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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 649 din 26.07.2018 a fost publicată Hotărârea de
Guvern nr. 541/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 94/2006 - https://www.cnpromania.ro/upload/blog/hotararea-541-2018pentru-modificarea-si.pdf .

În principal, actul normativ vizează:
 modificarea articolul 14, alineatul (2) astfel încât paşaportul simplu
electronic să poată fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la
reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea sau, după caz,
la adresa din străinătate la care titularul ori persoana care a formulat cererea
solicită să îi fie expediat, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de
expediţie.
 modificarea art. 24 alin. (1) lit. a) și d) astfel încât declarația
celuilalt părinte/a ambilor părinți sau a reprezentantului legal să fie dată
pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii
declarației, fără menționarea destinațiilor/rutelor alese;
 modificarea art. 24 alin. (1) lit. g) în sensul că, în cazul în care
minorul se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri oficiale,
sunt necesare și suficiente documentele emise de instituția organizatoare,
din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile
sau concursurile oficiale, însoțite, după caz, de traduceri legalizate, fără a
mai fi necesară avizarea documentelor în cauză de către o autoritate
administrativă în domeniu.
 stabilirea
documentelor
doveditoare
privind
stabilirea domiciliului/reședinței minorului în țara de destinație. Astfel,
dovada domiciliului minorului în țara de destinație se face cu documentele
prevăzute la art. 29 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr.
94/2006, cu alt document de călătorie al minorului sau cu documentul de
identitate al minorului, în care este menționat domiciliul,
iar
dovada
reședinței minorului se face cu documente emise de autoritățile statului
de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat.
 introducerea unei dispoziții potrivit căreia, în cazul în care destinația
călătoriei nu poate fi dovedită prin bilete de călătorie emise de companii
transportatoare pentru întregul parcurs al călătoriei, însoțitorul minorului
completează olograf o declarație pe proprie răspundere în fața organelor
poliției de frontieră, din care să rezulte că țara de destinație a călătoriei
este cea de reședință/domiciliu a/al minorului;
 inserarea unor prevederi referitoare la exceptarea de la procedura
de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga, pentru documentele
eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate
de asistență juridică ce prevăd scutirea de astfel de formalități.
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