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L E G E  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaŃii a 
cetăŃenilor români în străinătate 

 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 

Art. I – Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaŃii a cetăŃenilor români în străinătate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. Alineatul (1) al articolului 6, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 ,,(1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăŃenii români pot călători în străinătate, sunt 
următoarele: 
a) paşaport diplomatic; 
b) paşaport de serviciu; 
c) paşaport diplomatic electronic; 
d) paşaport de serviciu electronic; 
e) paşaport simplu; 
f) paşaport simplu electronic; 
g) paşaport simplu temporar; 
h) titlu de călătorie.” 
 

2. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă. 
 

3. Alineatul (1) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe 
baza căruia cetăŃenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele cu care 
România sau Uniunea Europeană a încheiat acorduri, înŃelegeri bilaterale sau protocoale.” 
 

4. La articolul 7 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,a) minorii sub vârsta de 12 ani;” 
 

5. Alineatul (3) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 ,,(3) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani pentru 
minorii cu vârsta mai mică de 12 ani.” 
 

6. Alineatul (3) al articolului 13, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(3) Paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani 
pentru minorii cu vârsta mai mică de 12 ani.” 
 

7. La capitolul II, titlul secŃiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"SECłIUNEA a 4-a  
Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar". 
 

8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,Art. 15 - (1) Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăŃenilor români care îndeplinesc 
condiŃiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaŃiile de suspendare a dreptului de a 
călători în străinătate. 
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(2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanŃi, în 
Ńară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple în a căror rază 
de competenŃă au domiciliul sau, după caz, reşedinŃa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României.  
(3) În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public 
comunitar pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinŃă, cererile 
pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public 
comunitar pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple. 
(4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, în cazul persoanelor lipsite temporar de 
capacitatea de exerciŃiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către 
autorităŃile medicale române, prezenŃa titularului fiind obligatorie. 
(5) Paşapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea 
contravalorii acestora şi a taxelor consulare prevăzute de lege. 
(6) În situaŃia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul că datele înscrise în 
paşaportul simplu electronic sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze cel mai apropiat serviciu 
public comunitar pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple, care este obligat să îi elibereze un 
nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5)”. 
 

9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Art. 17 - (1) Minorilor cetăŃeni români care nu se află în una dintre situaŃiile de suspendare a 
exercitării dreptului la libera circulaŃie în străinătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în 
următoarele condiŃii: 
a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinŃi, a părintelui 
supravieŃuitor, a părintelui care exercită singur, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi 
irevocabilă, autoritatea părintească sau, după caz, a reprezentantului legal; 
b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor 
părinŃi, a părintelui supravieŃuitor, a părintelui care exercită singur, prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă şi irevocabilă, autoritatea părintească sau, după caz, a reprezentantului legal; 
(2) Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaŃia în care există neînŃelegeri între 
părinŃi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinŃi se află în imposibilitatea de a-şi 
exprima voinŃa, cu excepŃia situaŃiilor prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după 
soluŃionarea acestor situaŃii de către instanŃa de judecată, care se pronunŃă în condiŃiile legii.” 
 

10. La articolul 171 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,a) pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport 
simplu electronic;” 
 

11. Alineatul (4) al articolului 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,(4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităŃile prevăzute la art. 15 
alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) şi (6), respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, şi 
cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.” 
 

12. După alineatul (4) al articolului 171, se introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul 
cuprins: 
,,(41) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, în cazul persoanelor lipsite temporar de 
capacitatea de exerciŃiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către 
autorităŃile medicale române, fără ca prezenŃa titularului să fie obligatorie.” 
 
13. La articolul 18 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:     
,,a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani; 
  b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani;” 
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14. Alineatul (3) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi 
reŃinute numai de organele de poliŃie, autorităŃile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare 
ale României din străinătate, precum şi de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa 
paşapoartelor simple, doar în cazul în care situaŃia o impune, pentru exercitarea atribuŃiilor specifice 
prevăzute de lege. În aceste situaŃii autorităŃile care reŃin paşapoartele au obligaŃia să elibereze 
titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reŃinut, precum şi motivele care au stat la 
baza acestei măsuri.” 
 

15. Alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:   
,,(1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic ori a paşaportului 
simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de lege în acest sens, 
solicitantului i se respinge cererea.” 
 

16. Alineatul (1) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,(1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către 
persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la cea mai apropiată unitate de poliŃie sau la orice serviciu 
public comunitar pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple ori la DirecŃia Generală de 
Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.” 
 

17. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităŃile emitente, pot fi 
restituite titularilor dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi nu li s-au eliberat noi 
documente în locul acestora, în condiŃiile prezentei legi.”    
 

