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The present paper on the study concerning the legal provisions regarding the 
foreigners' exit and expulsion from Romania. It shows the conditions in which foreigners 
leave Romania, the general conditions in which foreigners are expulsed from the Romanian 
territory, as well as other aspects regarding the foreigners' integration in economic, 
cultural and social life, and the medical assistance granted to them. 
 

1. Preliminarii. Integrarea în via\a economic[, cultural[ ]i social[ a str[inilor. 

Statul rom`n asigur[ condi\iile pentru integrarea str[inilor c[rora li s-a acordat un drept de 

]edere în Rom`nia, în via\a economic[, social[ ]i cultural[ a \[rii (art.77 alin.1). În scopul 

integr[rii str[inilor pot fi organizate ]i desf[]urate activit[\i prev[zute de art.70 alin.2. 

Integrarea social[ a str[inilor care au dob`ndit o form[ de protec\ie în Rom`nia 

(potrivit  O.G. nr.102/2000 privind statutul ]i regimul refugia\ilor în Rom`nia, republicat[) 

este reglementat[ prin O.G. nr.44/2004 privind integrarea social[ a str[inilor care au 

dob`ndit o form[ de protec\ie în Rom`nia. Prin aceast[ ordonan\[ se urm[re]te facilitarea 

integr[rii sociale a str[inilor care au dob`ndit o form[ de protec\ie în Rom`nia, prin 

asigurarea accesului la urm[toarele drepturi : dreptul la un loc de munc[, dreptul la o 

locuin\[, dreptul la asisten\[ medical[ ]i asisten\[ social[, asigur[ri sociale, dreptul la 

educa\ie etc.  O.G. nr. 44/2004 privind integrarea social[ a str[inilor care au dob`ndit o 

form[ de protec\ie în Rom`nia, a fost aprobat[ prin Legea nr. 185/2004 ]i modificat[ prin 

O.G. nr. 73/2004 care a fost aprobat[ prin Legea nr. 474/2004. 

 

2. Asisten\a medical[. Potrivit art.1 din Legea nr. 296/2002 cet[\enii statelor cu 

care Rom`nia a încheiat acorduri, în\elegeri, conven\ii sau protocoale interna\ionale de 

reciprocitate în domeniul s[n[t[\ii ]i activit[\ilor medicale beneficiaz[ pe teritoriul 

Rom`niei, de servicii medicale acordate de institu\iile sanitare publice, în condi\iile stabilite 

prin respectivele documente interna\ionale. Cet[\enii rom`ni afla\i pe teritoriul acestor state 

beneficiaz[, în contrapartid[ de acelea]i drepturi: Legea nr. 296/2002 privind acordarea 

asisten\ei medicale în Rom`nia cet[\enilor str[ini, în baza acordurilor, în\elegerilor, 

conven\iilor sau protocoalelor interna\ionale de reciprocitate în domeniul s[n[t[\ii, la care 

Rom`nia este parte, a fost modificat[ prin O.G. nr. 63/2004, ordonan\[ aprobat[ prin Legea 

nr. 459/2004. Asisten\a medical[ a str[inilor lua\i în custodie este reglementat[ prin art.96 

din O.U.G. nr. 194/2002, republicat[, modificat prin Legea nr. 482/2004. Astfel, str[inii 

da\i în custodie public[ au dreptul la asisten\a medical[, medicamente ]i materiale sanitare 

gratuite (art.96 alin.1). Aceste servicii medicale se asigur[, dup[ caz, prin serviciul medical 

al centrelor de cazare sau prin unit[\ile sanitare ale Ministerului S[n[t[\ii (art.96 alin.2). 

 



Revista de }tiin\e Juridice 

 218 

3. Ie]irea str[inilor. În cazul în care str[inul nu mai este în posesia documentului 

de trecere a frontierei de stat în baza c[ruia a intrat în \ar[, trebuie s[ prezinte la ie]irea din 

Rom`nia un nou document, valabil, de trecere a frontierei de stat. În aceast[ situa\ie 

organele poli\iei de fronier[ permit ie]irea din \ar[ cu avizul Autorit[\ii pentru str[ini 

(art.14 alin.1) Acest aviz se elibereaz[ în regim de urgen\[, iar în situa\iile în care sunt 

necesare verific[ri am[nun\ite, termenul poate fi de maximum 5 zile de la data solicit[rii ( 

art.14 alin.11 introdus prin Legea nr. 482/2004). 

Ie]irea din \ar[ a str[inilor care au cet[\enia mai multor state se face pe baza 

documentului de trecere a fronierei de stat cu care a intrat. În cazuri deosebite, organele 

poli\iei de frontier[ pot permite ie]irea din \ar[ ]i în baza documentului care atest[ o alt[ 

cet[\enie (art.14 alin.2).  

