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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului 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 

transmis cu adresa nr. Pl.x. 37 din 23 februarie 2010 şi înregistrat cu nr.33/63 din 23 februarie 2010. 

In raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 
Korodi Attila 
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Parlamentul Romaniei 

Camera Deputatilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA 
Nr.33/63 
 
         Bucureşti, 17 martie 2010  
         PL.x. 37 
 
 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului 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 
 

  

            
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru politică externă a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul 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, transmis cu adresa nr. PL.x. 37 din 23 februarie 2010 şi înregistrat cu nr. 
33/63 din 23 februarie 2010. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constitutia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9), pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 16 
februarie 2010, în condiţiile articolului 75 din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, cu nr.1207 din 10.10.2009, a avizat favorabil, cu observaţii şi 
propuneri. 

Reprezentanţii Guvernului au susţinut forma rezultată din prezentul raport. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil acest proiect 
de Lege, conform Avizului nr.37/212 din 10 martie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de Lege, conform 
Avizului nr. PL.x 37/2010 din 10 martie 2010. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.198/2008 în sensul 
reaşezării cuantumului unor taxe percepute pentru prestarea serviciilor consulare, astfel încât  să se 
poată asigura fondurile necesare, atât executării în regim de urgenţă şi de calitate a acestor servicii, cât 
şi a altor servicii ce revin misiuniloe diplomatice şi oficiilor consulare ale României din angajamentele 
asumate de statul român faţă de partenerii străini, în special cele care vizează protecţia şi repatrierea 
asistată a copiilor fără tutelă şi neînsoţiţi, precum şi a persoanelior aflate în situaţii deosebite. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru politică externă a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 17 martie 2010. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
din partea Ministerului Afacerilor Externe, dl Anton NICULESCU, Secretar de Stat, dl Floricel 
Mocanu, Ministru consilier şi dl Dan Dragoş, Director adjunct – Direcţia Consulară. 

La şedinţa Comisiei din 17 martie 2010 au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 membri ai 
Comisiei. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul 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, cu amendamentele 
admise şi respinse redate în anexele la prezentul raport.             

 
 

  Preşedinte,      Secretar, 
 
 

Korodi Attila            Alin Popoviciu 
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                 Anexa I 
                 

Amendamente admise la proiectul 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 
 
 
 
Nr. 
crt. Textul Legii 198/2008 Forma adoptată de Senat Amendamente admise 

(autor) Motivaţie 

1.  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 

 
nemodificat 

 

2.  Art I 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.728 din 28 octombrie 2009, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 
nemodificat 

 

3. Art. 7 – (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: Pentru serviciile 
consulare prestate în regim de urgenţă se 
percepe o taxă suplimentară de 10 euro 
sau contravaloarea în dolari SUA sau în 

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
Art. 7. – (1) . Pentru serviciile prestate 
în regim de urgenţă, se percepe o taxă 
de 15 Euro sau contravaloarea în dolari 

 
nemodificat 
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moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu 
excepţia serviciilor nesupuse perceperii 
de taxe consulare. 
 

SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, 
după caz, cu excepţia serviciilor 
nesupuse perceperii de taxe consulare. 

4. Art.8. - ..... 
 
 
 

2. La articolul 8, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
     (2) 1 Statul român este scutit de taxe 
consulare pentru actele şi serviciile ce i 
se prestează în străinătate, când 
acţionează în nume propriu pentru 
dobândirea, conservarea, valorificarea 
sau apărarea unor drepturi patrimoniale. 

 
 

nemodificat 

 

5. Art.15.- (1) Ministerul Afacerilor 
Externe va putea utiliza în totalitate 
taxele consulare percepute în plus, 
aferente serviciilor prestate în regim de 
urgenţă, pentru: 
a) plata cheltuielilor de transport al 
cetăţenilor români aflaţi în situaţii 
deosebite şi fără resurse financiare şi al 
copiilor fără tutelă; 
b) plata cheltuielilor de repatriere a 
cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul 
statelor de reşedinţă, pentru care familia 
nu poate suporta costurile de repatriere 
şi nu există posibilitatea înhumării în 
statul în care a survenit decesul 
... 

