
CERERE
pentru emiterea pasaportului si stabilirea domiciliului în strainatate a minorilor,

cetateni români adoptati de cetateni straini
Rog sa aprobati eliberarea unui pasaport pentru stabilirea domiciliului în (tara)

la adresa
a copilului adoptat, cu urmatoarele date de identitate

CNP Sex Data nasterii
M F Z Z L L A A A A

Numele

Prenumele

Prenumele tatalui adoptiv Prenumele mamei adoptive

Locul  nasterii:Tara Judetul Localitatea

Metionez ca înainte de adoptie minorul s-a numit
Numele

Prenumele

Prenumele tatalui natural Prenumele mamei naturale

Ultimul domiciliu  în România: Judetul Localitatea
Adresa, telefon

Nationalitatea
         Nu depasiti zona alba !

Semnalmente
Înaltime Culoarea ochilor                                                                    Semnatura minorului

cm                                                                      (daca este cazul)

Continuare pe verso.

Nr.__________________
Mapa________________
_

Loc pentru
fotografie

3,5x4,5
cm

Certific identitatea persoanei
si exactitatea datelor

Loc pentru
fotografie

3,5x4,5
cm

7
C. A.J.M.



Subsemnatul
în calitate de

Declar pe propria raspundere ca (marcati cu X situatia corespunzatoare)

minorul nu poseda poseda (a posedat) pasaportul simplu nr.

        pasaport simplu eliberat la data de de formatiunea de pasapoarte

din judetul

si solicit un nou pasaport deoarece

Minorul se  carte de identitate seria nr eliberat la
legitimeaza buletin de identitate data de de
cu (marcati adeverinta provizorie de identitate
      cu X) certificat de nastere

Solicit eliberarea pasaportului în regim de urgenta. (Marcati cu X)

DA NU

Data depunerii cererii

                                                          Semnatura împuternicitului

DOVADA DE PRIMIRE A PASAPORTULUI
Subsemnatul

în calitate de
am primit pasaportul nr.

Ma carte de identitate seria nr eliberat la
legitimez buletin de identitate data de de
cu (marcati adeverinta provizorie de identitate
      cu X) pasaport

Data primirii pasaportului

Semnatura

La cerere se anexeaza:
- 3 (doua) fotografii color 3,5/4,5 cm;
- copie legalizata dupa hotarârea judecatoreasca (ramasa definitiva) prin care s-a
încuviintat adoptia si o xerocopie a acesteia;
- certificatul de nastere al copilului adoptat (original + 2 xerocopii);
- adresa de certificare a fotografiei minorului emisa de institutia de ocrotire autorizata;
- certificatul de conformitate al Comitetului Român de Adoptii;
- delegatie sau procura pentru avocati în cazul în care parintii adoptivi nu se pot prezenta
pentru întocmirea formalitatilor;
Cererea se depune la formatiunea de pasapoarte pe raza careia se afla instanta de
judecata care a pronuntat hotarârea de încuviintare a adoptiei.
Cererea completata cu date inexacte sau omisiuni si neanexarea  (în functie de situatie) a

documentelor mentionate, nu poate fi aprobata.


