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cATRE, 
Doamna avocat Elena Anghelescu, 

office@avocatix.ro 

in referire la solicitarea dumneavoastra, inregistrata la nivelul IGPF cu nr. 
CR8964/10.10.2016, prin care ne solicitati sa va informam cu privire la documentele 
acceptate de Politia de Frontiera ca dovada a domiciliului sau re~edintei minorului in 
strainatate in vederea trecerii frontierei de catre acesta, va comunicam urmatoarele: 

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. 
( 6'" 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 



f> 

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 
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 circulafie ~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. (6/\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". 

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 minorului cad in sarcina ~efului punctului politiei de 
frontiera care functioneaza in punctul de trecere a frontierei prin care minorele vor 
intentiona sa iasa . ata,"' 0\ 
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