
 
 

Data_______________________ 
Dată în fata mea _______________ 
Semnătura__________________ 

 
 

DECLARAŢIE DE ACORD PĂRINŢI  
PENTRU ELIBERARE PAŞAPORT MINOR PESTE 14 ANI 

Subsemnatul ________________________________ , C.N.P.__________________  

domiciliat în localitatea_________________ __ , judetul________________, posesor al 

PAS/C.I./B.I./C.I.P seria____ nr ___________ eliberat la data de_______________   

de către 

şi subsemnata __________________________________ , C.N.P. _________________  

domiciliată în localitatea __________________ , judetul ____________ , posesoare a 

PAS/C.I./B.I./C.I.P seria____ nr ___________ eliberat la data de_______________   

de către 

în calitate de părinti, declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca fiului  

nostru/fiicei noastre, ___________________________________________ , născut(ă) la 

data de  __________ , în localitatea ________________  judetul/tara __________ , 

C.N.P. _________________________ având domiciliul în localitatea _______________ , 

judetul/tara __________________ , să i se elibereze paşaport simplu electronic/temporar 

*cu mentionarea domiciliului în (tara)  ____________________ . 

Semnătură tată Semnătură mamă 

 

În scopul emiterii pasaportului individual pentru minorul cu vârstă de la 14 la 18 ani, în temeiul art.17 din Legea 248/2005, actualizată,  
aveţi obligaţia să completați Declarația, în caz contrar refuzul dvs. determinând imposibilitatea eliberării paşaportului. Informaţiile 
înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt comunicate Direcţiei Generale de Paşapoarte (în scopul 
constituirii şi gestionării Registrului Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple), și altor autorități/instituții publice abilitate de lege, în 
condițiile normelor aplicabile protecției datelor personale. Regulamentul (UE) 2016/679 vă dă dreptul de acces, de rectificare a datelor 
personale, de restricţionare a prelucrării, precum şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la misiunea diplomatică/oficiul consular sau la 
SPCP Suceava şi la Direcţia Generală de Paşapoarte. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi 
de supraveghere. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind activitatea de prelucrare a datelor personale, puteţi să vă adresaţi 
instituţiilor menţionate. 

*se va completa numai in situaţia solicitării pasaportului cu menţionarea domiciliului in străinătate 


