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PL x 17/2015 

 
 

 
 
Domnului deputat, 
 László BORBÉLY 
 
Preşedintele Comisiei pentru politică externă 

 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului 
nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 pri vind serviciile consulare pentru 
care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatic e şi oficiile 

consulare ale României în str ăinătate 
 
 

         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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului 

nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 pri vind serviciile consulare pentru 

care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatic e şi oficiile 

consulare ale României în str ăinătate , trimis prin adresa Pl x 17/2015 din 9 februarie 

2015, înregistrată cu numărul  4c-18/58 din 10 februarie 2015.  

        Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

       Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunit ăţile de români din afara 

mona.alesandru
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grani ţelor ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din       

17 februarie 2015.  

       Membrii comisiei au examinat proiectul de ordonan ţă de urgen ţă, cu observaţii şi  

propuneri al Consiliului Legislativ conform avizului nr.1129/07.10.2014   

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

favorabil ă a proiectului de ordonanţă de urgenţă cu amendamentele anexate: 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea LUBANOVICI 
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Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
 

Proiectului de Lege 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2014 

 
Text proiect de lege 

 

Text propus de Comisie 

 

Motivaţie 

 …………………….. 
 

 

2.   Art.8 

 

Alin.(2) Sunt scutite de la plata taxelor 

consulare: 

 

a) înscrierea certificatelor de naştere 
străine în registrele de stare civilă 
româneşti pentru minorii în vârstă 
de până la 6 ani,  dacă cererea se 
depune în termen de 6 luni de la 
data înregistrării naşterii la 
autorităţile străine. 

 

 

 

 

 

a) înscrierea certificatelor de 
naștere străine în registrele 
de stare civilă româneşti 
dacă cererea se depune în 
termen de un an de la data 
înregistr ării na șterii la 
autorit ățile str ăine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină limita de vârstă şi 
se modifică perioada de 
graţie dublându-se datorită 
distanţei mari între zonele în 
care locuiesc cetăţenii şi 
misiunile diplomatice ale 
statului român existente în 
străinătate  

 

 

 

 



                                                              
   

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 
 

 

 
Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
 

Proiectului de Lege 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2014 

 

 
Text proiect de lege Text propus de Comisie 

 

 

Motivaţie 

   
 
b) eliberarea titlurilor de călătorie pentru 
minorii în vârstă de până la 6 ani 

 

b)    eliberarea titlurilor de călătorie 
pentru minori  

 

 

Se modifică pentru a elimina 
oricare forme de discriminare 
de vârstă în cazul minorilor 

   
 
 
p) eliberarea vizelor pentru minorii în 
vârstă de până la 6 ani 
 

 

 

p)    eliberarea vizelor pentru minori  

 

 

Se modifică pentru a elimina 
oricare forme de discriminare 
de vârstă în cazul minorilor 
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Anexa „Serviciile consulare pentru care se percep t axe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatic e și oficiile consulare ale 
României în str ăinătate” se modific ă după cum urmeaz ă: 

 
Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
 

Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.64/2014 

 

 
Text proiect de lege Text propus de Comisie 

 

 

Observaţii 

   
A. Documente de identitate si c ălătorie  

   
 Taxa euro  

   
2. Eliberarea unui paşaport sau a 
unui titlu de călătorie 
40 euro 

Eliberarea unui pa şaport 

 
 

Se modifică  textul  

 

   
3. Contravaloarea  blanchetei unui 
paşaport simplu electronic 
 
59 euro 

 
20  Se modifică taxa  

 

   
5. Contravaloarea blanchetei unui 
titlu de călătorie pentru cetăţeni 
români, precum şi a unui titlu de 
călătorie pentru străinii care 
beneficiază de statutul de refugiat 
sau de protecţie subsidiară acordate 
de România şi pentru membrii de 
familie ai acestora, în cazul cărora               
s-a solicitat reunificarea familiei – 5,2 
euro 

 

 

5  
 

Se modifică taxa  
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Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
 

Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.64/2014 

 

 
Text proiect de lege Text propus de 

Comisie 

 

  

Observaţii 

   
 
 Eliberarea unui titlu de 

călătorie  

 

5  

 

Se introduce un nou 
punct  cu taxa 
aferentă 

  
C. Servicii notariale  

  1. Redactarea, autentificarea şi 
revocarea unui înscris, indiferent de 
natura acestuia: 
 
- un exemplar – 40 euro 
- pentru fiecare exemplar în plus -10      
euro 

 

 

 
 

20 
5 

 

 
 
Se modifică taxa  

 
 
 
 

