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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 672
din 15 decembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1073 ∫i art. 1082 din Codul civil
Ioan Vida
— pre∫edinte
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
Ion Tiuc„
— procuror
Maria Bratu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 1073 ∫i 1082 din Codul civil, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îComprest 3399 Import
Export“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 1.622/2004 al
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca nefondat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 16 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.622/2004, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1073 ∫i 1082 din

Codul civil, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îComprest 3399 Import Export“ — S.A. din Bucure∫ti.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textele legale atacate contravin
dispozi˛iilor art. 135 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t nu instituie o limitare a penalit„˛ilor fa˛„
de cuantumul debitului generator, cu at‚t mai mult cu c‚t
debitorul poate fi obligat la plata de penalit„˛i de Ónt‚rziere,
chiar dac„ nu a fost de rea-credin˛„.
Instan˛a de judecat„ consider„ excep˛ia neÓntemeiat„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ excep˛ia ca neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului arat„ c„ prevederile legale criticate
sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, prevederile
legale criticate, raportate la dispozi˛iile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
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Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 1073 ∫i 1082 din Codul civil, al c„ror
con˛inut este urm„torul:
— Art. 1073: îCreditorul are dreptul de a dob‚ndi
Óndeplinirea exact„ a obliga˛iei, ∫i Ón caz contrar are dreptul la
dezd„unare.“;
— Art. 1082: îDebitorul este os‚ndit, de se cuvine, la plata
de daune-interese sau pentru neexecutarea obliga˛iei, sau
pentru Ónt‚rzierea execut„rii, cu toate c„ nu este rea-credin˛„
din parte-i, afar„ numai dac„ nu va justifica c„ neexecutarea
provine din o cauz„ str„in„, care nu-i poate fi imputat„.“
Textul constitu˛ional considerat a fi Ónc„lcat este cel al
art. 135 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), referitor la economia
de pia˛„.

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul excep˛iei critic„ solu˛ia legiuitorului
pentru faptul c„ nu reglementeaz„ o limitare a penalit„˛ilor
fa˛„ de cuantumul debitului ∫i c„ debitorul urmeaz„ s„ fie
obligat la plata acestora, chiar ∫i atunci c‚nd este de
bun„-credin˛„.
Cele dou„ texte legale criticate stabilesc regula de
principiu privind r„spunderea debitorului pentru
neexecutarea obliga˛iei ∫i nu modul de recuperare a
prejudiciului. Curtea re˛ine c„ autorul excep˛iei nu critic„
prevederile legale atacate pentru cuprinsul lor, ci pentru
ceea ce lipse∫te textelor de lege atacate. Potrivit
competen˛ei sale, a∫a cum este ea prev„zut„ Ón art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, ∫i respect‚nd principiul
constitu˛ional al separa˛iei puterilor, Curtea Constitu˛ional„
nu poate modifica sau completa prevederea legal„ supus„
controlului, astfel c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
inadmisibil„ ∫i urmeaz„ s„ fie respins„ ca atare.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1073 ∫i art. 1082 din Codul
civil, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îComprest 3399 Import Export“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul
nr. 1.622/2004 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii
a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 53
din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni
Ón str„in„tate,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón
str„in„tate, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data de 29 ianuarie 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 94.
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ANEX√

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezentele norme metodologice stabilesc
actele necesare, procedura, condi˛iile ∫i termenele de
solu˛ionare a cererilor pentru eliberarea documentelor de
c„l„torie Ón str„in„tate emise de autorit„˛ile rom‚ne, precum
∫i procedurile pentru Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a
cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, necesare exercit„rii
dreptului la libera circula˛ie.
Art. 2. — Circula˛ia cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate este
permis„ Ón baza documentelor de c„l„torie emise Ón
condi˛iile prezentelor norme metodologice, de autorit„˛ile
competente rom‚ne, precum ∫i Ón baza altor documente
stabilite prin acordurile interna˛ionale la care Rom‚nia sau,
dup„ caz, Guvernul Rom‚niei este parte.
CAPITOLUL II
Documente de c„l„torie Ón str„in„tate
SECﬁIUNEA 1
Pa∫aportul diplomatic ∫i pa∫aportul de serviciu

Art. 3. — (1) Pa∫aportul diplomatic ∫i pa∫aportul de
serviciu sunt documentele de c„l„torie care se elibereaz„
de Ministerul Afacerilor Externe, prin Direc˛ia General„
Afaceri Consulare, la solicitarea institu˛iilor sau autorit„˛ilor
publice interesate ori, dup„ caz, a organismelor interesate,
Ón cazurile ∫i Ón condi˛iile prev„zute de Legea nr. 248/2005.
(2) Solicit„rile privind eliberarea pa∫apoartelor
diplomatice sau de serviciu trebuie s„ fie Ónso˛ite de note
justificative Ón care se precizeaz„ scopul ∫i calitatea Ón care
titularii urmeaz„ s„ se deplaseze Ón str„in„tate, Óntocmite
de institu˛iile sau autorit„˛ile ori, dup„ caz, de organismele
interesate.
(3) Procedurile, documentele necesare ∫i termenele de
eliberare a pa∫apoartelor diplomatice ∫i a pa∫apoartelor de
serviciu se stabilesc Ón mod unitar prin instruc˛iuni ale
Ministerului Afacerilor Externe, care se comunic„ institu˛iilor,
organismelor ∫i autorit„˛ilor interesate.
SECﬁIUNEA a 2-a
Pa∫aportul simplu

Art. 4. — (1) Cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor
simple se depun la serviciile publice comunitare pentru
eviden˛a persoanelor, Ón sistem de ghi∫eu unic, ori la
serviciile publice comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a
pa∫apoartelor simple pe a c„ror raz„ titularii Ó∫i au
domiciliul sau, dup„ caz, re∫edin˛a.
(2) Cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor simple Ón
regim de urgen˛„ se depun numai la serviciile publice
comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple.
Art. 5. — Cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor simple
se depun personal de c„tre solicitan˛i, Ónso˛ite Ón mod
obligatoriu de urm„toarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie
sau, dup„ caz, buletinul de identitate, aflate Ón termen de
valabilitate, Ón original ∫i Ón fotocopie. Cartea de identitate
provizorie poate fi acceptat„ doar dac„ este Ónso˛it„ de
certificatul de na∫tere, Ón original ∫i Ón fotocopie;
b) dovada achit„rii taxelor ∫i tarifelor de emitere a
pa∫aportului, precum ∫i, dup„ caz, a tarifului suplimentar

pentru eliberarea pa∫aportului simplu Ón regim de urgen˛„,
prev„zut de Legea nr. 248/2005;
c) pa∫aportul anterior, dac„ acesta exist„.
