
PROCURA 

 

Doriti sa imputerniciti o persoana sa va reprezinte interesele? 

Daca sunteti cetatean roman aflat legal in Marea Britanie si doriti sa imputerniciti 
o persoana din Romania sa acţioneze în numele dv.  pentru cumpararea unor 
bunuri, pentru efectuarea unor servicii ori pentru indeplinirea unor proceduri 
administrative si judecatoresti va puteti adresa Sectiei consulare –Londra sau 
Biroului consular - Edinburgh. 

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 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 (se achita numai cash) pentru autentificarea unei procuri este 
de 55 £ pentru primul exemplar. Pentru fiecare exemplar suplimentar se adauga o 
taxa de cate 9 £ . 

In cazul in care solicitantul nu se poate deplasa personal la Sectia Consulara / 
Biroul consular pentru autentificarea procurii, el poate autentifica procura la un 
notar public autorizat pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 
dupa care o va trimite la Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizari, 
pentru certificarea documentului cu apostila prevazuta de Conventia de la Haga 
din 1961. Adresa Biroului Legalizari din cadrul Foreign And Commonwealth Office 
este urmatoarea: Norfolk House, 437 Silbury Boulevard, Milton Keunes, MK9 
2AH, http://www.fco.gov.uk/legalisation.  

RETINETI !!! Persoanele care au acces la computer pot trimite textul procurii pe 
email, pentru a scurta timpul de asteptare la consulat. 

 

http://www.fco.gov.uk/legalisation