3. La articolul 15, partea introductivă 
a alineatului (1) şi literele a) şi b) vor 
avea următorul cuprins: 
Art 15. (1) Ministerul Afacerilor 
Externe va putea utiliza în totalitate 
taxele de urgenţă aferente serviciilor 
prestate, pentru: 
a) plata cheltuielilor de transport al 
cetăţenilor români aflaţi în situaţii 
deosebite şi fără resurse financiare şi al 
copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru 
cheltuielile de transport, cazare şi diurnă 
pentru persoanele însoţitoare în cazul în 
care se impune repatrierea asistată; 
b) plata cheltuielilor de repatriere a 
cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul 
statelor de reşedinţă, pentru care familia 
nu poate suporta costurile de repatriere 
şi nu există posibilitatea înhumării sau 
incinerării, în statul în care a survenit 
decesul. 

 
nemodificat 
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6. (2) Angajarea temporară a persoanelor 
prevăzute la alin.(1) lit.c) se va face la 
propunerea misiunilor diplomatice şi a 
oficiilor consulare, cu aprobarea 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Activitatea acestora se va desfăşura în 
limitele atribuţiilor stabilite de 
Ministerul Afacerilor Externe şi cu 
respectarea dispoziţiilor legale în 
materie, fără afectarea numărului de 
personal aprobat acestui minister pentru 
serviciul exterior. 
 

4. La articolul 15, alineatele (2)-(4) 
vor avea următorul cuprins: 
Art. 15 alin (2): „Angajarea temporară a 
persoanelor prevăzute la alin (1), lit c) 
se va face la propunerea misiunilor 
diplomatice şi a oficiilor consulare, cu 
aprobarea ordonatorului principal de 
credite al Ministerului Afacerilor 
Externe şi cu respectarea dispoziţiilor 
legale în materie, fără afectarea 
numărului de personal aprobat acestui 
minister pentru serviciul exterior” 

 
nemodificat 

 

7. (3) Pentru munca prestată, persoanele 
din cadrul misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) 
lit. c) primesc o indemnizaţie în valută, 
stabilită în cuantum net, la nivelul 
salariului prevăzut pentru funcţionarul 
consular principal. Pe perioada în care 
persoanele în cauză încasează această 
indemnizaţie, ele  nu mai beneficiază de 
indemnizaţia în valută prevăzută de 
reglementările în vigoare pentru 
soţul/soţia nesalariat. 
 

Art. 15, alin (3): Pentru munca prestată, 
persoanele din cadrul misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare 
prevăzute la alin. (1), lit.c) primesc o 
indemnizaţie în valută stabilită în 
cuantum net în limita salariului prevăzut 
pentru funcţionarul consular principal. 
Pe perioada în care persoanele în cauză 
încasează această indemnizaţie, nu mai 
beneficiază de indemnizaţia în valută 
prevăzută de reglementările în vigoare 
pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată. 

1. Art. 15, alin (3): Pentru munca 
prestată, persoanele din cadrul 
misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare prevăzute la alin. (1), lit.c) 
primesc o indemnizaţie în valută 
stabilită în cuantum net până la limita 
salariului prevăzut pentru funcţionarul 
consular principal. Pe perioada în care 
persoanele în cauză încasează această 
indemnizaţie, nu mai beneficiază de 
indemnizaţia în valută prevăzută de 
reglementările în vigoare pentru 
soţul/soţia nesalariat/nesalariată. 
Autor: Comisia pentru politică 
externă 

Pentru claritatea 
exprimării 

8. (4) Pentru munca prestată, persoanele 
din afara misiunilor  diplomatice şi 
oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) 
lit. c) primesc o indemnizaţie în valută, 
stabilită în cuantum net, la nivelul 
salariului prevăzut pentru funcţionarul 

Art 15, alin (4): Pentru prestarea de 
servicii de către persoane din afara 
misiunilor diplomatice şi a oficiilor 
consulare prevăzute la alin (1), lit.c), se 
acordă o indemnizaţie în valută stabilită 
în limita salariului prevăzut pentru 

2. Art 15, alin (4): Pentru prestarea de 
servicii de către persoane din afara 
misiunilor diplomatice şi a oficiilor 
consulare prevăzute la alin (1), lit.c), 
se acordă o indemnizaţie în valută 
stabilită până la limita salariului 