  
2.  Legalizarea semnăturii 
traducătorului - 40 euro  

10 
 
Se modifică taxa  

  3. Legalizarea unei copii de pe 
înscrisuri – 10 euro  5 

 
Se modifică taxa  

  4. Legalizarea semnăturii de pe un 
înscris sub semnătură privată – 30 
euro 

 10 
 
Se modifică taxa  
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Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.64/2014 

 

 
Text proiect de lege 

 

Text propus de 
Comisie 

 

  

Observaţii 

  5. Legalizarea sigiliului şi semnăturii 
Ministerului Afacerilor Externe român, 
aplicate pe un act oficial eliberat de 
autorităţile române care urmează să 
fie folosit în străinătate, sau a 
sigiliului şi semnăturii de pe un act 
oficial străin, care urmează să 
producă efecte juridice în România - 
30 euro 

 

15 
 
Se modifică taxa  

  7. Eliberarea unei copii sau a unui 
extras de pe actele aflate în arhivele 
misiunilor diplomatice sau ale oficiilor 
consulare, de fiecare pagină – 10 
euro 

 

5 
 
Se modifică taxa  

  8. Efectuarea unei traduceri din sau 
în limba română, de fiecare pagină -
30 euro 

 10 
 
Se modifică taxa  

  9. Legalizarea traducerii efectuate – 
20 euro  5 

 
Se modifică taxa 

  10. Certificarea unor fapte constatate 
personal de funcţionarul consular - 
20 euro 

 10 
 
Se modifică taxa  

  11. Eliberarea unui certificat de 
cutumă – 30 euro  15 

 
Se modifică taxa  

  12. Primirea în depozit a înscrisurilor 
şi a documentelor prezentate de părţi 
- 30 euro 

 15 
 
Se modifică taxa  
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Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
 

Proiectului de Lege 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.64/2014 

 

 
Text proiect de lege Text propus de 

Comisie 

 

  

Observaţii 

   
D. Servicii de stare civil ă 

   
1. Înregistrarea căsătoriei la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare 
române – 90 euro 

 
25 

 
Se modifică taxa  

  2. Înscrierea unui certificat de naştere 
sau de căsătorie străin în registrele 
de stare civilă româneşti, în termen 
de 6 luni de la data înregistrării 
naşterii/căsătoriei la autorităţile 
străine – 90 euro 

Înscrierea unui certificat de 
căsătorie str ăin în 
registrele de stare civilă 
româneşti, în termen de un 
an de la data înregistr ării 
căsătoriei la autorităţile 
străine 

25 
 
Se modifică textul, 
termenul şi taxa  

   
3. Înscrierea unui certificat de naştere 
sau de căsătorie străin în registrele 
de stare civilă româneşti, peste 
termenul de 6 luni de la data 
înregistrării naşterii/căsătoriei la 
autorităţile străine  

Înscrierea unui certificat de 
naștere sau de căsătorie 
străin în registrele de stare 
civilă româneşti, peste 
termenul de un an de la 
data înregistrării 
nașterii/căsătoriei la 
autoritățile străine 

 
 
 
Se modifică termenul  
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Nr. 
crt  

 
Text act normativ 

de bază 
 

Proiectului de Lege 
pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.64/2014 

 

 
Text proiect de lege Text propus de 

Comisie 

 

  

Observaţii 

  4. Procurarea unui duplicat al unui 
certificat de stare civilă românesc sau 
a unui extras multilingv al unui act de 
stare civila românesc – 45 euro 

 
15 

 
Se modifică taxa  

  5. Înregistrarea cererii de înscriere a 
unei mențiuni pe marginea unui act 
de stare civilă românesc – 30 euro 

 15 
 
Se modifică taxa  

  6. Eliberarea unui extras de stare 
civilă - 30 euro  10 

 
Se modifică taxa  

   
E. Servicii diverse  

  1. Înregistrarea cererii pentru 
acordare/redobândire a cetăţeniei 
române în condițiile art. 10, alin (1) 
din Legea cetățeniei române nr. 
21/1991 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare – 60 euro 

 

40 
 
Se modifică taxa  

  2. Înregistrarea cererii de renunţare 
la cetăţenia română – 600 euro   500 

 
Se modifică taxa  

  5. Procurarea unui act judiciar sau 
extrajudiciar din ţară sau din 
străinătate – 30 euro  

 15 
 
Se modifică taxa  
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  6. Verificarea autenticității unui 
permis de conducere românesc – 30 
euro 

 15 
 
Se modifică taxa  

  7. Intermedierea procedurii de 
apostilare sau supralegalizare a unui 
act oficial– 30 euro 

 15 
 
Se modifică taxa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