Art. 6. — (1) Œn cazul Ón care, din motive obiective,
solicitan˛ii nu se pot prezenta la serviciile publice
comunitare, cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor simple
se depun prin mandatar, Ónso˛ite de documentele prev„zute
la art. 5, precum ∫i de urm„toarele documente:
a) procur„ special„, autentificat„ Ón ˛ar„ de c„tre notarul
public, iar Ón str„in„tate de misiunile diplomatice ori de
oficiile consulare ale Rom‚niei;
b) carte de identitate, carte de identitate provizorie sau,
dup„ caz, buletin de identitate al persoanei Ómputernicite,
aflate Ón termen de valabilitate, Ón original ∫i Ón fotocopie;
c) dou„ fotografii color identice ale titularului, cu
dimensiunile de 35 x 45 mm. Fotografiile trebuie s„ reprezinte
fizionomia actual„ a titularului ∫i s„ fie realizate din fa˛„,
pe un fond clar, neutru ∫i de o singur„ culoare, astfel Ónc‚t
s„ permit„ identificarea conturului capului. Titularul nu
trebuie s„ aib„ capul acoperit ∫i ochii Ónchi∫i, iar expresia
fe˛ei acestuia trebuie s„ reprezinte o stare comun„.
(2) Œn cazul procurilor speciale autentificate Ón str„in„tate
de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale
Rom‚niei, una dintre fotografii trebuie s„ fie aplicat„ pe
procur„ sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmat„
de func˛ionarul consular prin semn„tur„ ∫i ∫tampil„.
Art. 7. — (1) Cererile care privesc eliberarea unui
pa∫aport simplu pentru minor sau includerea acestuia Ón
pa∫aportul ambilor p„rin˛i ori, dup„ caz, Ón pa∫aportul unuia
dintre p„rin˛i, Ón condi˛iile Legii nr. 248/2005, vor fi Ónso˛ite
de urm„toarele documente:
a) Ón cazul minorilor care nu au Ómplinit v‚rsta de 14 ani:
(i) certificat de na∫tere, Ón original ∫i Ón fotocopie;
(ii) dup„ caz, declara˛ia unui p„rinte, prin care Ó∫i
exprim„ acordul cu privire la includerea
minorului Ón pa∫aportul celuilalt p„rinte,
certificat de deces ori hot„r‚re judec„toreasc„
de Óncredin˛are a minorului, r„mas„ definitiv„ ∫i
irevocabil„;
b) Ón cazul minorilor care au Ómplinit v‚rsta de 14 ani:
(i) carte de identitate, carte de identitate provizorie
sau, dup„ caz, buletin de identitate, aflate Ón
termen de valabilitate, Ón original ∫i Ón
fotocopie. Cartea de identitate provizorie poate
fi acceptat„ doar dac„ este Ónso˛it„ de
certificatul de na∫tere, Ón original ∫i Ón
fotocopie;
(ii) declara˛iile ambilor p„rin˛i, a p„rintelui
supravie˛uitor, a p„rintelui c„ruia minorul i-a
fost Óncredin˛at prin hot„r‚re judec„toreasc„
r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„ sau a
reprezentantului legal, care s„ ateste acordul
cu privire la eliberarea unui pa∫aport pentru
minor;
(iii) certificat de deces, hot„r‚re judec„toreasc„ de
Óncredin˛are a minorului, r„mas„ definitiv„ ∫i
irevocabil„, Ón original ∫i Ón fotocopie, Ón cazul
Ón care se prezint„ doar declara˛ia unuia dintre
p„rin˛i, Ón condi˛iile prev„zute la pct. (ii);
c) carte de identitate, carte de identitate provizorie sau,
dup„ caz, buletin de identitate al p„rin˛ilor, al unuia dintre
p„rin˛i sau, dup„ caz, al reprezentantului legal, aflate Ón
termen de valabilitate, Ón original ∫i Ón fotocopie;
d) documente care atest„ c„ minorul se deplaseaz„
pentru studii sau concursuri oficiale Ón str„in„tate, avizate
de o autoritate administrativ„ cu competen˛e Ón domeniu,
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din care s„ rezulte perioada ∫i statul sau statele Ón care
se vor desf„∫ura aceste studii ori concursuri, Ón situa˛ia
prev„zut„ la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 248/2005;
e) documente privind situa˛ia medical„ a minorului,
emise sau avizate de autorit„˛ile medicale rom‚ne, Ón
situa˛ia prev„zut„ la art. 17 alin. (4) din Legea
nr. 248/2005;
f) dovada achit„rii taxelor ∫i tarifelor de emitere a
pa∫aportului, precum ∫i, dup„ caz, a tarifului suplimentar
pentru eliberarea pa∫aportului simplu Ón regim de urgen˛„;
g) pa∫aportul simplu al minorului care nu a Ómplinit
v‚rsta de 14 ani, dac„ se solicit„ anularea acestuia ∫i
includerea minorului Ón pa∫aportul ambilor p„rin˛i sau, dup„
caz, Ón pa∫aportul unuia dintre p„rin˛i.
(2) Declara˛iile prev„zute la alin. (1) pot fi date Ón fa˛a
func˛ionarului care prime∫te cererea sau pot fi autentificate
Ón ˛ar„ de notarul public, iar Ón str„in„tate de misiunile
diplomatice sau de oficiile consulare ale Rom‚niei. Œn cazul
Ón care declara˛iile se dau Ón fa˛a autorit„˛ilor str„ine,
trebuie s„ fie Óndeplinite condi˛iile de supralegalizare
prev„zute de lege sau s„ aib„ aplicat„ apostila conform
Conven˛iei cu privire la suprimarea cerin˛ei supralegaliz„rii
actelor oficiale str„ine, adoptat„ la Haga la 5 octombrie
1961, la care Rom‚nia a aderat prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 66/1999, aprobat„ prin Legea nr. 52/2000, cu
modific„rile ulterioare. Certificatele de deces prev„zute la
alin. (1) trebuie s„ fie valabile ∫i cu putere doveditoare pe
teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile legii.