Pentru claritatea 
exprimării 
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consular principal, la care se adaugă 
taxele şi impozitele care cad în sarcina 
angajatorului potrivit reglementărilor în 
materie ale statului de reşedinţă. 
 

funcţionarul consular principal, în care 
sunt incluse taxele şi impozitele care cad 
în sarcina angajatorului, potrivit 
reglementărilor în materie ale statului de 
reşedinţă. 

prevăzut pentru funcţionarul consular 
principal, în care sunt incluse taxele şi 
impozitele care cad în sarcina 
angajatorului, potrivit reglementărilor 
în materie ale statului de reşedinţă.  
Autor: Comisia pentru politică 
externă 

9. Art.16.- Misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare pot solicita, prin 
intermediul administraţiei centrale a 
Ministerului Afacerilor Externe, 
transferarea sumelor necesare pentru 
îndeplinirea prevederilor art.15 alin.(1) 
lit.a), b) şi c) de la alte misiuni 
diplomatice şi oficii consulare care 
dispun de fonduri realizate potrivit 
dispoziţiilor art.7 

Articolul 16 va avea următorul 
cuprins: 
Art.16: Misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare pot solicita, prin intermediul 
Administraţiei centrale a Ministerului 
Afacerilor Externe, transferarea sumelor 
necesare pentru îndeplinirea 
prevederilor art.15 alin.(1) lit.a)-d) de la 
alte misiuni diplomatice şi oficii 
consulare care dispun de fonduri 
realizate potrivit dispoziţiilor art.7 

 
 

nemodificat 
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10  6. Anexa va avea următorul cuprins: 3. Anexa va avea următorul cuprins:  

 
 

Nr. 
crt.

 

DENUMIREA SERVICIILOR TAXA  
IN  

EURO 
  

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 
 

1 Eliberarea unui paşaport sau a oricărui 
document de călătorie 

40 

2 Blancheta paşaport electronic (simplu, de 
serviciu, diplomatic) 

56 

3 Blancheta titlu de călătorie 5 
4 Blancheta paşaport simplu temporar 20 
 B: VIZE  

1 Viza de tranzit aeroportuar 60 
2 Viza de tranzit 60 
3 Viza de scurtă şedere 60 
4 Viza de lungă şedere 120 
5 Viza colectivă 60 + 1 de 

persoană 
  

C: SERVICII NOTARIALE 
 

1 Redactarea, autentificarea şi revocarea 
unui înscris, indiferent de natura acestuia: 
- un exemplar 
- pentru fiecare exemplar în plus 

 
40 
10 

2 Legalizarea semnăturii traducătorului 
40 

3 Legalizarea sigiliului şi semnăturii 
Ministerului Afacerilor Externe de pe 

 
 

Nr. 
crt. 

 

DENUMIREA SERVICIILOR TAXA 
 IN 

EURO 
 

 
 

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
 

 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 nemodificat  
 nemodificat  

 B: VIZE  

 nemodificat  
 nemodificat  
 nemodificat  
 nemodificat  
 
 

  

  
C: SERVICII NOTARIALE 

 

 
 
 
 

nemodificat 

 
 nemodificat 

 
 
 

nemodificat  
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actele eliberate de autorităţile române, 
inclusiv de pe declaraţiile de chemare, 
darea de dată certă, pentru fiecare act 

30 

4 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 10 
5 Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe 

actele eliberate de autorităţile străine, care 
urmează să producă efecte juridice în 
România 

 
30 

6 Legalizarea sigiliului şi semnăturii 
autorităţilor competente străine de pe 
certificatele de origine a mărfurilor, 
facturile comerciale şi de pe orice 
documente cerute la exportul mărfurilor 
din şi în România, în funcţie de valoarea 
mărfurilor, de fiecare exemplar: 
- pentru valori de până la 50.000 de euro 
- pentru valori între 50.001-100.000 de euro 
- pentru valori între 100.001-500.000 de euro 
- pentru valori între 500.001 – 1.000.000 de 
euro 
- pentru valori peste 1 000 000 de euro 

 
 
 
 
 
 
 

300 
600 
900 

1.500 
 

3.500 
+0,1% 

din valoare 
7 Eliberarea unei copii sau extras de pe 

actele aflate în arhivele misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare, de 
fiecare pagină 