Potrivit art.15 alin.1 din OUG nr. 194/2002, republicat[, str[inilor nu li se permite 

ie]irea din \ar[ în urm[toarele situa\ii: a) este învinuit sau inculpat într-o cauz[ penal[ ]i 

magistratul dispune instituirea m[surii interdic\iei de p[r[sire a localit[\ii sau a \[rii; b) a 

fost condamnat prin hot[r`re judec[toreasc[ r[mas[ definitiv[ ]i are de executat o pedeaps[ 

privativ[ de libertate. 

În toate situa\iile se vor preciza motivele pentru care se solicit[ m[sura ]i dup[ 

caz, vor fi prezentate documentele doveditoare (art.13 alin.3).  

Nepermiterea ie]irii din \ar[ se realizeaz[ prin (art.15 alin.4): instituirea 

consemnului nominal în sistemul de eviden\[ a traficului la frontiera de stat, de c[tre 

Inspectoratul General al Poli\iei de Frontier[ ; aplicarea în documentele de trecere a 

frontierei de stat a ]tampilei cu simbolul „C” de c[tre Autoritatea pentru str[ini ]i 

forma\iunile sale teritoriale. Art. 16 din OUG nr.194/2002, republicat[, reglementeaz[ 

încetarea m[surii de nepermitere a ie]irii. 

 

4. Regimul îndep[rt[rii str[inilor. 

 a) Condi\ii generale cu privire la îndep[rtarea str[inilor de pe teritoriul Rom`niei. 

Împotriva str[inilor a c[ror ]edere în Rom`nia a devenit ilegal[ ori al c[ror drept de ]edere 

a fost anulat sau revocat, Autoritatea pentru str[ini poate dispune m[sura îndep[rt[rii de pe 

teritoriul Rom`niei ]i, dup[ caz, poate dispune m[sura interzicerii intr[rii în Rom`nia 

pentru o perioad[ nedeterminat[ (art.79  în redactarea Legii nr. 482/2004). 

Dispozi\ia de p[r[sire a teritoriului Rom`niei constituie decizia Autorit[\ii pentru 

str[ini sau a forma\iunilor sale teritoriale, care oblig[ un str[in s[ p[r[sesc[ \ara noastr[ 

într-un termen stabilit (vezi pct.8 lit.A). 

Potrivit art.82 în redactarea Legii nr. 482/2004, dispozi\ia de p[r[sire a teritoriului 

poate fi atacat[ în termen de 10 zile lucr[toare de la data comunic[rii, la Curtea de Apel 

Bucure]ti, în cazul în care aceasta a fost emis[ de Autoritatea pentru str[ini, sau la curtea de 

apel în a c[rei raz[ de competen\[ se afl[ forma\iunea teritorial[ care a emis aceast[ 

dispozi\ie. Instan\a solu\ioneaz[ cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. 

Sentin\a instan\ei este definitiv[ ]i irevocabil[. Exercitarea c[ii de atac men\ionate 

suspend[ executarea dispozi\iei de p[r[sire a teritoriului. 

 

b) Str[ini indezirabili. Declararea ca indezirabil constituie o m[sur[ administrativ[ 

de autoritate, dispus[ împotriva unui str[in care a desf[]urat, desf[]oar[ ori exist[ indicii 

temeinice c[ inten\ioneaz[ s[ desf[]oare activit[\i de natur[ s[ pun[ în pericol siguran\a 

na\ional[ sau ordinea public[ (art.83 alin.1). Aceast[ m[sur[ se dispune de c[tre procurorul 

anume desemnat de la Parchetul de pe l`ng[ Curtea de Apel Bucure]ti, la propunerea 
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Autorit[\ii pentru str[ini sau a altor institu\ii cu competen\e în domeniul ordinii publice ]i 

siguran\ei na\ionale care de\in date sau indicii în sensul celor men\ionate (art.83 alin.2). 

Procurorul se pronun\[, prin ordonan\[ motivat[ în termen de 5 zile de la primirea 

propunerii formulate de c[tre autorit[\ile competente ]i, în cazul aprob[rii acesteia, 

transmite ordonan\a de declarare ca indezirabil la Autoritatea pentru str[ini pentru a fi pus[ 

în executare. Atunci c`nd declararea str[inului ca indezirabil se întemeiaz[ pe ra\iuni de 

siguran\a na\ional[, în con\inutul ordonan\ei nu vor fi men\ionate motivele care stau la baza 

acestei decizii (art. 83 alin.3). 

Dreptul de ]edere al str[inului înceteaz[ de drept de la data emiterii ordonan\ei de 

declarare ca indezirabil (art.83 alin.4). 

Perioada pentru care un str[in poate fi declarat ca indezirabil este de la 5 la 15 ani, 

cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nou[ perioad[ cuprins[ între limite, în cazul 

în care se constat[ c[ au încetat motivele care a determinat luarea acestei m[suri (art.83 

alin.5). 