(3) Œn cazul Ón care se solicit„ emiterea pa∫aportului
pentru minor sau includerea minorului Ón pa∫aportul unuia
dintre p„rin˛i, Ón condi˛iile prev„zute la art. 17 alin. (6) din
Legea nr. 248/2005, p„rintele care formuleaz„ cererea sau,
dup„ caz, care formuleaz„ declara˛ia ce atest„ acordul cu
privire la eliberarea pa∫aportului trebuie s„ prezinte ∫i
hot„r‚rea judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„,
prin care instan˛a a solu˛ionat neÓn˛elegerile dintre p„rin˛i
cu privire la exprimarea acordului.
(4) Cererile care privesc eliberarea pa∫aportului simplu
pentru minorii care nu au Ómplinit v‚rsta de 14 ani se
formuleaz„ de c„tre ambii p„rin˛i, de p„rintele
supravie˛uitor, de p„rintele c„ruia i-a fost Óncredin˛at prin
hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„
sau, dup„ caz, de reprezentantul legal. Cererile pot fi
formulate doar de unul dintre p„rin˛i atunci c‚nd este
Ómputernicit de c„tre cel„lalt p„rinte prin procur„ special„
autentificat„ Ón ˛ar„ de notarul public, iar Ón str„in„tate de
misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale
Rom‚niei, ori c‚nd exist„ acordul scris al acestuia,
autentificat Ón acelea∫i condi˛ii.
(5) Atunci c‚nd din motive obiective nici unul dintre
p„rin˛i nu se poate prezenta la serviciile publice
comunitare, cererile prev„zute la alin. (4) pot fi formulate
de o persoan„ Ómputernicit„ de p„rin˛i prin procur„
special„, autentificat„ Ón ˛ar„ de notarul public, iar Ón
str„in„tate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare
ale Rom‚niei.
(6) Œn cazul Ón care minorul care nu a Ómplinit v‚rsta de
14 ani nu este prezent la depunerea cererii, confirmarea
fotografiei reprezent‚ndu-l pe acesta se face de c„tre
p„rin˛i, Ón fa˛a func˛ionarului care prime∫te cererea sau,
dup„ caz, potrivit procedurii stabilite la art. 6 alin. (2).
Art. 8. — Cererile pentru eliberarea unui pa∫aport
simplu, care privesc o persoan„ care urmeaz„ s„ se
deplaseze Ón str„in„tate pentru a urma un tratament
medical f„r„ de care via˛a sau s„n„tatea Ói este pus„ Ón
pericol, pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public
comunitar pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple, Ónso˛ite de documentele prev„zute la art. 5—7,
dup„ caz, precum ∫i de documente privind situa˛ia
medical„ a titularului, emise sau avizate de autorit„˛ile
medicale rom‚ne.
Art. 9. — Œn str„in„tate, cererile pentru eliberarea
pa∫apoartelor simple se pot depune personal la misiunile

diplomatice sau la oficiile consulare ale Rom‚niei, cu
aplicarea corespunz„toare a prevederilor art. 5 lit. a) ∫i c)
∫i, dup„ caz, ale art. 7 alin. (1) lit. a)—c) ∫i g).
Art. 10. — (1) Cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor
simple sau, dup„ caz, pentru includerea minorului Ón
pa∫aportul ambilor ori al unuia dintre p„rin˛i vor fi
acceptate numai dac„ Óndeplinesc urm„toarele condi˛ii:
a) au fost completate corespunz„tor, prin parcurgerea
tuturor rubricilor;
b) datele Ónscrise corespund cu datele din documentele
care Ónso˛esc cererea;
c) sunt Ónso˛ite de toate documentele corespunz„toare,
dintre cele prev„zute la art. 5—8.
(2) Declara˛iile prev„zute la art. 7, dac„ nu au fost date
Ón alte condi˛ii, datele Ónscrise Ón cerere, precum ∫i
documentele prezentate Ón fotocopie se certific„ de c„tre
func˛ionarul care a primit cererea. Œn situa˛ia depunerii
cererilor la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare
ale Rom‚niei Ón str„in„tate ori prin procur„ special„
autentificat„ de acestea, fotocopiile documentelor cerute
potrivit art. 5 ∫i 7 se certific„ de c„tre func˛ionarul
consular, caz Ón care cererea transmis„ spre solu˛ionare
autorit„˛ilor competente din ˛ar„ va fi Ónso˛it„ numai de
copiile documentelor astfel certificate.
(3) Documentele prezentate Ón original, cu excep˛ia
procurii speciale ∫i a declara˛iei privind acordul p„rin˛ilor,
se restituie solicitantului Ómpreun„ cu un tichet care con˛ine
men˛iuni privind data primirii cererii, numele ∫i prenumele
solicitantului ∫i, dup„ caz, numele ∫i prenumele persoanei
pentru care se solicit„ eliberarea pa∫aportului sau
includerea Ón pa∫aport, precum ∫i data programat„ pentru
eliberarea acestuia.
Art. 11. — (1) Competen˛a de solu˛ionare a cererilor
pentru eliberarea pa∫apoartelor simple revine serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a
pa∫apoartelor simple pe a c„ror raz„ teritorial„ solicitan˛ii
Ó∫i au domiciliul sau, dup„ caz, re∫edin˛a.
(2) Œn cazul prev„zut la art. 8, competen˛a de
solu˛ionare a cererilor pentru eliberarea pa∫apoartelor
simple revine serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple la care au fost
depuse cererile.
(3) Œn situa˛ia men˛ionat„ la alin. (2), precum ∫i Ón cazul
cererilor depuse la serviciile publice comunitare pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple pe a c„ror raz„
teritorial„ titularii Ó∫i au re∫edin˛a, eliberarea pa∫apoartelor
simple se va face numai dup„ consultarea eviden˛elor
serviciului public comunitar pentru eliberarea ∫i eviden˛a
pa∫apoartelor simple pe a c„rui raz„ teritorial„ solicitan˛ii
Ó∫i au domiciliul. Dup„ Ónm‚narea pa∫aportului simplu,
serviciile publice comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a
pa∫apoartelor simple emitente transmit cererea, Ómpreun„
cu toat„ documenta˛ia care o Ónso˛e∫te, la serviciul public
comunitar pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple pe a c„rui raz„ teritorial„ solicitan˛ii Ó∫i au domiciliul.