 
10 

8 Efectuarea unei traduceri din sau în limba 
română, de fiecare pagină 

30 

9 Certificarea conformităţii cu originalul în 
limba din care s-a efectuat traducerea 

20 

10 Certificarea unor fapte constatate personal 
de funcţionarul consular 

20 

11 Eliberarea unui certificat de cutumă 30 

 
 
 
 nemodificat  
 
 
 
 

nemodificat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nemodificat 

 
 
 
 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 nemodificat  
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12 Certificarea modificărilor survenite în 
rolul de echipaj al navelor, inclusiv 
schimbarea comandantului de navă 

 
30 

13 Prelungirea valabilităţii actelor de 
convenţie ale navelor 

30 

14 Înregistrarea şi vizarea protestului de 
mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului 
de maşini 

30 

15 Eliberarea permisului provizoriu de 
naţionalitate, pentru navele construite în 
străinătate, achiziţionate sau cărora li se 
schimbă clasa 

 
300 

  
D. SERVICII ACTE DE STARE 

CIVILĂ 

 

1 Înregistrarea naşterii copilului român 
născut în străinătate 

Gratuit 

2 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între 

cetăţeni români 

120 

3 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între un 

cetăţean român şi un cetăţean străin 

180 

4 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile străine în 

registrele de stare civilă româneşti, în 
termen de până la 6 luni 

180 

5 Înscriere certificatelor de deces emise de 
autorităţile străine în registrele de stare 

civilă româneşti 

Gratuit 

6 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile străine în 

registrele de stare civilă româneşti, în 
termen de peste 6 luni 

260 

 
 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 
 
 

nemodificat  

 
 
 
 

nemodificat  

  
D. SERVICII ACTE DE STARE 

CIVILĂ 

 

1 Înregistrarea naşterii copilului român 
născut în străinătate 

Gratuit 

2 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între 

cetăţeni români 

90 

3 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între 

un cetăţean român şi un cetăţean străin 

135 

4 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă 

româneşti, în termen de până la 6 luni 

135 

5 Înscriere certificatelor de deces emise 
de autorităţile străine în registrele de 

stare civilă româneşti 

Gratuit 

6 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă 

româneşti, în termen de peste 6 luni 

200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ajustează 
cuantumul 
anumitor 
taxe 
consulare. 
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7 Înregistrarea cererii pentru eliberare unui 
dublicat după certificatele de stare civilă 

româneşti 

60 

8 Înregistrarea cerere pentru apostilarea 
certificatelor de stare civilă româneşti 

40 

9 Eilberarea extraselor de stare civilă 40 
 
 

 
E. SERVICII DIVERSE 

 

1 Înregistrarea cererii pentru redobândirea 
cetăţeniei române 

60 

2 Înregistrarea cererii privind renunţarea la 
cetăţenia română 

600 

3 Eliberarea dovezii de cetăţenie 30 
4 Înregistrarea cererii pentru identificarea 

unei persoane în România 
30 

5 Procurarea oricăror acte judiciare şi 
extrajudiciare din ţară sau din străinătate, 
la cererea persoanelor fizice sau juridice 

30 

6 Primirea în depozit a înscrisurilor şi a 
documentelor prezentate de părţi 

30 

7 Inregistrarea cererii pentru verificarea 
autenticitatii permisului de conducere 
romanesc 

30 

8 Alte servicii care nu sunt incluse în 
prezenta listă 

30 
 

7 Înregistrarea cererii pentru eliberare 
unui dublicat după certificatele de stare 

civilă româneşti 

45 

8 Înregistrarea cerere pentru apostilarea 
certificatelor de stare civilă româneşti 

30 

9 Eilberarea extraselor de stare civilă 30 
 
 

 
E. SERVICII DIVERSE 

 

1 Înregistrarea cererii pentru 
redobândirea cetăţeniei române 

60 

2 Înregistrarea cererii privind renunţarea 
la cetăţenia română 

600 

3 Eliberarea dovezii de cetăţenie 10 
4 Înregistrarea cererii pentru 

identificarea unei persoane în România 
gratuit 

5 Procurarea oricăror acte judiciare şi 
extrajudiciare din ţară sau din străinătate, 
la cererea persoanelor fizice sau juridice 

