CONSIMłĂMÂNTUL
în cazul minorilor
DeclaraŃiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a
paşaportului simplu temporar pentru minor se dau în faŃa funcŃionarului care
primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate
ale pãrinŃilor, al unuia dintre pãrinŃi au, dupa caz, al reprezentantului legal, aflate în
termen de valabilitate, în original şi xerocopie.
DeclaraŃiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a
paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiŃii decât în faŃa
funcŃionarului, precum şi procura specialã trebuie sã fie autentificate, în Ńarã de
notarul public, iar în strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României ori de autoritãŃile strãine.
DeclaraŃiile şi procura specialã emise de autoritãŃile strãine trebuie sã fie
însoŃite de o traducere legalizatã si trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiŃii:
a) documentele eliberate de autoritãŃile statelor semnatare ale ConvenŃiei cu
privire la suprimarea cerinŃei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la
Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin OrdonanŃa Guvernului nr.
66/1999 aprobatã prin Legea nr. 52/2000 cu modificãrile ulterioare, se apostileazã;
b) documentele eliberate de autoritãŃile statelor cu care România a încheiat
tratate de asistenŃã judiciarã sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice
altã formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
c) documentele care nu se încadreazã în categoriile prevãzute la lit. a) şi b) se
supralegalizeazã în condiŃiile prevãzute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la
reglementarea raporturilor de drept internaŃional privat.
In situatiile cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii
sau pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical
fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar
pentru obtinerea acordului celuilalt parinte, prevazut de lege, documentele emise de
instituŃia strãinã care organizeazã studiile sau concursurile ori care urmeazã sã
efectueze tratamentul medical trebuie sã fie însoŃite de o traducere legalizatã.
Hotãrârile judecãtoreşti pronunŃate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã
condiŃiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.
Actele de stare civilã ale cetãŃenilor români eliberate de autoritãŃi strãine
trebuie sã fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilã române, potrivit
legii.

