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CATRE,

Doamna Luminita Stanescu,
luminita@teotravel.ro

in referire la solicitarea dumneavoastra, inregistrata la nivelul IGPF cu nr.
CR9203/27.10.2016, prin care ne solicitati sa va informam cu privire la conditiile de
ie~ire din Romania a cetatenilor romani minori, va comunicam urmatoarele:
in conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2, lit. b) din Legea 21/1991, Legea
cetateniei romane, ,,sunt, de asemenea, cetateni romani cei care s-au nascut in
strainatate ~i ambii parinti sau numai unul dintre ei are cetatenia romana".
Cetatenii romani minori, chiar daca mai au ~i alta cetatenie in afara celei romane ~i
indiferent de pa~aportul pe care ii prezinta la controlul pentru trecerea frontierei
(romanesc sau emis de alt stat), pot ie~i din Romania doar cu respectarea prevederilor
Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate care
la art. 30 prevede ce documente trebuiesc prezentate la ie~irea din Romania pentru
cetatenii romani minori dupa cum urmeaza:
,,art. 30 (1) Organele politiei de frontiera permit ie~irea din Romania a cetatenilor
romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora, in urmatoarele
cazun:
a) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz,
al unei carti de identitate/carti electronice de identitate ~i calatore~te in strainatate insotit
de ambii parinti i se permite ie~irea in acelea~i conditii ~i impreuna cu ace~tia;
b) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz,
al unei carti de identitate/carti electronice de identitate ~i calatore~te in strainatate
impreuna cu unul dintre parinti i se permite ie~irea in acelea~i conditii ~i impreuna cu
acesta numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa
rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate, pentru o

perioada care sa nu depa~easca 3 ani de la data intocmirii acesteia sau, dupa caz, face
dovada decesului celuilalt parinte;
c) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz,
al unei carti de identitate/carti electronice de identitate ~i care calatore~te in strainatate
impreuna cu unul dintre parinti i se permite ie~irea in acelea~i conditii ~i impreuna cu
acesta, Ia.ra a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte, numai daca parintele insotitor
face dovada faptului ca i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva
~i irevocabila sau ca exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari
judecatore~ti ramase definitiva ~i irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatore~ti
ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
d) minorului care este titular al unui document de calatorie individual sau, dupa caz,
al unei carti de identitate/carti electronice de identitate ~i care calatore~te insotit de o alta
persoana fizica majora i se permite ie~irea in acelea~i conditii ~i impreuna cu aceasta
numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a
parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva ~i
irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei
hotarari judecatore~ti ramase definitiva ~i irevocabila ori in temeiul unei hotarari
judecatore~ti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, a
parintelui supravietuitor sau a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul
acestora cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate, pentru o perioada care sa nu
depa~easca 3 ani de la data intocmirii acesteia, precum ~i datele de identitate a
insotitorului respectiv.
(2) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b )- d) nu este necesara declaratia parintelui
decazut din drepturile parinte~ti sau, dupa caz, declarat disparut, in conditiile legii, daca
insotitorul face dovada in acest sens, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in
aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b)- d), organele politiei de frontiera
permit ie~irea din Romania a minorilor insotiti, numai in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin
faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe
teritoriul Romaniei ~i Ia.ra de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol,
cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de
autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada ~i statul sau statele in care
urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista acordul ambilor
parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;
b) in cazul in care insotitorul face dovada ca minorul se deplaseaza pentru studii sau
concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzatoare, din care sa rezulte
perioada ~i statul sau statele in care se vor desra~ura aceste studii sau concursuri, chiar
daca exista acordul doar al unuia dintre parinti.
(4) Declaratia prevazuta la alin. ( 1) lit. d) trebuie sa cuprinda ~i mentiunea daca
minorul urmeaza sa ramana in statul de destinatie ~i datele de identitate ale persoanei
careia urmeaza a-i fi incredintat minorul, precum ~i, dupa caz, datele de identitate ale
persoanei cu care se reintoarce in Romania, daca insotitorul este o alta persoana decat
cea cu care iese din Romania.

(5) Poate avea calitatea de insotitor ~i o persoana anume desemnata din cadrul unei
societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desra~oare activitati de transport
international de persoane.
(6) Organele politiei de frontiera vor permite ie~irea din Romania a minorilor
insotiti numai daca se constata ca se respecta informatiile prevazute la alin. ( 1) lit. b) ~i
c) ~i la alin. (4), referitoare la insotitor, iar in situatiile prevazute la alin. (3 ), daca se
constata ca ruta aleasa pentru deplasare ~i momentul prezentarii la ie~irea din tara se
justifica in raport cu destinatia, respectiv cu perioada deplasarii.
( 6'" 1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) ~i d), declaratia celuilalt parinte,
declaratia ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul, a
parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca, a parintelui supravietuitor sau a
reprezentantului sau legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de calatorii in
strainatate la ie~irea din Romania, nu este necesara atunci cand minorul cetatean roman
cu domiciliul sau re~edinta in tara de destinatie se deplaseaza insotit in conditiile
prezentului articol, in aceasta tara.
(7) Declaratiile prevazute la alin. (1) lit. b) ~i d) trebuie sa fie autentificate in tara de
notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
Romaniei ori, daca au fost date in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de
supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu
privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la
5 octombrie 1961 , la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvemului nr. 66/1999,
aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor ce emana
dintr-un stat cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta
juridica, in materie civila sau de drept al familiei, care prevad scutirea de
supralegalizare. Declaratiile trebuie sa fie eliberate partilor in doua duplicate, dintre care
un duplicat se pastreaza de catre insotitor, iar al doilea duplicat insote~te pa~aportul
minorului."
in cazul in care minorul este insotit de alte persoane decat parintii acestuia,
insotitorul mentionat in declaratia parintilor trebuie sa prezinte ~i cazierul judiciar
eliberat de autoritatile competente din Romania.
in lumina celor prezentate mai SUS, subliniem faptul Ca cetatenii romani
minori( chiar daca mai au ~i alta cetatenie in afara celei romane) nu pot calatori
neinsotiti de o persoana fizica majora. De asemenea, daca insotitorul minorului
dovede~te ca acesta are domiciliul sau re~edinta in strainatate ~i se deplaseaza in tara de
domiciliu sau re~edinta, nu va mai fi necesara prezentarea acordului parintilor pentru
efectuarea calatoriei.
in concluzie, raspunsul la intrebarile dumneavoastra, punctual, este:
1. La trecerea frontierei Romaniei, copiii cetateni romani posesori de pa~apoarte
canadiene cu varsta sub 18 ani nu pot calatori neinsotiti cu exceptia minorilor casatoriti
in conditiile legii.

