PROTOCOL DE LUCRU:
CONSULTAȚII BENEFICIARILOR PRIVIND REGULILE DE TRECERE A FRONTIEREI CU
COPII MINORI
CADRU NORMATIV/ SURSE UTILE DE INFORMAȚII
1. Convenția Internațională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20.11.1989 la
New York, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993;
2. Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în R. Moldova;
3. Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
4. Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de
pașapoarte;
5. HG nr. 125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor
de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova;
6. Pentru orice altă informație a consulta pagina poliției de frontieră
http://border.gov.md/index.php/ro/
Atât normele de drept național, cât internațional garantează dreptul copilului și al părinților săi
de a părăsi orice țară, inclusiv propria lor țară, și de a reveni în propria lor țară. Drept, care nu
poate fi îngrădit decât de restricțiile prevăzute în mod expres de lege.
Astfel, baza juridică care reglementează condițiile la ieșirea și intrarea în Republica Moldova
este reglementată de Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica
Moldova. Potrivit actului normativ, minorii au dreptul de a ieși și de a intra în Republica
Moldova numai însoțiți de unul dintre părinte/reprezentant legal sau de un însoțitor.
Cu referire la însoțitor, acesta urmează a fi desemnat prin declarație (unde se va indica scopul,
durata și țara de călătorie), de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează
notarial. Deci, necesar de reținut că, nu este necesar consimțământul ambilor părți, în
condițiile unei călătorii cu copilul minor. De altfel, aceeași situație este valabilă și pentru
minorii care au împlinit vârsta de 14 ani și sunt înmatriculați la studii în instituții de învățământ
din alte state.
Ținând cont că, poliția de frontieră acordă o atenție deosebită minorilor, sfătuim
părintelui/reprezentantului sau însoțitorului să se asigure obligatoriu despre:
•

•

perfectarea și valabilitatea pașaportului copilului minor (informațiile despre eliberarea
pașaportului pot fi obținute de pe site-ul http://www.registru.md/ sau apelând la
serviciul de informare : (+373) 022 257 070 sau 14909 ;
prezența declarației unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal, asta în condițiile
în care persoana deține calitatea de însoțitor;

REȚINEȚI că, legea impune acordul ambilor părinți, doar în cazul plecării minorului cu
domiciliul în străinătate, iar în cazul altor reprezentanți legali - consimțământul acestora,
exprimat prin decizie a autorității tutelare.
La fel, trebuie să rețineți că, adulții care au copii minori de până la 3 ani, sunt scutiți de cozi
la efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat.
Și la final, în cazul în care copilul minor deține cetățenia unui alt stat (de exemplu, statul
român), Vă recomandăm să vă documentați cu legislația și condițiile acestui stat.