Art. 12. — (1) Autorit„˛ile competente s„ solu˛ioneze
cererile de eliberare a pa∫aportului simplu sau, dup„ caz,
de includere a minorilor Ón pa∫aportul simplu verific„
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de Legea nr. 248/2005, pe
baza documentelor prezentate de solicitant, ∫i, Ón cazul Ón
care nu rezult„ impedimente, emit documentul sau/∫i, dup„
caz, efectueaz„ men˛iunile corespunz„toare Ón con˛inutul
acestuia.
(2) Œn cazul Ón care pe baza documentelor prezentate
nu se poate stabili cu certitudine dac„ datele de identitate
ale titularului sunt reale, autorit„˛ile competente pot solicita
suplimentar prezentarea oric„ruia dintre urm„toarele
documente, dup„ caz:
a) certificat de na∫tere;
b) certificat de c„s„torie;
c) permis de conducere auto;
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d) livret militar;
e) alte documente prev„zute cu fotografie, care pot
servi acestui scop.
Art. 13. — (1) Pa∫aportul se ridic„ de c„tre titular sau,
Ón cazul minorului care nu a Ómplinit v‚rsta de 14 ani, de
persoana care a formulat cererea, de la serviciile publice
comunitare sau, dup„ caz, de la misiunile diplomatice ∫i
oficiile consulare ale Rom‚niei Ón str„in„tate, la care au
fost depuse cererile.
(2) Œn cazul Ón care, din motive obiective, titularul
pa∫aportului sau, dup„ caz, unul dintre p„rin˛ii minorului
care nu a Ómplinit v‚rsta de 14 ani nu se poate deplasa la
serviciile publice comunitare, pa∫aportul poate fi ridicat de
persoana Ómputernicit„ prin procur„ special„, autentificat„
Ón ˛ar„ de notarul public, iar Ón str„in„tate de misiunile
diplomatice sau de oficiile consulare ale Rom‚niei.
(3) Pa∫apoartele care nu au fost ridicate de titulari de
la serviciile publice comunitare pentru eviden˛a persoanelor
la data programat„ se p„streaz„ pentru o perioad„ de
60 de zile, dup„ care se transmit la serviciile publice
comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple emitente, unde se p„streaz„ pe Óntreaga perioad„
de valabilitate a acestora ∫i de unde pot fi ridicate de
c„tre titulari.
Art. 14. — (1) Termenul Ón care se solu˛ioneaz„ cererile
pentru eliberarea pa∫apoartelor simple sau pentru
includerea minorului Ón pa∫aportul ambilor p„rin˛i ori, dup„
caz, Ón pa∫aportul unuia dintre p„rin˛i nu poate fi mai mare
de 20 de zile lucr„toare.
(2) Œn cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice ∫i
oficiile consulare ale Rom‚niei Ón str„in„tate, termenul
pentru eliberarea pa∫aportului simplu nu poate fi mai mare
de 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.
(3) Termenul pentru solu˛ionarea cererilor depuse Ón
condi˛iile art. 4 alin. (2), cu plata corespunz„toare a
tarifului suplimentar prev„zut de lege, nu poate fi mai mare
de 3 zile lucr„toare.
(4) Termenele prev„zute la alin. (1) ∫i (3) se stabilesc
de c„tre ∫eful serviciului public comunitar pentru eliberarea
∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple, Ón func˛ie de volumul
cererilor care se primesc Ón perioada de timp respectiv„,
precum ∫i de capacitatea de emitere a documentelor, ∫i se
afi∫eaz„ Ón spa˛iile destinate depunerii cererilor, la loc
vizibil, Ómpreun„ cu lista documentelor ∫i a procedurilor
legale necesare pentru eliberarea pa∫apoartelor simple,
respectiv pentru includerea minorilor Ón pa∫apoarte.
Art. 15. — Œmpotriva deciziei de respingere a cererii,
comunicat„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 21 alin. (2) din
Legea nr. 248/2005, solicitantul poate adresa pl‚ngere
prealabil„ c„tre prefectul Ón a c„rui subordine se afl„
serviciul public comunitar pentru eliberarea ∫i eviden˛a
pa∫apoartelor simple care a solu˛ionat cererea, Ón condi˛iile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
SECﬁIUNEA a 3-a
Pa∫aportul simplu temporar

Art. 16. — De la data stabilit„ prin hot„r‚rea Guvernului
prev„zut„ la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 248/2005, cu
modific„rile ulterioare, misiunile diplomatice ∫i oficiile
consulare ale Rom‚niei elibereaz„ pa∫apoarte simple cu
valabilitatea de un an, denumite Ón continuare pa∫apoarte
simple temporare.
Art. 17. — (1) Pa∫apoartele simple temporare se
elibereaz„ de c„tre misiunile diplomatice ∫i oficiile
consulare ale Rom‚niei cet„˛enilor rom‚ni care nu mai
posed„ documente de c„l„torie valabile ∫i care dovedesc
necesitatea de a continua c„l„toria Ón str„in„tate sau de
a-∫i reglementa ∫ederea pe teritoriul unui stat, Ón cazul Ón
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care nu dispun de timpul necesar pentru a intra Ón posesia
unui pa∫aport simplu.
(2) Pentru eliberarea pa∫aportului temporar, cererile vor
fi Ónso˛ite de dou„ fotografii ale titularului, care trebuie s„
respecte condi˛iile stabilite la art. 6 alin. (1) lit. c), precum
∫i, dup„ caz, de documentele prev„zute la:
a) art. 5 lit. a), atunci c‚nd este posibil„ prezentarea
lor;
b) art. 5 lit. b), cu excep˛ia tarifului suplimentar pentru
eliberarea pa∫aportului simplu Ón regim de urgen˛„;
c) art. 7 alin. (1) lit. a)—c).
(3) Œn situa˛ia Ón care solicitantul nu posed„ documente
eliberate de autorit„˛ile rom‚ne care s„ Ói ateste identitatea,
valabile sau expirate, acesta poate prezenta orice
documente oficiale care con˛in datele sale de identitate ori
care pot servi identific„rii sale.
