
* În conformitate cu prevederile art. alin 1, lit. b, din Legea 248 din 2005, cu modific rile i
complet rile ulterioare, perioada pentru care p rintele î i exprim acordul cu privire la efectuarea
de c l torii în str in tate de c tre minor, nu va dep i 3 ani de la data întocmirii declara iei

DECLARA IE  PRIVIND ACORDUL UNUIA DINTRE P RIN I       
 PENTRU IE IREA DIN AR  A MINORULUI ÎNSO IT DE CEL LALT P RINTE 

Subsemnatul(a)____________________________, domiciliat( ) în 
___________________________________________________, identificat( ) cu 
_______, seria ________, nr. ___________, eliberat  de ___________, la data de 
_____________, CNP _____________________, declar pe proprie r spundere 
urm toarele:  

Sunt de acord ca fiul meu/fiica mea minor/minor   
______________________________________, n scut( ) la data ___________, 
identificat/identificat  cu ____________, seria___________, nr.__________, având 
CNP _________________, pa aport nr. ____________, eliberat de________ la data 
de ____________, s  c l toreasc  în str in tate, începând cu data prezentei 
declara ii, pân  la data de* _____, împreun  cu (numele i prenumele p rintelui 
înso itor)_______________________, în calitate de p rinte al minorului, 
domiciliat( ) în _________________________, identificat( ) cu _______, seria 
___________, nr. __________, eliberat/  de _______________, la data de 
________________, n scut la data de__________, CNP _____________________.   

Redactat de notarul public _______________, într-un singur exemplar 
original i 3 duplicate, din care un duplicat pentru arhiva biroului notarial, un duplicat 
se p streaz  de c tre înso itor i unul înso e te pa aportul/cartea de identitate al/a 
minorului. 

    Semn tura: ________________   

  (Numele i semn tura p rintelui care d  declara ia) 

Informarea părinților cu privire la legea 248/2005 (în special articolul 32): 

Părinții trebuie informați cu privire la pedepsele aplicabile pentru traficul de 
minori și cu privire la ce alte obligații au atunci când minorul pe care îl au în 
îngrijire călătorește. Dacă părinții au cunostință de antecedente penale ale 

persoanei care va însoți minorul, aceștia nu trebuie să încuviințeze călătoria.

Adresa de domiciliu a minorului poate indica o zonă 
cunoscută pentru problema traficului de persoane.

Perioada de cãlãtorie e importantă pentru că o perioadă 
mai mare de ședere ar putea indica că persoana 
respectivă e posibil să ajungă într-o situație de trafic.

Numele și prenumele însoțitorului este foarte important în cazul 
persoanelor terțe însoțitoare pentru că poate ajuta la identificarea 
unor potențiali traficanți sau persoane de interes în viitor. 
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