Sinteză de modificări pe aspectul taxelor consulare prin adoptarea
Legii nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare
Proiectul legii a fost elaborat de către MAEIE în conformitate cu evoluţiile pe domeniul legislativ, implicit Legea nr.
780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative intrat în vigoare la 24.12.2010.
A fost perfecţionat cadrul juridic privind stabilirea şi încasarea taxelor pentru prestarea serviciilor consulare de către
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii
Moldova.
Sumar de modificări:
a. Extinderea listei de servicii şi categorii de persoane care sunt scutite de taxa consulară:
- Perfectarea titlului de călătorie persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
- Transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul
statului de reşedinţă;
- Autentificarea cererii tatălui sau cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea către
organul de stare civilă care păstrează actul de naştere la care se referă cererea respectivă;
- Eliberarea titlului de călătorie la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă, în cazurile de readmisie a
cetăţenilor Republicii Moldova;
- Înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces întocmite pe numele cetăţenilor Republicii
Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
- Perfectarea vizelor originarilor din RM, etc.
b. Scutirea de taxă consulară la luarea în evidenţă consulară temporară sau permanentă a cetăţenilor Republicii
Moldova.
c. Scutirea de taxe pentru prestarea serviciilor consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de
fiinţe umane:
- va facilita procedura de acordare a asistenţei ce ţine de repatrierea lor.
d. Excluderea adaosului de 50 % pentru prestarea serviciilor în regim de urgenţă şi în afara orelor de lucru
(prevăzut anterior în Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26.09.2000)
e. Egalarea taxelor pentru prestarea serviciilor consulare în raport cu toate statele (percepute diferenţiat până la
24.12.2010).
f. Scutirea de taxă consulară pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova împreună cu membrii de familie, la
obţinerea vizei moldoveneşti.
g. Stabilirea mecanismului de returnare a taxelor consulare:
a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.
- decizia privind restituirea taxei consulare sau respingerea cererii urmează a fi prezentată solicitantului în
formă scrisă în termen de pînă la 30 de zile din data înregistrării cererii;
h. Diferenţierea taxelor consulare în funcţie de acţiunea consulară concretă pe dimensiunea notarială:
- legalizarea semnăturii;
- acţiuni notariale şi legalizarea consulară ca serviciu separat;
- acţiunea de confirmare a semnăturii şi sigiliului persoanei;
(anexa nr. 2, LP nr. 242 din 24.09.2010)
i. Achitarea plăţilor în Euro sau în valuta naţională a ţării de acreditare, în conformitate cu cursul oficial faţă de
Euro stabilit pe trimestru.

1