(4) Œn scopul efectu„rii verific„rilor necesare pentru
stabilirea identit„˛ii persoanei pentru care se solicit„
eliberarea pa∫aportului simplu temporar, precum ∫i pentru
verificarea Óndeplinirii condi˛iilor necesare solu˛ion„rii
cererilor pentru eliberarea pa∫apoartelor simple temporare,
Direc˛ia General„ Afaceri Consulare din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe Óncheie protocol de colaborare cu
Direc˛ia General„ de Pa∫apoarte, Inspectoratul Na˛ional
pentru Eviden˛a Persoanelor ∫i Centrul Na˛ional pentru
Administrarea Bazelor de Date privind Eviden˛a Persoanelor
din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
(5) Pa∫aportul simplu temporar se elibereaz„ o singur„
dat„. Œn cazul Ón care titularul inten˛ioneaz„ s„ Ó∫i continue
c„l„toria sau ∫ederea Ón str„in„tate ∫i dup„ data expir„rii
valabilit„˛ii pa∫aportului simplu temporar, acesta trebuie s„
solicite eliberarea unui pa∫aport simplu sau, dup„ caz, a
unui titlu de c„l„torie Ónainte de aceast„ dat„.
(6) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (3), dac„ pe baza
verific„rilor prev„zute la alin. (4) nu se poate stabili cu
certitudine identitatea solicitantului, acestuia i se elibereaz„
un titlu de c„l„torie ∫i este Óndrumat s„ se deplaseze Ón
Rom‚nia pentru clarificarea situa˛iei.
(7) Eliberarea unui pa∫aport simplu temporar se
comunic„ de Óndat„ la serviciul public comunitar pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple pe a c„rui raz„
solicitan˛ii Ó∫i au domiciliul sau, dup„ caz, au avut ultimul
domiciliu.
Art. 18. — Pa∫aportul simplu temporar se anuleaz„ de
c„tre autorit„˛ile competente potrivit legii s„ elibereze
pa∫aportul simplu, odat„ cu eliberarea acestuia, ∫i se
restituie titularului.
SECﬁIUNEA a 4-a
Titlul de c„l„torie

Art. 19. — (1) Titlul de c„l„torie este documentul care
se elibereaz„ de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
ale Rom‚niei cet„˛enilor rom‚ni afla˛i Ón str„in„tate, care
nu mai posed„ document de c„l„torie valabil, pentru ca
titularul s„ Ó∫i poat„ continua c„l„toria, reglementa ∫ederea
pe teritoriul unui stat ori pentru a se Óntoarce Ón ˛ar„. De
la data stabilit„ potrivit art. 7 alin. (3) din Legea
nr. 248/2005, cu modific„rile ulterioare, titlul de c„l„torie se
elibereaz„ numai pentru ca titularul s„ se Óntoarc„ Ón ˛ar„.
(2) La depunerea cererilor pentru eliberarea unui
pa∫aport simplu, solicitan˛ii predau titlul de c„l„torie expirat.
SECﬁIUNEA a 5-a
Pierderea, furtul ∫i distrugerea documentelor de c„l„torie

Art. 20. — (1) Solu˛ionarea cererilor pentru eliberarea
unor noi documente de c„l„torie Ón cazul pierderii sau
furtului documentelor de c„l„torie este condi˛ionat„ de
prezentarea unei adeverin˛e care s„ ateste declararea
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evenimentului, Ón condi˛iile prev„zute de art. 25 din Legea
nr. 248/2005. Œn cazul declar„rii furtului pa∫aportului simplu
la cea mai apropiat„ unitate de poli˛ie din str„in„tate,
adeverin˛a va fi Ónso˛it„ ∫i de o traducere a acesteia,
efectuat„ de un traduc„tor autorizat.
(2) Obliga˛ia declar„rii pierderii poate fi realizat„, Ón
cazul pa∫aportului simplu, ∫i cu ocazia depunerii cererii
pentru eliberarea unui nou pa∫aport, situa˛ie Ón care
titularul va declara pe propria r„spundere Ómprejur„rile
producerii evenimentului.
(3) Œn cazul distrugerii pa∫aportului simplu, solu˛ionarea
cererii pentru eliberarea unui nou pa∫aport este
condi˛ionat„ de prezentarea pa∫aportului distrus sau a
fragmentelor din acesta, cu condi˛ia ca acestea s„
cuprind„ elemente de con˛inut care s„ fac„ posibil„
identificarea documentului.
(4) Œn situa˛ia Ón care, cu ocazia solicit„rii eliber„rii unui
nou document de c„l„torie, se constat„ pierderea sau
distrugerea documentului de c„l„torie valabil de cel pu˛in
dou„ ori Óntr-un interval de 3 ani, la Ónm‚narea
documentului de c„l„torie se Óntocme∫te proces-verbal de
constatare a contraven˛iei prev„zute la art. 46 lit. n) din
Legea nr. 248/2005.
CAPITOLUL III
Exercitarea dreptului la libera circula˛ie Ón str„in„tate
SECﬁIUNEA 1
Aplicarea condi˛iilor cu privire la exercitarea dreptului
la libera circula˛ie Ón str„in„tate de c„tre cet„˛enii rom‚ni

Art. 21. — (1) Pe baza comunic„rilor efectuate de
autorit„˛ile competente rom‚ne, cu privire la instituirea, Ón
condi˛iile legii, a m„surii restr‚ngerii dreptului la libera
circula˛ie, organele poli˛iei de frontier„ permit ie∫irea din
Rom‚nia a cet„˛enilor rom‚ni Ómpotriva c„rora a fost
dispus„ aceast„ m„sur„ numai dac„ se afl„ Ón una dintre
urm„toarele situa˛ii:
a) declar„ Ón scris, pe propria r„spundere, c„ nu vor
c„l„tori Ón statul/statele cu privire la care s-a instituit
m„sura;
b) prezint„ documente de transport care indic„ o alt„
destina˛ie dec‚t statul/statele cu privire la care s-a instituit
m„sura;
c) punctul de trecere a frontierei Ón care se prezint„ nu
este unul situat la frontiera comun„ cu statul cu privire la
care s-a instituit aceast„ m„sur„.
(2) M„sura prev„zut„ la alin. (1) nu se aplic„ cet„˛enilor
rom‚ni Ómpotriva c„rora s-a dispus restr‚ngerea dreptului
la libera circula˛ie, dac„ se legitimeaz„ Ón punctul de
trecere a frontierei cu pa∫aport diplomatic sau de serviciu,
Ón condi˛iile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 248/2005.