18. După alineatul (2) al articolului 26, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul 
cuprins: 
,,(21) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităŃile emitente după 
eliberarea unui nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, în condiŃiile 
prezentei legi, numai dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi după anularea 
documentului de călătorie eliberat în condiŃiile art. 27 alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului”.  
 

19. După alineatul (3) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul 
cuprins: 
,,(31) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 
alin. (2) după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiŃiile prezentei legi, 
numai după depunerea la autoritatea emitentă a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi 
într-o stare fizică corespunzătoare şi după anularea documentului de călătorie eliberat în condiŃiile alin. 
(1), la solicitarea scrisă a titularului”.  
 

20. La articolul 30 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:   
,,c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărŃi de 
identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinŃi i se permite ieşirea în aceleaşi 
condiŃii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraŃia celuilalt părinte, numai dacă părintele 
însoŃitor face dovada faptului că exercită singur autoritatea părintească prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă; 
d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărŃi de 
identitate şi călătoreşte însoŃit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiŃii şi 
împreună cu aceasta numai dacă persoana însoŃitoare prezintă o declaraŃie a ambilor părinŃi sau, după 
caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieŃuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă 
acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de 
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destinaŃie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale 
însoŃitorului respectiv.” 
 

21. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) CetăŃeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport 
simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menŃionarea Ńării de domiciliu, când se află în 
una dintre următoarele situaŃii:”. 
 

22. Alineatele (2)-(4) şi (6) ale articolului 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) CetăŃeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă 
rezidenŃa într-un stat membru al Uniunii Europene, al SpaŃiului Economic European sau al 
ConfederaŃiei ElveŃiene, eliberat de autorităŃile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, 
al SpaŃiului Economic European sau al ConfederaŃiei ElveŃiene, poate solicita eliberarea unui paşaport 
simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menŃionarea Ńării de domiciliu în acel stat.” 
(3) În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu 
menŃionarea Ńării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după 
caz, reşedinŃa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În 
situaŃiile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, 
respectiv a paşaportului simplu temporar cu menŃionarea Ńării de domiciliu, pot fi depuse la cel mai 
apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple. 
(4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menŃionarea Ńării de domiciliu se 
soluŃionează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor simple. 
...................................................................................................................................................................... 
(6) CetăŃeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaŃia ca, la înmânarea 
paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menŃionarea Ńării de domiciliu, să 
predea actul de identitate care atestă existenŃa domiciliului în România, emis de autorităŃile române. ” 
 

23. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,Art. 37 - Minorul îşi stabileşte domiciliul în străinătate sau, după caz, în România, în condiŃiile 
Codului civil şi ale altor legi speciale care cuprind reglementări în această materie.” 
 

24. Alineatul (1) al articolului 41, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(1) În vederea punerii în executare de către autorităŃile competente a măsurii de suspendare a 
exercitării dreptului la liberă circulaŃie în străinătate, autorităŃile care au dispus măsurile prevăzute la 
art. 40 lit. a) - c) au obligaŃia de a le comunica autorităŃilor competente să elibereze paşaportul, 
DirecŃiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al PoliŃiei Române şi Inspectoratului General 
al PoliŃiei de Frontieră.” 
 

25. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
,,Art. 43 - Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaŃie în străinătate, cetăŃeanului 
român i se refuză temporar eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către 
autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către 
autorităŃile competente să pună în executare măsura.” 
 

26. La articolul 46, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,f) nerespectarea de către titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau a 
paşapoartelor simple temporare a obligaŃiei prevăzute la art. 20 alin. (1);” 
 
27. Articolul 52 se abrogă. 
 

28. Articolul 55 se abrogă.  
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Art. II - (1) În tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la 
,,paşaportul simplu” ,,paşaport diplomatic” şi ,,paşaport de serviciu” se consideră a fi făcute la 
paşapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaŃie a noilor 
tipuri de paşapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 
2001, cu modificările ulterioare, aflate în uz şi pe baza cărora cetăŃenii români pot călători în străinătate 
pe toată perioada de valabilitate înscrisă în paşaport, retrăgându-se treptat din circulaŃie, potrivit 
solicitărilor cetăŃenilor. 
(2) DispoziŃiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi menŃiunilor efectuate în cuprinsul acestor 
paşapoarte. 
 

Art. III - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaŃii a cetăŃenilor români în străinătate, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
prin hotărâre a Guvernului. 
 

Art. IV - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Art. V - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă dispoziŃiile art. III1, IV şi V din Legea 
nr.248/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. VI - Cererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităŃile competente şi 
nesoluŃionate până la intrarea în vigoare a prezentei legi se soluŃionează potrivit dispoziŃiilor aplicabile 
la data depunerii cererii. 
 

Art. VII - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaŃii a cetăŃenilor români în străinătate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 
 
 
 
  
 


