GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
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 lumina prevederilor art. 7 din Constituţia României republicată, conform căruia ”statul
sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt”,
Având în vedere că aderarea României la Spaţiul Schengen presupune alinierea
legislaţiei naţionale la acquis-ul Schengen,
Luând în considerare prevederile punctelor 13 şi 18 ale art. III din Legea nr. 157/2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România,
Având în vedere dispoziţiile art. 4 din Hotărârea nr. 1.305/2011 privind stabilirea
conţinutului, formei şi dimensiunii titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau
de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora
pentru care s-a solicitat reunificarea familiei,
Ţinând cont de prevederile art. 5, alin. (3) din Capitolul II, Secţiunea I, a Ordonanţei de
Urgenţă nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor
Confederaţiei Elveţiene, cu modificările şi completările ulterioare,
Date fiind prevederile cu privire la cuantumul şi regimul perceperii taxelor pentru
anumite categorii de servicii consulare, incluse în alte acte normative din legislaţia
naţională şi în acordurile în materie de vize încheiate de Uniunea Europeană cu state
terţe,
În temeiul art. 115, alin. (4), din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:
Articol unic: Legea nr. 198 din 21 octombrie 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 ulteriore, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se modifică
după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de urgenţă în
cuantum de 15 euro sau contravaloarea acestei sume în dolari SUA ori în moneda ţării
de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.
(2) Se consideră servicii prestate în regim de urgenţă serviciile efectuate imediat sau în
cel mult 48 de ore după momentul depunerii cererii.“
2. Articolul 8 se modifică şi se completează după cum urmează:
„(1) Autoritatea consulară eliberează prestează în regim de gratuitate orice servicii
consulare necesare pentru interesul statului, precum şi pentru personalul civil şi militar
al statului, aflat în serviciu în exterior, şi pentru membrii de familie însoţitori, rămânând
în continuare valabile şi reglementările pe aceasta linie, stabilite prin alte dispoziţii.
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.
(2) Sunt scutite de plata taxelor consulare:
a) eliberarea certificatului constatator prin care se atestă redobândirea cetăţeniei
române;
b) înregistrarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române depuse în condiţiile art. 10,
alin. (2), şi 11 din Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată;
c) înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română;
d) înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor
de deces întocmite de autorităţi străine în cazul cetăţenilor români decedaţi în
străinătate;
e) identificarea unei persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în
vederea eliberării unui document de călătorie;
f) autentificarea procurilor având ca obiect constituirea dosarelor de pensie sau a
dosarelor pentru valorificarea altor drepturi de asigurări sociale, precum şi ridicarea şi
transferul drepturilor de pensie sau alte asigurări sociale;
g) eliberarea vizelor acordate:
- funcţionarilor străini de la organizaţiile la care România este parte;
- membrilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care
însotesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi
oficiaIi, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;
- minorilor în vârstă de sub 6 ani;
- elevilor şi studenţilor, studenţilor din ciclul postuniversitar şi profesorilor însoţitori,
care efectuează călătorii de studii sau de formare şcolară;
- cercetătorilor care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare
ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi în Recomandarea 2005/611CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea
eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru
cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare
ştiinţifică în Uniunea Europeană.
- reprezentanţilor organizaţiilor non-profit cu vârsta de sau sub 25 de ani care
participă la seminarii, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale,
organizate de organizaţii non-profit.
h) eliberarea vizelor de scurtă şedere acordate membrilor de familie ai cetăţenilor
români, atunci când îi însoţesc pe aceştia sau li se alătură;
i) eliberarea vizelor de lungă şedere acordate membrilor de familie ai cetăţenilor români.