(3) Cet„˛eanului rom‚n Ómpotriva c„ruia a fost dispus„
m„sura suspend„rii dreptului la libera circula˛ie i se permite
ie∫irea din Rom‚nia Ón condi˛iile alin. (1), dac„ prezint„, Ón
original ∫i Ón fotocopie, hot„r‚rea instan˛ei de judecat„,
r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„, prin care s-au dispus
suspendarea temporar„ a execut„rii m„surii suspend„rii
dreptului la libera circula˛ie ∫i Ónlocuirea acestei m„suri,
pentru o perioad„ limitat„ de timp, cu m„sura restr‚ngerii
dreptului la libera circula˛ie, Ón condi˛iile art. 44 din Legea
nr. 248/2005.
(4) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (3) organele
poli˛iei de frontier„ care au permis ie∫irea din Rom‚nia vor
aduce la cuno∫tin˛„ cet„˛eanului c„ nerespectarea obliga˛iei
de a nu c„l„tori Ón statul/statele cu privire la care s-a
instituit m„sura restr‚ngerii dreptului la libera circula˛ie sau
c„ ∫ederea Ón statul/statele Ón care persoana poate c„l„tori,
peste perioada dispus„ de instan˛„, poate determina:

a) dispunerea instituirii m„surii suspend„rii dreptului la
libera circula˛ie pentru o perioad„ de p‚n„ la 3 ani, Ón
conformitate cu art. 42 alin. (1) din Legea nr. 248/2005;
b) majorarea p‚n„ la 5 ani a perioadei pentru care se
poate suspenda acest drept, Ón cazul return„rii Ón baza
unui acord de readmisie din statul pentru care i-a fost
restr‚ns dreptul la libera circula˛ie Ón str„in„tate, Ón
conformitate cu art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2002.
Art. 22. — (1) Atunci c‚nd intervine decesul so˛ului sau
al unei rude de p‚n„ la gradul al IV-lea inclusiv, aflat„ Ón
str„in„tate, ori Ón alte situa˛ii determinate de motive
obiective, instan˛a poate decide suspendarea, pentru o
perioad„ limitat„, a execut„rii m„surii restr‚ngerii exercit„rii
dreptului la libera circula˛ie.
(2) La prezentarea hot„r‚rii judec„tore∫ti pronun˛ate Ón
condi˛iile alin. (1), organele poli˛iei de frontier„ permit
ie∫irea din ˛ar„ chiar dac„ persoana Ón cauz„ nu se afl„ Ón
una dintre situa˛iile prev„zute la art. 21 alin. (1).
Art. 23. — (1) Œn vederea Óndeplinirii obliga˛iei prev„zute
la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 248/2005, Direc˛ia
General„ de Pa∫apoarte poate elibera, la cerere, cu
achitarea taxelor prev„zute de lege, adeverin˛e pentru:
a) transcrierea certificatelor de na∫tere ∫i c„s„torie Ón
registrul de stare civil„ rom‚n, pentru persoane cet„˛eni
rom‚ni n„scu˛i Ón str„in„tate;
b) ob˛inerea pa∫apoartelor rom‚ne∫ti Ón cazul
persoanelor plecate definitiv din Rom‚nia, care nu mai
de˛in pa∫apoarte rom‚ne∫ti valabile;
c) Ónscrierea men˛iunilor de schimbare a numelui Ón
registrul de stare civil„ rom‚n;
d) depunerea cererilor de dob‚ndire/redob‚ndire sau
renun˛are la cet„˛enia rom‚n„ la comisia care func˛ioneaz„
pe l‚ng„ Ministerul Justi˛iei;
e) stabilirea/restabilirea domiciliului Ón Rom‚nia, Ón
situa˛ia Ón care solicitantul nu mai de˛ine pa∫aport valabil.
(2) Œn adeverin˛ele prev„zute la alin. (1) se Ónscriu
datele de˛inute Ón eviden˛ele Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor privind eviden˛a persoanelor, referitoare la
solicitant, ascenden˛ii ∫i descenden˛ii acestora, care servesc
scopurilor pentru care acestea se Óntocmesc/se elibereaz„.
Art. 24. — (1) Cet„˛enilor rom‚ni minori li se permite
ie∫irea din ˛ar„ numai Ónso˛i˛i de o persoan„ fizic„ major„,
dac„ sunt prezentate Ón situa˛iile prev„zute de art. 30 din
Legea nr. 248/2005, dup„ caz, urm„toarele documente:
a) declara˛ia celuilalt p„rinte din care rezult„ acordul
acestuia cu privire la efectuarea c„l„toriei respective Ón
statul sau Ón statele de destina˛ie, precum ∫i cu privire la
perioada acesteia;
b) documente doveditoare ale decesului celuilalt so˛,
precum:
(i) certificat de deces valabil ∫i cu putere
doveditoare pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile
legii;
(ii) hot„r‚re judec„toreasc„ de declarare a mor˛ii,
r„mas„ definitiv„, dac„ nu a existat timpul
necesar pentru eliberarea certificatului de
deces;
(iii) comunicare oficial„ primit„ prin intermediul
misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare
ale Rom‚niei Ón str„in„tate, dac„ nu a existat
timpul necesar pentru eliberarea unor certificate
de stare civil„;
c) hot„r‚re judec„toreasc„ de Óncredin˛are a minorului,
r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„;
d) declara˛ia ambilor p„rin˛i sau, dup„ caz, a p„rintelui
c„ruia minorul i-a fost Óncredin˛at prin hot„r‚re
judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„, a p„rintelui
supravie˛uitor ori a reprezentantului s„u legal, care s„
cuprind„ acordul acestora cu privire la efectuarea c„l„toriei
respective de c„tre minor Ón statul sau Ón statele de
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destina˛ie, la perioada Ón care urmeaz„ s„ se desf„∫oare
c„l„toria, precum ∫i datele de identitate ale Ónso˛itorului;
e) cu privire la Ónso˛itorul Ómputernicit de p„rin˛i sau,
dup„ caz, de reprezentantul legal, certificat de cazier
judiciar ∫i, dup„ caz, documente din care s„ rezulte
calitatea de persoan„ desemnat„ din cadrul unei societ„˛i
comerciale autorizate, Ón condi˛iile legii, s„ desf„∫oare
activit„˛i de transport interna˛ional de persoane;
f) documente doveditoare ale situa˛iei medicale a
minorului, emise sau avizate de autorit„˛ile medicale
rom‚ne, din care s„ rezulte perioada ∫i statul ori statele Ón
care urmeaz„ s„ se acorde tratament medical, dac„ sunt
cerute de Legea nr. 248/2005;
g) documente doveditoare privind participarea minorului
la studii sau concursuri Ón str„in„tate, avizate de o
autoritate administrativ„ cu competen˛e Ón domeniu, dac„
sunt cerute de Legea nr. 248/2005.