2. La trecerea frontierei Romaniei, copiii cetateni romani posesori de pa~apoarte
romane~ti cu varsta sub 18 ani nu pot calatori neinsotiti cu exceptia minorilor casatoriti
in conditiile legii.
3. Dovada domiciliului in strainatate al minorului se face cu documentele
prevazute de art. 29, alin. (1) din Anexa la Hotararea Guvemului nr. 94/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate al carui continut 11 redam mai jos:
,,ART. 29
(1) Dovada domiciliului in strainatate al minorului se face cu:
a) pa~aportul acestuia, in care este mentionat statul de domiciliu;
b) pa~aportul parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, dupa
cum urmeaza:
1. pa~apoartele ambilor parinti, in cazul in care ace~tia au domiciliul in acela~i stat;
sau
2. pa~aportul unuia dintre parinti ~i declaratia celuilalt parinte, prin care i~i exprima
acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin
care instanta a stabilit domiciliul minorului la unul dintre parinti, ramasa definitiva ~i
irevocabila ori ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie
2013;
3. pa~aportul parintelui supravietuitor;
4. pa~aportul parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare
judecatoreasca ramasa definitiva ~i irevocabila ori a parintelui care exercita singur
autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatore~ti ramase definitiva ~i
irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatore~ti ramase definitiva pentru procesele
incepute cu data de 15 februarie 2013;
5. pa~aportul reprezentantului legal."
Referitor la dovada re~edintei in strainatate, legislatia Romaniei nu prevede expres
documentele pe baza carora, in vederea ie~irii din Romania, minorul sau insotitorul
acestuia pot face dovada faptului ca minorul are stabilita re~edinta in strainatate.
In aceste circumstante, aprecierea indeplinirii conditiei prevazute de art. 30, alin.
(fr" 1) din Legea 248/2005 se face de catre politistul de frontiera care efectueaza
controlul pentru trecerea frontierei in urma examinarii oricarui document, eliberat de
autoritatile competente ale statului de re~edinta, care da dreptul la re~edinta pe teritoriul
acelui stat persoanei in cauza.
Fara a o considera o enumerare limitativa, documentele care dovedesc re~edinta in
strainatate pot fi:
- certificatul de inregistrare sau permisul de ~edere eliberate conform legislatiei
nationale a Statelor Membre de transpunere a prevederilor art. 8, alin. (2), respectiv art.
9 alin. (1) din Directiva 38/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului din 29 aprilie
2004 privind dreptul la libera circula!ie ~i ~edere pe teritoriul statelor membre pentru
cetatenii Uniunii ~i membrii familiilor acestora;

- documentul eliberat in conformitate cu legislatia fiecarui stat in parte (altele decat
statele member ale Uniunii Europene) cum ar fi permisul de ~edere, permisul de
rezidenta, carte de rezidenta, etc.;
- adeverinte eliberate de autoritatile competente ale statului in care minorul i~i are
re~edinta ~i care atesta faptul ca persoana in cauza este resident al statului respectiv.
Subliniem faptul ca dovada re~edintei trebuie sa se faca in ceea ce prive~te minorul
pentru a ne afla in fata exceptiei prevazute de art. 30, alin. (fr'' 1) din Legea 248/2005
re~edinta insotitorului in statul de destinatie nefiind suficienta pentru a se putea face
aplicarea acestui text de lege.
De asemenea, pentru evitarea situatiilor in care politistul de frontiera, de~i i se
prezinta anumite documente eliberate de statele de re~edinta, din cauza barierelor
lingvistice se afla in imposibilitatea de a aprecia daca respectivul document face sau nu
dovada re~edintei, orice document care nu este redactat in limba romana va fi prezentat
alaturi de 0 traducere in limba romana, legalizata conform legislatiei in vigoare. in plus,
conform art. 13 din Constitutie, ,,in Romania, limba oficiala este limba romana".
4. Insotitorul minorului mentionat in declaratia parintilor trebuie sa prezinte
cazierul judiciar eliberat de autoritatile competente din Romania.
Conditiile de ie~ire din Romania ale cetatenilor romani minori cat ~i modelul
declaratiei parintilor le gasiti pe pagina de internet a Politiei de Frontiera Romane
www.politiadefrontiera.ro - la sectiunea ,,conditii de calatorie/cetateni romani/conditii
de ie~ire din tara pentru cetatenii romani minori".
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 105/2001 privind
frontiera de stat a Romaniei, analizarea documentelor ~i decizia de permitere sau de
nepermitere a ie~irii din tara a minorilor cad in sarcina ~efului punctului politiei de
frontiera care functioneaza in punctul de trecere a frontierei prin care minorii vor
intentiona sa iasa din tara.
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