Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a
cetățenilor români în străinătate

Art. 171.
(1) Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc
condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a
dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:
a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un pașaport simplu
electronic;
b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care
există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau
în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care
călătorește se află în conflict;
c) când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize
valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat
sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
d) când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru
obținerea unor vize și declară că trebuie să călătorească de urgență în străinătate;
e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa
la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori
sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului
celuilalt părinte prevăzut la art. 17;
f) pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie
valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își
reglementeze șederea pe teritoriul unui stat;
g) în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este
necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar
pentru emiterea pașaportului simplu electronic.
(2) Pașaportul simplu temporar se eliberează:
a) în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în termenul legal prevăzut pentru eliberarea
pașaportului simplu electronic;

b) în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la
data depunerii cererii.
(3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite, după caz, cu documente emise
de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori
avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul/statele în
care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.
(4) Cetățenii români prevăzuți la alin. (1) lit. f), care nu mai posedă documente de
călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate,
trebuie să prezinte documente care să probeze această necesitate.
(5) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie dovedite, după caz, cu documente care să
ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și
urgența deplasării persoanei în străinătate.

