

respectiv și taxa consulară aferentă. 



3. Facilitarea accesului cetățenilor români la serviciile publice oferite prin 

rețeaua consulară a României constituie o prioritate a politicii externe a 

statului român, cu atât mai mult cu cât ponderea cetățenilor români care 

și-au stabilit domiciliul sau reședința în străinătate, în raport cu populația 

totală a României, atinge în prezent un nivel considerabil. 

Datorită avantajelor pe care le introduc în favoarea cetățenilor români și a 

celorlalți potențiali solicitanți din străinătate, noile proceduri consulare 

descrise anterior sunt de un larg interes public. 

Cu toate acestea, în absența unor norme speciale în textul Legii nr. 

198/2008 destinate completării regimului juridic specific, noile proceduri 

consulare nu pot fi puse în aplicare, ceea ce motivează intervenția de 

ordin legislativ în regim de urgență pentru reglementarea situației. 

2. Schimbări preconizate Anexa Legii nr. 198/2008 ar urma să sufere o modificare și o completare 

în vederea introducerii noilor servicii consulare, specificate la pct. 1 al 

prezentei secțiuni, și a cuantumului taxelor consulare aferente, astfel: 

1. Pct. 1 de la lit. E din anexă ar urma să fie modificat prin menționarea 

expresă a procedurii de acordare a cetățeniei române în condițiile art. 8
1
 

din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, alături de înregistrarea cererii de acordare / 

redobândire a cetățeniei române în condițiile art. 10 alin. (1) din aceeași 

lege, care figurează în textul actual al Legii nr. 198/2008. 

Cele două servicii consulare în materia acordării / redobândirii cetățeniei 

române – în condițiile art. 8
1
, respectiv ale art. 10 alin. (1) – ar urma 

astfel să fie taxate în mod identic, prin simetrie cu regimul de taxare 

aplicabil la depunerea cererilor în țară. 

2. După pct. 7 de la lit. E din anexă ar urma să fie introdus un nou punct, 

pct. 7
1
, la care va fi prevăzut serviciul consular de eliberare a unei 

adeverințe cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar. 

Taxa consulară aferentă ar urma să fie identică cu cea prevăzută la pct. 4 

de la lit. E, pentru procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țară 

sau din străinătate, acesta fiind serviciul consular care permite în prezent 

obținerea unui certificat de cazier judiciar prin intermediul misiunilor 

diplomatice și al oficiilor consulare române din străinătate, însă cu o 

durată semnificativ mai lungă în comparație cu eliberarea direct de către 

consulate a unei adeverințe cu aceeași valoare juridică. 

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial 

şi domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul. 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 
Nu este cazul. 

2
2
. Impactul asupra întreprinderilor mici 

și mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 



Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

(ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

(i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

- - - - - - 

si/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - 

7. Alte informaţii Acordarea cetățeniei române în condițiile art. 8
1
 din Legea nr. 21/1991 reprezintă o 

procedură nouă, astfel încât taxele consulare percepute la depunerea acestor cereri se 

vor adăuga încasărilor rezultate din prestațiile consulare cu titlu oneros. Sfera 

potențialilor beneficiari care vor dori să formuleze astfel de solicitări nu este 

momentan cuantificabilă, având în vedere și faptul că evaluarea îndeplinirii criteriilor 

prevăzute de lege are loc doar ulterior depunerii cererilor. 

Se poate preconiza că eliberarea adeverințelor cu valoarea juridică a unui certificat de 

cazier judiciar va înlocui treptat actualul serviciu consular de procurare a 

certificatelor de cazier judiciar din țară, pentru care se percepe aceeași taxă 

consulară. Este, totuși, de așteptat ca numărul noilor cereri și, implicit, al încasărilor 

din taxele consulare aferente să crească datorită reducerii semnificative a duratei de 

soluționare, având în vedere că, în condițiile actuale, unii dintre solicitanți aleg 

alternativa deplasării personale în țară sau obținerea certificatelor de cazier judiciar 

prin mandatari autorizați pe bază de procură. 



Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ; 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ;    

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul. 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare        

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 

implicate  

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normative 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Prevederile actului normativ nu se referă 

la domeniile de activitate aflate în 

coordonarea consiliilor interministeriale 

permanente. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Se va obţine avizul Consiliului 

Legislativ, conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 561/2009. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost publicat împreună cu 

instrumentul de motivare pe site-ul Ministerului Afacerilor 

Externe, la secţiunea „Transparenţă decizională”, conform 

dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/radu.florea/Local%20Settings/radu.florea/radu.florea/Users/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/radu.florea/Local%20Settings/radu.florea/radu.florea/Users/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm


în administraţia publică, asigurându-se astfel accesul societăţii 

civile la informaţiile de interes public. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competențelor instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

În forma prezentată, proiectul Legii pentru modificarea și completarea anexei la 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 a fost avizat de toate autoritățile 

abilitate. 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
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Avizăm favorabil: 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE, 

 

ANCA DANA DRAGU 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 