30 

6 Primirea în depozit a înscrisurilor şi a 
documentelor prezentate de părţi 

30 

7 Inregistrarea cererii pentru verificarea 
autenticitatii permisului de conducere 
romanesc 

30 

8 Alte servicii care nu sunt incluse în 
prezenta listă 

30 
 

Autor: Dan Motreanu şi Comisia pentru politică externa 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Forma adoptată de Senat Amendamente admise Motivaţie 
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crt. (autor) 
11. Notă: 

1.Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de 
călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificate 
prevăzute de lege. 
2. Taxa pentru înregistrarea certificatelor de stare civilă în registrele 
de stare civilă româneşti include toate serviciile de autentificare, 
legalizare sau certificare prevăzute de lege. 
3. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, dacă este 
cazul, sunt incluse în taxa percepută potrivit lit.B din tabel 
4. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor 
diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, 
valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din 
sumele efectiv realizate. 
5. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a 
funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la 
pct.4, comunicările telefonice, telex, fax, corespondenţă prin poştă, 
precum şi orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor 
consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit 
legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută 
alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare unde s-au încasat. 
6. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor aplica taxele 
pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale 
între Uniunea Europeană şi state terţe, care pot fi diferite de 
cele prevăzute de lege. 
7. Taxa stabilită la pct.3 al lit.B din Anexa nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a 
taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor 
străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de şedere temporară a 
fiecărei persoane incluse în paşaportul titularului, se percepe în 
acelaşi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct4 al lit.B din 
tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al B.N.R. la data 
efectuării plăţii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară. 

 

Notă: 
1.Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de 
călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare 
prevăzute de lege. 
2. Taxa pentru înregistrarea certificatelor de stare civilă în registrele 
de stare civilă româneşti include toate serviciile de autentificare, 
legalizare sau certificare prevăzute de lege. 
3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor aplica taxele 
pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale 
între Uniunea Europeană şi state terţe, care pot fi diferite de cele 
prevăzute de lege. 
4. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, dacă este 
cazul, sunt incluse în taxa percepută potrivit lit.B din tabel, sau în 
situaţiile prevăzute la pct. 3 din prezenta notă 
5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor 
diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, 
valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din 
sumele efectiv realizate. 
6. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a 
funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la 
pct.5, comunicările telefonice, telex, fax, corespondenţă prin poştă, 
precum şi orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor 
consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit 
legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută 
alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare unde s-au încasat. 
7. Taxa stabilită la pct.3 al lit.B din anexa nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a 
taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor 
străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de şedere temporară a 
fiecărei persoane incluse în paşaportul titularului, se percepe în 
acelaşi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct4 al lit.B din 
tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al B.N.R. la data 
efectuării plăţii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară. 
 

Autor: Comisia pentru politică externă 

 
Eroare de redactare 
 
 
 
 
Pct 6 devine pct 3 
pentru ca referirea de 
la pct 4 să se facă la 
un articol anetrior, 
completarea pct 4 
fiind necesară pentru 
respectarea normelor 
europene. 

12. Art.II – In termen de 10 zile de la data publicării 4. Art.II – Normele metodologice privind încasarea Reformulare 
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prezentei Legi în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, ministrul afacerilor externe va emite un ordin pentru 
modificarea şi completarea prevederilor Ordinului 
ministrului afacerilor externe nr.2089 din 18 
noiembrie 2008 privind modalităţile tehnice de prestare 
a serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate 
din aceste servicii la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României în străinătate 

taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate se 
stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, 
în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autor: Comisia pentru politică externă 

 
Ordinul Ministrului 
nr. 2089 din 18 
noiembrie 2008 are 
regim intern si nu este 
publicat în Monitorul 
Oficial 

13. ART.III -(1) Prezenta Lege intră în vigoare la 10 zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă 
Ordonanţa Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri 
fiscale în domeniul taxelor consulare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr.60 din 30 
ianuarie 2009, aprobată cu completări prin Legea 
nr.177/2009 

5. ART.III  Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I 
 
Se elimină  
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru politică externă 

 
 
 

Ordonanţa 3/2009 
este necesară, pentru 
conformitate cu 
standardele Uniunii 
Europene. 
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                  Anexa II 
 
 

Amendamente respinse la proiectul 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 
 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Forma adoptată de Senat Amendament propus 

