


a) copilului, in care este mentionat statul de domiciliu; 
b) parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, dupa 

cum urmeaza: 
1. ambilor parinti, in cazul in care au domiciliul in stat; 
2. unuia dintre parinti declaratia celuilalt parinte, prin care exprima 

acordul cu privire la domiciliul minorului. 
Referitor la dovada in strainatate, legislatia Romaniei nu prevede expres 

documentele pe baza carora, in vederea din Romania, minorul sau insotitorul 
acestuia pot face dovada faptului ca minorul are stabilita in strainatate. 

In aceste circumstante, aprecierea indeplinirii conditiei prevazute de art. 30, alin. 
( 61\ 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 care da dreptul la pe teritoriul 
acelui stat persoanei in cauza. 

Fara a o considera o enumerare limitativa, documentele care dovedesc in 
strainatate pot fi: 

- certificatul de inregistrare sau permisul de 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 a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind dreptul la libera circulatie pe teritoriul statelor membre pentru 
cetatenii Uniunii membrii familiilor acestora; 

- adeverinte eliberate de autoritatile competente ale statului in care minorul are 
care atesta faptul ca persoana in cauza este rezident al statului respectiv. 

Subliniem faptul ca dovada domiciliului/re$edinfei trebuie sa se faca fn ceea ce 
prive$fe minorul pentru a ne afla fn fa/a excepfiei prevazute de art. 30, alin. (61\ 1) din 
Legea 248/2005 domiciliul insotitorului in statul de destinatie nefiind suficienta pentru a 
se putea face aplicarea acestui text de lege. 

In concluzie, organele politiei de frontiera romane vor permite copilului din 
Romania insotita de catre un parinte rara a fi nevoie de o declaratie din partea celuilalt 
parinte, doar pe baza documentelor de calatorie ale copilului, dupa ce se va face dovada 
faptuh.!i ca minorul are domiciliul sau in tara de destinatie a calatoriei. 

In continuare va asiguram de intreaga disponibilitate a institutiei noastre fata de 
cetateni. 
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