(2) Declara˛iile prev„zute la alin. (1), redactate Ón dou„
exemplare, ∫i certificatul prev„zut la alin. (1) lit. b) pct. (i),
Ónso˛ite de o fotocopie a acestora, trebuie s„ fie
autentificate Ón ˛ar„ de notarul public, iar Ón str„in„tate de
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rom‚niei
ori, dac„ au fost date Ón fa˛a autorit„˛ilor str„ine, s„
Óndeplineasc„ condi˛iile de supralegalizare prev„zute de
lege sau s„ aib„ aplicat„ apostila conform Conven˛iei cu
privire la suprimarea cerin˛ei supralegaliz„rii actelor oficiale
str„ine, adoptat„ la Haga la 5 octombrie 1961, la care
Rom‚nia a aderat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 66/1999,
aprobat„ prin Legea nr. 52/2000, cu modific„rile ulterioare,
∫i, dup„ caz, s„ fie Ónso˛ite de traduceri legalizate.
Art. 25. — Declara˛ia dat„ Ón condi˛iile art. 21 alin. (1)
lit. a) ∫i certificatul de cazier judiciar, precum ∫i oricare
dintre documentele care au contribuit la aprecierea
Óndeplinirii condi˛iilor exercit„rii dreptului la libera circula˛ie
se p„streaz„, Ón copie, de c„tre organele poli˛iei de
frontier„ din punctul de trecere a frontierei prin care s-a
efectuat ie∫irea din ˛ar„.
Art. 26. — (1) Œn vederea punerii Ón executare a
m„surilor de limitare a exercit„rii dreptului la libera
circula˛ie Ón str„in„tate, comunicate de instan˛e Ón condi˛iile
legii, Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„
procedeaz„ la instituirea consemnului Ón sistemul de
eviden˛„ a traficului la frontiera de stat, cu privire la
persoana Ómpotriva c„reia a fost instituit„ m„sura, perioada
∫i, dup„ caz, statul/statele pentru care se aplic„. Ridicarea
consemnului se face Ón baza hot„r‚rii instan˛ei, r„mas„
definitiv„ ∫i irevocabil„, prin care s-a dispus Óncetarea
m„surii sau, dup„ caz, la expirarea perioadei pentru care a
fost dispus„ m„sura.
(2) Consemnul instituit cu privire la cet„˛eanul rom‚n
Ómpotriva c„ruia s-a dispus suspendarea dreptului la libera
circula˛ie se Ónlocuie∫te temporar, pe perioada stabilit„ prin
hot„r‚rea definitiv„ ∫i irevocabil„, prin care s-au dispus
suspendarea temporar„ a execut„rii m„surii suspend„rii
dreptului la libera circula˛ie ∫i Ónlocuirea, pentru o perioad„
limitat„ de timp, cu m„sura restr‚ngerii dreptului la libera
circula˛ie. Œn acest caz, consemnul nominal va con˛ine
referiri la perioada ∫i statul/statele Ón care persoana nu
poate c„l„tori.
Art. 27. — Œn vederea punerii Ón executare a m„surii
suspend„rii dreptului la libera circula˛ie Ón str„in„tate,
Direc˛ia General„ de Pa∫apoarte are obliga˛ia de a
comunica m„sura la serviciul public comunitar pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple de la domiciliul
cet„˛eanului rom‚n Ómpotriva c„ruia a fost dispus„ m„sura,
care, pentru perioada stabilit„ de instan˛„ Ón condi˛iile Legii
nr. 248/2005, va refuza temporar eliberarea documentului
de c„l„torie, iar dac„ a fost eliberat, va Óntreprinde
demersuri pentru a-l retrage.
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SECﬁIUNEA a 2-a
Stabilirea domiciliului Ón str„in„tate

Art. 28. — (1) Cet„˛eanul rom‚n care ∫i-a stabilit
domiciliul Ón str„in„tate poate depune cerere pentru
aplicarea Ón pa∫aportul simplu a men˛iunii privind stabilirea
domiciliului Óntr-un anumit stat sau pentru eliberarea unui
pa∫aport simplu, cu men˛ionarea statului de domiciliu.
(2) Cererile prev„zute la alin. (1) se depun personal, Ón
str„in„tate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare
ale Rom‚niei, iar Ón ˛ar„, la serviciile publice comunitare
pentru eviden˛a persoanelor ori la serviciile publice
comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple, pe a c„ror raz„ a avut ultimul domiciliu sau, dup„
caz, re∫edin˛a, sau la sediul Direc˛iei Generale de
Pa∫apoarte, Ónso˛ite de urm„toarele documente:
a) pa∫aportul simplu, precum ∫i fotocopia filei
informatizate ∫i, dup„ caz, a filelor Ón care sunt aplicate
men˛iuni cu privire la dob‚ndirea dreptului de ∫edere pe
teritoriul acelui stat;
b) dovada achit„rii taxelor ∫i tarifelor de emitere a
pa∫aportului precum ∫i, dup„ caz, a tarifului suplimentar
pentru eliberarea pa∫aportului simplu Ón regim de urgen˛„
sau aplicarea men˛iunii Ón pa∫aportul simplu Ón regim de
urgen˛„;
c) certificate de stare civil„, Ón original ∫i fotocopie;
d) documente eliberate de autorit„˛ile statului de
domiciliu, Ón original ∫i fotocopie, Ómpreun„ cu traducerea
Ón limba rom‚n„, din care s„ rezulte una dintre
urm„toarele situa˛ii:
(i) a dob‚ndit un drept de ∫edere pentru o
perioad„ de cel pu˛in un an sau, dup„ caz, i
s-a prelungit succesiv dreptul de ∫edere, Ón
decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
(ii) a dob‚ndit un drept de ∫edere pe teritoriul
statului respectiv, Ón scopul reunific„rii familiale
cu o persoan„ care domiciliaz„ pe teritoriul
acelui stat;
(iii) a dob‚ndit un drept de lung„ ∫edere sau,
dup„ caz, un drept de ∫edere permanent„ pe
teritoriul statului respectiv;
(iv) a dob‚ndit cet„˛enia statului respectiv;
e) dou„ fotografii color recente identice, cu dimensiunile
de 35 x 45 mm. Dispozi˛iile art. 6 alin. (1) lit. c),
referitoare la forma ∫i con˛inutul fotografiilor, se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
(3) Œn cazul Ón care, din motive obiective, solicitan˛ii nu
se pot prezenta la serviciile publice comunitare, cererile se
depun prin mandatar, Ónso˛ite de documentele prev„zute la
alin. (2), precum ∫i de cele prev„zute la art. 6 alin. (1)
lit. a) ∫i b).