(autorul) 

Motivaţie 
I – susţinere 

II – respingere 

Camera 
decizională 

1. La articolul 15, partea introductivă a 
alineatului (1) si literele a) şi b), vor avea 

următorul cuprins: 
„Art. 15. – . (1) Ministerul Afacerilor 
Externe va putea utiliza în totalitate taxele 
de urgenţă, aferente serviciilor prestate, 
pentru: 
 a) plata cheltuielilor de transport al 
cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite 
şi fără resurse financiare şi al copiilor fără 
tutelă, inclusiv plata cheltuielilor de 
transport, cazare şi diurnă pentru persoanele 
insoţitoare în cazul în care se impune 
repatrierea asistată; 

b) plata cheltuielilor de repatriere a 
cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul 
statelor de reşedinţă, pentru care familia nu 
poate suporta costurile de repatriere şi nu 
există posibilitatea înhumării sau incinerării 
în statul în care a survenit decesul; 
 

La articolul 15, partea introductivă a 
alineatului (1) si literele a) şi b), vor avea 

următorul cuprins: 
„Art. 15. – . (1) Ministerul Afacerilor 
Externe va putea utiliza în totalitate taxele 
de urgenţă, aferente serviciilor prestate, 
pentru: 
 a) plata cheltuielilor de transport al 
cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite 
şi fără resurse financiare şi al copiilor fără 
tutelă, inclusiv plata cheltuielilor de 
transport, cazare şi diurnă pentru persoanele 
insoţitoare în cazul în care se impune 
repatrierea asistată; 

b) plata integrală sau parţială a 
cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor 
români, decedaţi pe teritoriul statelor de 
reşedinţă, pentru care familia nu poate 
suporta costurile de repatriere.   
 
 
 

I - Se elimină restricţia „şi nu 
există posibilitatea înhumării 
sau incinerării în statul în care a 
survenit decesul”, deoarece în 
toate statele unde s-au 
înregistrat decese ale cetăţenilor 
români, acest lucru este posibil; 
astfel această prevedere ar fi 
total neaplicabilă situaţiilor 
dramatice din spaţii pentru 
Italia, Spania, Franţa. Prin 
amendarea lit. b) se doreşte 
ajutarea familiilor aflate în 
necesitate cu plata parţială sau 
totală a repatrierii sufletelor 
neînsufleţite. 
 
II – Pot exista state în care să nu 
existe posibilitatea înhumării 
sau incinerării 

Camera 
Deputaţilor 
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2. 

 
Art. 15, alin (3): Pentru munca prestată, 
persoanele din cadrul misiunilor diplomatice 
şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1), 
lit.(c) primesc o indemnizaţie în valută 
stabilită în cuantum net în limita salariului 
prevăzut pentru funcţionarul consular 
principal. Pe perioada în care persoanele în 
cauză încasează această indemnizaţie, nu 
mai beneficiază de indemnizaţia în valută 
prevăzută de reglementările în vigoare 
pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată. 

 
Art. 15, alin. (3) Pentru munca prestată, 
persoanele din cadrul misiunilor diplomatice 
şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) 
lit. c) primesc o indemnizaţie în valută, 
stabilită în cuantum brut în raport cu 
nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu 
timpul efectiv lucrat şi se plătesc la 
nivelul salariului prevăzut pentru 
funcţionar administrativ I, funcţionar 
consular principal sau referent relaţii 
clasa I. Pe perioada în care persoanele în 
cauză încasează această indemnizaţie, nu 
mai beneficiază de indemnizaţia în valută 
prevăzută de reglementările în vigoare 
pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată. 

 

 
I - Se stabileşte un nivel 
echitabil de salarizare, în funcţie 
de studii, de munca depusă şi de 
timpul efectiv lucrat. 
 
II – Prin raportare la salariul 
brut sau pentru funcţionar 
administrativ/referent se pot 
crea discrepanţe 

 

 
3. 

 
Art. 15, alin. (4): Pentru prestarea de servicii 
de către persoane din afara misiunilor 
diplomatice şi a oficiilor consulare 
prevăzuter la alin. (1), lit. c), se acordă o 
indemnizaţie în valută stabilită în limita 
salariului prevăzut pentru funcţionar 
consular principal, în care sunt incluse 
taxele şi impozitele care cad în sarcina 
angajatorului, potrivit reglementărilor în 
materie ale statului de reşedinţă. 

