
LEGE   Nr. 177 din 13 mai 2009
pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 3/2009 privind unele m suri fiscale în

domeniul taxelor consulare
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 334 din 20 mai 2009

    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprob  Ordonan a Guvernului nr. 3 din 22 ianuarie 2009 privind unele m suri
fiscale în domeniul taxelor consulare, adoptat  în temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr.
306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e, publicat  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, cu urm toarea completare:
    - La articolul I, dup  punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urm torul
cuprins:
    "4. În anex , dup  punctul 3 din not  se introduce un nou punct, punctul 4, cu
urm torul cuprins:
    <<4. Taxa stabilit  la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonan a Guvernului nr.
24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare i a taxelor percepute pentru prestarea
acestora, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 89/1993, cu modific rile i complet rile
ulterioare, privind prelungirea dreptului de edere temporar  a cet enilor str ini, inclusiv
în cazul prelungirii dreptului de edere temporar  a fiec rei persoane incluse în
pa aportul titularului, se percepe în acela i cuantum cu cel prev zut pentru taxa de la pct.
4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al B ncii Na ionale a
României la data efectu rii pl ii, f  a se percepe nicio alt  tax  suplimentar .>>"

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .

                       PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR
                            ROBERTA ALMA ANASTASE

                           PRE EDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA-DAN GEOAN

    Bucure ti, 13 mai 2009.
    Nr. 177.


