
CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR 

ATENTIE !!! Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către 
solicitant.  

 Condiţii de obţinere şi documente necesare 

1.  Persoanele aflate in Marea Britanie pot solicita eliberarea certificatului de 
cazier judiciar prin intermediul Sectiei Consulare a Ambasadei României la 
Londra sau Biroului consular din Edinburgh, completand Formularul de cazier 
judiciar cu datele necesare, la care se ataseaza o fotocopie a unui document 
de identitate valabil (pasaport, carte de identitate). Poate sosi intre 30-60 zile. 

Taxa consulara este de £ 32. 

2.  Certificatul de cazier judiciar se poate solicita şi prin procura prin care 
mandatarul dvs. poate obtine certificatul de cazier judiciarde la unităţiile de poliţie 
judeţene (de la locul de naştere sau domiciliu). Pentru a autentifica astfel 
de imputerniciri (procuri) trebuie sa prezentati urmatoarele: 

- act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul 
romanesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau pasaport 
britanic, daca este cazul) + FOTOCOPIE; cetatenii straini se pot adresa Sectiei 
consulare –Londra sau Biroului consular - Edinburgh pentru autentificare de 
procuri daca acestea produc efecte juridice pe teritoriul Romaniei. 

- datele din buletinul/cartea de identitate sau pasaportul persoanei pe care o 
imputerniciti – nume prenume, domiciliul, data si locul nasterii, CNP, serie si  
numar document de identitate, data emiterii acestuia si autoritatea emitenta. 

Procurile sau declaratiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Sectiei Consulare – 
Londra sau Biroului consular -Edinburgh, in prezenta consulului. Legea nu 
permite autentificarea procurilor sau declaratiilor trimise prin posta, fax sau e-
mail. 

Procurile si declaratiile vor fi autentificate in ziua prezentarii la sediul Sectiei 
Consulare –Londra sau Biroului consular Edinburgh. 

Taxa consulara pentru autentificarea acestei procuri este de £ 55.  

2.  Daca nu va puteti deplasa la Sectia Consulara pentru autentificarea procurii, 
aceasta poate fi autentificata si la un notar britanic situatie in care se va 
obtine, obligatoriu, Apostila Conventiei de la Haga eliberata de Foreign And 
Commonwealth Office - Biroul Legalizari, Norfolk House, 437 Silbury 
Boulevard, Milton Keynes, Mk9 2AH, http://www.fco.gov.uk/legalisation. 

3. Cazier judiciar pentru persoanele condamnate 

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de 
graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, apărătorul 
ori reprezentantul legal al acesteia, soţul/sotia persoanei condamnate, 
ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului/sotiei acestuia.  

În cazul in care eliberarea certificatului de cazier judiciar se solicita de catre alte 
persoane decat titularul, acestea vor prezenta în original şi copie un document 
care face dovada calităţii. 

http://londra.mae.ro/upload/docs/11752_cerere_cazier_juridic.pdf
http://www.fco.gov.uk/legalisation

