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Comisia pentru comunităţile de români 
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Pl x 487/2013 

 
                            
Domnului deputat 
 László BORBÉLY 
 
Preşedintele Comisiei pentru politică externă 

 

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, 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost sesizată spre 

dezbatere şi 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, trimisă prin adresa nr. Pl x 487 din 11 

noiembrie 2013, înregistrat cu numărul 4c-18/550 din 11 noiembrie 2013.   

        Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

Senatul este primă Cameră sesizată. 
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         Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în 

şedinţa din  20 noiembrie 2013. 

      Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 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, în sensul corelării taxelor 

percepute pentru eliberarea diverselor acte şi documente cetăţenilor români care 

trăiesc în afara graniţelor cu cele existente în ţara de origine, indiferent de locul 

unde aceştia domiciliază. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr.563/17.06.2013, precum şi avizul nefavorabil al 

Guvernului. 

       În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă 

a propunerii legislative cu amendamentele redate în anexă. 

       În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea LUBANOVICI 
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ANEXĂ 

 
 

1. Se elimină modificările aduse anterior la articolul 4. 

 
2. Se elimină modificările aduse anterior la articolul 5. 

 

3. Anexa „Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare 
la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate” se modifica 
dupa cum urmează: 

                     
Punctul A va avea un continut diferit dupa cum urmeaza: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor Taxa în euro 

  A. Documente de călătorie   

Eliberarea unui paşaport: 
-individual 
-pentru fiecare persoana inscrisa in dreptul titularului 

 
35 
5 

Prelungirea valabilitatii pasaportului 5 

Eliberarea unui titlu de calatorie 5 
Eliberarea unui pasaport electronic 20 

Eliberarea unui pasaport temporar 20 
Blancheta paşaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic) 15 
Blancheta titlu de călătorie 5 
Blancheta paşaport simplu temporar 20 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea serviciilor Taxa în euro 

 A. Documente de călătorie   

1. Eliberarea unui paşaport: 
-individual 
-pentru fiecare persoana inscrisa in dreptul titularului 

 
35 
5 

2. Prelungirea valabilitatii pasaportului 5 
3. Eliberarea unui titlu de calatorie 5 
4. Eliberarea unui pasaport electronic 20 

5. Eliberarea unui pasaport temporar 20 
6. Blancheta paşaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic) 15 
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7. Blancheta titlu de călătorie 5 
8. 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 

  
 

20 
5 

2 Legalizarea semnăturii traducătorului 10 
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 

15 

4 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 5 
5 Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de 

autorităţile străine, care urmează să producă efecte juridice în 
România 

15 

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 euro 
- pentru valori între 50.001-100.000 euro 
- pentru valori între 100.001-500.000 euro 
- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro 
- pentru valori peste 1. 000.000 euro 

 
 

300 
600 
900 

1.500 
3.500+0,1% din 

valoare 

7 Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate în 
arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare 
pagină 

5 

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

5 

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

5 

10 Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul 
consular 

10 

11 Eliberarea unui certificat de cutumă 15 
12 Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, 30 
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inclusiv schimbarea comandantului de navă 

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 

25 

3 Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
între un cetăţean român şi un cetăţean străin 

25 

4 Înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine 
în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni 

gratuit 

5 Înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până 
la 6 luni 

25 

6 Înscrierea certificatelor de deces emise de autorităţile străine în 
registrele de stare civilă româneşti 

gratuit 

7 Înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine 
în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni 

50 

8 Înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 
6 luni 

50 

9 Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat după 
certificatele de stare civilă româneşti 

5 

10 Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare civilă 
româneşti 

5 

11 Eliberarea extraselor de stare civilă 10 

 E. Servicii diverse   

1 Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăţeniei române 40 
2 Înregistrarea cererii pentru dobândirea cetăţeniei române 20 
3 Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română 500 
4 Eliberarea dovezii de cetăţenie 5 
5 Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în 

România 
gratuit 

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

15 

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

15 
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8 Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii permisului de 
conducere românesc 

15 

9 Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă 20 
 


