STABILIREA DOMICILIULUI
IN STRAINATATE
Cetãţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în strãinãtate poate solicita eliberarea unui paşaport
simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţãrii de domiciliu, când se aflã în
una dintre urmãtoarele situaţii:
a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadã de cel puţin un an sau, dupã caz, i s-a prelungit succesiv
dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificãrii familiale cu o persoanã
care domiciliazã pe teritoriul acelui stat;
c) a dobândit un drept de lungã şedere sau, dupã caz, un drept de şedere permanentã pe teritoriul statului
respectiv;
d) a dobândit cetãţenia statului respectiv;
e) a dobândit un drept de muncã ori este înscris într-o instituţie privatã sau publicã cu scopul principal de a
urma studii, inclusiv de formare profesionalã;
f) a dobandit un certificat de înregistrare ori al unui document care atestã rezidenţa într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, eliberat de autoritãţile competente dintr-un stat membru
al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
Cererea pentru solicitãrea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu
menţionarea ţãrii de domiciliu, se depune, in tara, la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple în a cãrui razã teritorialã a avut ultimul domiciliu sau, dupã caz, reşedinţa, iar în strãinãtate,
la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României.
Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare cu mentionarea tarii de domiciliu pot fi depuse la
cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, in cazul în care, din
motive obiective, solicitantul paşaportului simplu temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar

pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţã, precum si in cazul persoanelor
lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu (situatie in care cererile pot fi depuse în numele titularului, de cãtre
reprezentantul legal sau de cãtre autoritãţile medicale române).
Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice cu mentionarea tarii de domiciliu pot fi depuse la
cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, in cazul în care, din
motive obiective, solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţã.
Cetãţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în strãinãtate are obligaţia ca, la înmânarea
paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţãrii de domiciliu, sã
predea actul de identitate care atestã existenţa domiciliului în România, emis de autoritãţile române.
Documente necesare la depunerea cererii pentru eliberarea unui paşaportului simplu electronic ori a
unui paşaport simplu temporar cu menţionarea domiciliului in strainatate:
a) paşaportul anterior, dacã acesta existã;
b) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevãzute de lege, completatã pe numele
titularului;
c) certificate de stare civilã, în original;
d) documente eliberate de autoritãţile statului de domiciliu, în original, împreunã cu traducerea în limba
românã, dupã caz, din care sã rezulte una dintre situaţiile prezentate anterior (dobandirea unui drept de sedere in
statul respectiv etc.);
e) douã fotografii color identice, având dimensiunile de 3,5 x 4,5 cm, care respectã condiţiile legale*, numai în
cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani,
respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu (situatie in care cererile pot fi depuse în
numele titularului, de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre autoritãţile medicale române), dacã titularul nu este
prezent la depunerea cererii.
* Fotografiile se confirmã în faţa funcţionarului care primeşte cererea de cãtre persoana care o
formuleazã şi trebuie sã reprezinte fizionomia actualã a titularului, sã fie realizate din faţã, pe un fond clar,
neutru şi deschis la culoare, astfel încât sã permitã identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu
trebuie sã aibã capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie sã reprezinte o stare comunã. Prin

excepţie, fotografia poate fi realizatã cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului,
de la baza bãrbiei şi pânã la frunte, sã fie vizibilã în mod clar şi fãrã umbre de luminã. Ochelarii sunt acceptaţi
în fotografii numai dacã lentilele nu sunt colorate, nu reflectã lumina, nu provoacã umbre şi nu au porţiuni care
sã ascundã ochii. Rama ochelarilor nu trebuie sã acopere nicio porţiune a ochilor.
În cazul în care existã diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate la
depunerea cererii şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu
temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbãrii numelui sau prenumelui intervenite în
strãinãtate, cererea poate fi acceptatã numai dupã înscrierea menţiunii privitoare la aceastã schimbare pe actul de
stare civilã, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
Minorul isi stabileste domiciliul in strainatate sau, dupa caz, in Romania, in conditiile Codului familiei
si ale altor legi speciale care cuprind reglementari in aceasta materie.
Domiciliul cetãţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul
ambii pãrinţi, pãrintele supravieţuitor, pãrintele cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã
definitivã şi irevocabilã ori reprezentantul legal. În situaţia în care pãrinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul
minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care existã neînţelegeri între pãrinţi, de
instanţa de judecatã.
Dovada domiciliului în strãinãtate al minorului se face cu:
a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
b) paşaportul pãrinţilor, unuia dintre pãrinţi sau reprezentantului legal, dupã cum urmeazã:
1. paşapoartele ambilor pãrinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre pãrinţi şi declaraţia celuilalt pãrinte, prin care îşi exprimã acordul cu privire la
domiciliul minorului sau, dupã caz, hotãrârea judecãtoreascã prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt pãrinte,
rãmasã definitivã şi irevocabilã;
3. paşaportul pãrintelui supravieţuitor;
4. paşaportul pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi
irevocabilã;
5. paşaportul reprezentantului legal.

Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar cu mentionarea statului de domiciliu se
ridicã de la serviciul public comunitar sau, dupã caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României în strãinãtate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de
acesta/aceasta printr-o procurã specialã care respectã condiţiile legale.
La eliberarea paşaportului, persoanele prevãzute anterior prezintã un document de identitate valabil, însoţit,
dupã caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original.
La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de
stocare electronicã, sens în care i se asigurã condiţiile corespunzãtoare de securitate şi confidenţialitate.
Eliberarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu
menţionarea ţãrii de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea urmãtoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atestã domiciliul în România emis de autoritãţile române competente;
b) paşaportul anterior, dacã este cazul.
Actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa
persoanelor competent. Paşaportul anterior prezentat se anuleazã şi se restituie titularului.
Cetãţeanul român care are domiciliul în strãinãtate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul
în România.
Cetãţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru
evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cãrţii de identitate, care va face dovada
domiciliului în România.
La eliberarea cartii de identitate, pasaportul cu mentionea domiciliului in strainatate va fi prezentat, în
vederea anulãrii şi restituirii acestuia, sau, dacã documentul de cãlãtorie nu existã, cel în cauzã va da o
declaraţie cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta.

