Cererea formulată de un singur părinte/ părintele supraviețuitor/
reprezentantul legal/ persoana împuternicită,
pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/temporar CRDS pentru
minorul care nu a împlinit 14 ani trebuie însoţită, după caz, şi de:
 Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau
declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de
pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte,
autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită,
în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale
autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă
definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia
părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi
irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15
februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres
faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus
exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea
paşaportului.
 Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre
judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15
februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit
acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.
 Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile
formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie
nu se află sub ocrotirea părinţilor.
 Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele
supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de
acesta, în original.
 DOAR în cazul pașaportului simplu temporar CRDS: documentele
emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale
(însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente
emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz,
de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau
statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va f i
urmat tratamentul medical.