 
Art. 15, alin. (4): Pentru prestarea de servicii 
de către persoane din afara misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute 
la alin. (1), lit. c) primesc o indemnizaţie în 
valută stabilită în cuantum net, în raport cu 
nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu 
timpul efectiv lucrat şi se plătesc, după 
caz, până la nivelul salariului prevăzut 
pentru funcţionar administrativ I, 
funcţionar consular principal sau referent 
relaţii clasa I, în care sunt incluse taxele şi 
impozitele care cad în sarcina angajatorului, 
potrivit reglementărilor în materie ale 
statului de reşedinţă. 
 

 
I - Se stabileşte un nivel 
echitabil de salarizare, în funcţie 
de studii, de munca depusă şi de 
timpul efectiv lucrat. 
 
II – Prin raportare la salariul 
brut sau pentru funcţionar 
administrativ/referent se pot 
crea discrepanţe 
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4. Anexa 
 

Nr. 
crt.

 

DENUMIREA SERVICIILOR TAXA  
IN  

EURO 
  

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 
 

1 Eliberarea unui paşaport sau a oricărui 
document de călătorie 

40 

2 Blancheta paşaport electronic (simplu, de 
serviciu, diplomatic) 

56 

3 Blancheta titlu de călătorie 5 
4 Blancheta paşaport simplu temporar 20 
 B: VIZE  

1 Viza de tranzit aeroportuar 60 
2 Viza de tranzit 60 
3 Viza de scurtă şedere 60 
4 Viza de lungă şedere 120 
5 Viza colectivă 60 + 1 de 

persoană 
  

C: SERVICII NOTARIALE 
 

1 Redactarea, autentificarea şi revocarea 
unui înscris, indiferent de natura acestuia: 
- un exemplar 
- pentru fiecare exemplar în plus 

 
40 
10 

2 Legalizarea semnăturii traducătorului 
40 

3 Legalizarea sigiliului şi semnăturii 
Ministerului Afacerilor Externe de pe 
actele eliberate de autorităţile române, 
inclusiv de pe declaraţiile de chemare, 
darea de dată certă, pentru fiecare act 

 
 

30 

Nr. 
crt. 

 

DENUMIREA SERVICIILOR TAXA 
 IN 

EURO 
 

 
 

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
 

1 Eliberarea unui paşaport sau a oricărui 
document de călătorie 

30 

 
 

nemodificat  

 nemodificat  
 nemodificat  

 B: VIZE  

 nemodificat  
 nemodificat  
 nemodificat  
 nemodificat  
 
 

nemodificat  

  
C: SERVICII NOTARIALE 

 

1 
 
 
 

Redactarea, autentificarea şi revocarea 
unui înscris, indiferent de natura acestuia: 
- un exemplar 
- pentru fiecare exemplar în plus 

 
30 
10 

 nemodificat 
 

 
 
 
 
 

nemodificat  

 
 
 
 
 
I - Se 
ajustează 
cuantumul 
anumitor taxe 
consulare. 
 
II – Pentru 
concordanţă 
cu costurile 
unui 
document 
eliberat în 
România 
 
 
 
I - Se 
ajustează 
cuantumul 
anumitor taxe 
consulare. 
 
II – Pentru 
concordanţă 
cu costurile 
unui 
document 
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4 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 10 
5 Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe 

actele eliberate de autorităţile străine, care 
urmează să producă efecte juridice în 
România 

 
30 

6 Legalizarea sigiliului şi semnăturii 
autorităţilor competente străine de pe 
certificatele de origine a mărfurilor, 
facturile comerciale şi de pe orice 
documente cerute la exportul mărfurilor 
din şi în România, în funcţie de valoarea 
mărfurilor, de fiecare exemplar: 
- pentru valori de până la 50.000 de euro 
- pentru valori între 50.001-100.000 de euro 
- pentru valori între 100.001-500.000 de euro 
- pentru valori între 500.001 – 1.000.000 de 
euro 
- pentru valori peste 1 000 000 de euro 

 
 
 
 
 
 
 

300 
600 
900 

1.500 
 

3.500 
+0,1% 

din valoare 
7 Eliberarea unei copii sau extras de pe 

actele aflate în arhivele misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare, de 
fiecare pagină 