(3) Dispoziţiile privind cuantumul, scutirea şi reducerea taxelor de vize, cuprinse în
acordurile în materie de vize încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe, prevalează
asupra prevederilor prezentei legi.
(4) În cazuri individuale, cu aprobarea şefului secţiei consulare sau al oficiului consular,
taxa de viză poate să nu fie percepută sau poate fi redusă, conform legii, atunci când
această masură serveşte la protejarea intereselor culturale sau a intereselor în materie
de politică externă ale României, precum şi din raţiuni umanitare.“
3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“Taxele percepute pentru vize, precum şi cele pentru înregistrarea şi soluţionarea
cererilor de contestare a refuzului acordării vizelor, a anulării sau a revocării acestora,
nu se restituie, cu excepţia taxelor de vize încasate în următoarele situaţii:
a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau un oficiu consular care nu este
competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză;
b) cererea de viză nu este admisibilă întrucât nu au fost îndeplinite cerinţele legale
privind depunerea acesteia.”;
4. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia taxelor de urgenţă, a
contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a
taxelor de publicare în Monitorul Oficial şi a sumelor prevăzute la Nota 5 din Anexa la
prezenta lege, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat.“
5. Anexa se modifică după cum urmează:
A. Documente de călătorie
Nr.
crt.
4.

5.

Denumirea serviciilor
Blanchetă titlu de călătorie eliberat de misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României pentru străinii care beneficiază
de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de
România şi pentru membrii de familie ai acestora pentru care sa solicitat reunificarea familiei
Blanchetă paşaport simplu temporar

Taxa în
euro
5,2

20

B. Vize
Nr.
crt.
5.

Denumirea serviciilor
Taxa pentru depunerea contestaţiei la decizia de respingere,
anulare sau revocare a vizei

C. Servicii notariale

Taxa în
euro
120

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.

8.
11.

Denumirea serviciilor
Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris indiferent
de natura acestuia:
-un exemplar
-pentru fiecare exemplar în plus
Legalizarea traducerii sau a semnăturii traducătorului
Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor
Externe de pe actele eliberate de autorităţile române, inclusiv
de pe declaraţiile de chemare, darea de dată certă
Legalizarea unei copii de pe înscrisuri
Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de
autorităţile străine care urmează să producă efecte juridice în
România
Efectuarea unei traduceri din sau în limba română de fiecare
pagină
Eliberarea unui certificat de cutumă

Taxa în
euro

20
5
20
20

10
20

20
20

D. Servicii de stare civilă

Nr.
Denumirea serviciilor
Taxa în euro
crt.
1.
Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiilor
40
consulare între cetăţeni români
2.
Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiilor
60
consulare între cetăţean român şi cetăţean străin
3.
Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie eliberate de
50
autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în
termen de până la 6 luni
4.
Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie eliberate de
90
autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în
termen de peste la 6 luni
5.
Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat după actele
20
de stare civilă româneşti
6.
Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare
20
civilă româneşti
7.
Eliberarea extraselor de stare civilă
20

E. Servicii diverse
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea serviciilor

Taxa în euro

Înregistrarea cererii de redobândire a cetăţeniei române
Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia române
Înregistrarea cererii de clarificare a cetăţeniei române
Eliberarea dovezii de cetăţenie
Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţară sau

60
600
20
20

6.
7.
8.
9.

din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice
Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor
prezentate de părţi
Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii permisului
de conducere românesc
Înregistrarea şi soluţionarea cererilor de contestare a refuzului
acordării vizelor, a anulării sau a revocării acestora
Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă

20
20
120
20

NOTE :
2. Taxele pentru înregistrarea actelor de stare civilă şi pentru înscrierea certificatelor de
stare civilă străine în registrele de stare civilă româneşti include toate serviciile de
autentificare, legalizare sau certificare prevăzute de lege.
Nota 3 se abrogă. Notele următoare se renumerotează în mod corespunzător.
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 art. 8, alin. 3 din
lege.
6. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari
legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la pct. 4, comunicările telefonice, telex, fax,
corespondenţa 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. De la data la care România va adera la Spaţiul Schengen, se va aplica integral Codul
comunitar de vize, dispoziţiile prevăzute la pct. 2 al lit. B din tabel devenind inaplicabile.