Art. 29. — (1) Domiciliul cet„˛eanului rom‚n minor se
stabile∫te de drept, Ón condi˛iile legii, Ón statul Ón care au
domiciliul ambii p„rin˛i sau, dup„ caz, doar unul dintre
p„rin˛i, dac„ exist„ acordul expres al celuilalt p„rinte.
(2) Dovada domiciliului Ón str„in„tate pentru minorul
prev„zut la alin. (1) se poate face fie cu propriul pa∫aport
Ón care este men˛ionat statul de domiciliu, fie cu
pa∫apoartele ambilor p„rin˛i, Ón cazul Ón care ace∫tia au
domiciliul Ón acela∫i stat, sau, dup„ caz, cu pa∫aportul
unuia dintre p„rin˛i ∫i declara˛ia celuilalt p„rinte, prin care
Ó∫i exprim„ acordul cu privire la domiciliu, dat„ Ón fa˛a
func˛ionarului care prime∫te cererea sau autentificat„ Ón
˛ar„ de notarul public, iar Ón str„in„tate de misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale Rom‚niei ori, dac„ a
fost dat„ Ón fa˛a autorit„˛ilor str„ine, s„ Óndeplineasc„
condi˛iile de supralegalizare prev„zute de lege sau s„ aib„
aplicat„ apostila conform Conven˛iei cu privire la
suprimarea cerin˛ei supralegaliz„rii actelor oficiale str„ine,
adoptat„ la Haga la 5 octombrie 1961, la care Rom‚nia a
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aderat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 66/1999, aprobat„
prin Legea nr. 52/2000, cu modific„rile ulterioare.
Art. 30. — (1) Certificatele de stare civil„ eliberate de
autorit„˛ile str„ine, prezentate Ón condi˛iile art. 28, pot fi
acceptate numai dup„ efectuarea transcrierii Ón registrele
de stare civil„ rom‚ne.
(2) Œn cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice sau
la oficiile consulare ale Rom‚niei Ón str„in„tate, fotocopiile
documentelor prezentate Ón condi˛iile art. 28 se certific„ de
c„tre func˛ionarul consular. Dispozi˛iile art. 10 alin. (3),
referitoare la restituirea documentelor originale, se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
Art. 31. — (1) Cererile primite Ón condi˛iile art. 28 se
solu˛ioneaz„, dup„ caz, de c„tre serviciile publice
comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple sau de c„tre Direc˛ia General„ de Pa∫apoarte.
(2) Œn vederea solu˛ion„rii cererilor depuse Ón str„in„tate,
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rom‚niei
transmit cererile formulate Ón condi˛iile art. 28, Ónso˛ite de
fotocopiile documentelor certificate de func˛ionarul consular,
precum ∫i de celelalte documente prezentate, la Direc˛ia
General„ de Pa∫apoarte.
Art. 32. — (1) Pa∫aportul simplu Ón care a fost aplicat„
men˛iunea privind stabilirea domiciliului Ón str„in„tate se
ridic„ personal de c„tre titular de la autorit„˛ile competente
la care au fost depuse cererile. Œn cazul Ón care, din
motive obiective, titularul pa∫aportului nu se poate deplasa
la serviciile publice comunitare, pa∫aportul poate fi ridicat
de persoana Ómputernicit„ prin procur„ special„,
autentificat„ Ón ˛ar„ de notarul public, iar Ón str„in„tate de
misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Rom‚niei.
(2) Œnm‚narea c„tre solicitant a pa∫aportului simplu Ón
care a fost aplicat„ men˛iunea privind stabilirea domiciliului
Ón str„in„tate, cu aplicarea corespunz„toare a dispozi˛iilor
referitoare la termenele de solu˛ionare prev„zute la art. 14,
se face concomitent cu predarea urm„toarelor documente
ale titularului:
a) actul de identitate eliberat de autorit„˛ile rom‚ne
competente;

b) pa∫aportul anterior, dac„ este cazul.
Art. 33. — (1) Cet„˛eanul rom‚n care are domiciliul Ón
str„in„tate Ó∫i poate stabili oric‚nd, Ón mod liber, domiciliul
Ón Rom‚nia.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), cererea pentru
eliberarea c„r˛ii de identitate se adreseaz„ serviciului public
comunitar pentru eviden˛a persoanelor pe raza c„ruia
locuie∫te, concomitent cu cererea pentru aplicarea Ón
pa∫aport a men˛iunii privind stabilirea domiciliului Ón
Rom‚nia ori pentru anularea men˛iunii privind domiciliul Ón
str„in„tate sau a pa∫aportului.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 34. — (1) Modelul cererilor pentru eliberarea
documentelor de c„l„torie sau pentru includerea minorului
Ón documentele de c„l„torie ale p„rin˛ilor, al cererilor
formulate de p„rin˛i pentru eliberarea pa∫aportului individual
minorului care nu a Ómplinit v‚rsta de 14 ani, precum ∫i
modelul declara˛iei privind acordul celuilalt p„rinte cu privire
la eliberarea unui pa∫aport pentru minor se stabilesc prin
dispozi˛ia Direc˛iei Generale de Pa∫apoarte, iar modelul
declara˛iei pe propria r„spundere, prezentat„ Ón punctul de
trecere a frontierei, precum ∫i modelul declara˛iei privind
acordul p„rin˛ilor pentru ie∫irea din ˛ar„ a minorului Ónso˛it
de o persoan„ fizic„ major„ se stabilesc prin dispozi˛ia
Inspectoratului General al Poli˛iei de Frontier„.
(2) Prin grija conduc„torilor autorit„˛ilor rom‚ne,
competente s„ primeasc„ ∫i s„ solu˛ioneze cereri sau s„
analizeze cu privire la Óndeplinirea condi˛iilor de exercitare
a dreptului la libera circula˛ie, Ón condi˛iile prezentelor
norme metodologice, modelele cererilor ∫i declara˛iilor
prev„zute la alin. (1) se pun la dispozi˛ia publicului ∫i pe
pagina proprie de Internet a institu˛iilor din care fac parte.
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