 
10 

8 Efectuarea unei traduceri din sau în limba 
română, de fiecare pagină 

30 

9 Certificarea conformităţii cu originalul în 
limba din care s-a efectuat traducerea 

20 

10 Certificarea unor fapte constatate personal 
de funcţionarul consular 

20 

11 Eliberarea unui certificat de cutumă 30 
12 Certificarea modificărilor survenite în 

rolul de echipaj al navelor, inclusiv 
schimbarea comandantului de navă 

 
30 

 nemodificat  
 
 
 
 

nemodificat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nemodificat 

 
 
 
 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 nemodificat  
 
 
 

nemodificat  

eliberat în 
România 
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13 Prelungirea valabilităţii actelor de 
convenţie ale navelor 

30 

14 Înregistrarea şi vizarea protestului de 
mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului 
de maşini 

30 

15 Eliberarea permisului provizoriu de 
naţionalitate, pentru navele construite în 
străinătate, achiziţionate sau cărora li se 
schimbă clasa 

 
300 

  
D. SERVICII ACTE DE STARE 

CIVILĂ 

 

1 Înregistrarea naşterii copilului român 
născut în străinătate 

Gratuit 

2 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între 

cetăţeni români 

120 

3 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între un 

cetăţean român şi un cetăţean străin 

180 

4 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile străine în 

registrele de stare civilă româneşti, în 
termen de până la 6 luni 

180 

5 Înscriere certificatelor de deces emise de 
autorităţile străine în registrele de stare 

civilă româneşti 

Gratuit 

6 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile străine în 

registrele de stare civilă româneşti, în 
termen de peste 6 luni 

260 

7 Înregistrarea cererii pentru eliberare unui 
dublicat după certificatele de stare civilă 

româneşti 

60 

 
 

nemodificat  

 
 
 

nemodificat  

 
 
 
 

nemodificat  

  
D. SERVICII ACTE DE STARE 

CIVILĂ 

 

1 Înregistrarea naşterii copilului român 
născut în străinătate 

Gratuit 

2 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între 

cetăţeni români 

60 

3 Încheierea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare între 

un cetăţean român şi un cetăţean străin 

90 

4 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă 

româneşti, în termen de până la 6 luni 

90 

5 Înscriere certificatelor de deces emise 
de autorităţile străine în registrele de 

stare civilă româneşti 

Gratuit 

6 Înscrierea certificatelor de naştere şi de 
căsătorie eliberate de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă 

româneşti, în termen de peste 6 luni 

130 

7 Înregistrarea cererii pentru eliberare 
unui dublicat după certificatele de stare 

civilă româneşti 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - Se 
ajustează 
cuantumul 
anumitor taxe 
consulare. 
 
II – Comisia a 
considerat ca 
reducerea la 
50% este prea 
mare, 
stabilind un 
cuantum de 
75% 
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8 Înregistrarea cerere pentru apostilarea 
certificatelor de stare civilă româneşti 

40 

9 Eilberarea extraselor de stare civilă 40 
 
 

 
E. SERVICII DIVERSE 

 

1 Înregistrarea cererii pentru redobândirea 
cetăţeniei române 

60 

2 Înregistrarea cererii privind renunţarea la 
cetăţenia română 

600 

3 Eliberarea dovezii de cetăţenie 30 
4 Înregistrarea cererii pentru identificarea 

unei persoane în România 
30 

5 Procurarea oricăror acte judiciare şi 
extrajudiciare din ţară sau din străinătate, 
la cererea persoanelor fizice sau juridice 

30 

6 Primirea în depozit a înscrisurilor şi a 
documentelor prezentate de părţi 

30 

7 Inregistrarea cererii pentru verificarea 
autenticitatii permisului de conducere 
romanesc 

30 

8 Alte servicii care nu sunt incluse în 
prezenta listă 

30 
 

8 Înregistrarea cerere pentru apostilarea 
certificatelor de stare civilă româneşti 

30 

9 Eilberarea extraselor de stare civilă 20 
 
 

 
E. SERVICII DIVERSE 

 

 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 nemodificat  
 
 

nemodificat  

 
 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  

 
 
 

nemodificat  

 
 

nemodificat  
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