Ordonan\a de declarare ca indezirabil poate fi atacat[ de str[inul împotriva c[ruia 

fost dispus[, în termen de 5 zile lucr[toare de la data comunic[rii, la Curtea de Apel 

Bucure]ti. Instan\a se pronun\[ în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hot[r`rea este 

definitiv[ ]i irevocabil[ (art.85 alin.1). Exercitarea acestei c[i de atac nu are efect suspensiv 

de executare a ordonan\ei de declarare ca indezirabil a str[inului. În cazuri bine justificate 

]i pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instan\ei s[ 

dispun[ suspendarea execut[rii ordonan\ei de declarare ca indezirabil, p`n[ la solu\ionarea 

ac\iunii. Instan\a va solu\iona cererea de suspendare, de urgen\[, hot[r`rea pronun\at[ în 

acest caz fiind executorie de drept (art.85 alin.2). 

 

c) Returnarea str[inilor. Returnarea este o m[sur[ administrativ[ dispus[ de c[tre 

Autoritatea pentru str[ini, în vederea îndep[rt[rii unui str[in de pe teritoriul Rom`niei 

(art.86 alin.1). M[sura return[rii se poate aplica str[inilor care (art.86 alin.2):   au intrat 

ilegal în Rom`nia; la expirarea valabilit[\ii permisului de ]edere nu au solicitat prelungirea 

dreptului de ]edere, iar perioada scurs[ de la încetarea acestuia este mai mare de 90 de zile 

(în redactarea Legii nr. 482/2004); nu au plecat din Rom`nia în termenul prev[zut în 

dispozi\ia de p[r[sire a teritoriului Rom`niei;  sunt fo]ti solicitan\i ai statutului de refugiat 

ale c[ror cereri au fost respinse printr-o hot[r`re judec[toreasc[ definitiv[ ]i irevocabil[ ]i 

care nu au p[r[sit teritoriul Rom`niei în condi\iile legii, cu excep\ia str[inilor a c[ror 

prezen\[ temporar[ pe teritoriul Rom`niei este cerut[ de interese publice temporare. 

Decizia de returnare poate fi atacat[ de str[inul împotriva c[ruia s-a dispus, în 

termen de 3 zile de la data comunic[rii la curtea de apel competent[ teritorial. Instan\a se 

pronun\[ în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hot[r`rea este definitiv[ ]i 

irevocabil[ (art.86 alin.1, introdus prin Legea nr. 482/2004). 

Exercitarea acestei c[i de atac are efect suspensiv numai în ceea ce prive]te 

executarea m[surii return[rii (art.861 alin.3). 

Str[inii prev[zu\i la art.86 alin.2 pot fi returna\i ]i în baza acordurilor de readmisie 

încheiate de Rom`nia cu alte state, în condi\iile prev[zute de acestea (art.88 alin.1). La 

cererea unuia dintre statele care au încheiate acorduri de readmisie cu Rom`nia, se poate 

permite tranzitarea teritoriului Rom`niei de c[tre str[inul care face obiectul unei proceduri 

de readmisie c[tre un stat ter\, cu condi\ia acord[rii ]i a prezent[rii garan\iilor c[ acesta î]i 

poate continua c[l[toria ]i poate intra în statul de destina\ie (art.88 alin.2). Articolul 881 

introdus prin Legea nr. 482/2004 con\ine dispozi\ii referitoare la m[surile de asisten\[ 

privind tranzitul în cazul return[rii pe calea aerului între statele membre ale Uniunii 
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Europene. Prevederile acestei m[suri vor intra în vigoare la data ader[rii Rom`niei la 

Uniunea European[. 

Returnarea este interzis[ în urm[toarele cazuri (art.89 alin.1): a) str[inul care este 

minor ]i p[rin\ii au dreptul de ]edere în Rom`nia; b)  str[inul care este p[rinte al unui 

minor care are cet[\enia rom`n[, iar durata ]ederii ilegale nu dep[]e]te un an (cu excep\ia 

str[inilor care constituie un pericol pentru ordinea public[, siguran\a na\ional[ ori sufer[ de 

o boal[ care amenin\[ s[n[tatea public[ ]i refuz[ s[ se supun[ m[surilor stabilite de 

autorit[\ile medicale), dac[ : minorul se afl[ în între\inerea p[rintelui sau str[inul este 

obligat la plata pensiei alimentare, obliga\ie pe care ]i-o îndepline]te cu regularitate;  c) 

str[inul care este c[s[torit cu un cet[\ean rom`n, dac[ perioada de ]edere ilegal[ nu este 

mai mare de 6 luni iar c[s[toria nu este de convenien\[ (cu excep\ia str[inilor men\iona\i la 

pct.b); d)  str[inul a dep[]it v`rsta de 80 de ani (cu excep\ia str[inilor men\iona\i la pct.b); 

e) exist[ temeri justificate c[ via\a îi este pus[ în pericol ori c[ va fi supus la torturi, 

tratamente inumane sau degradante în statul în care urmeaz[ s[ fie returnat str[inul; f)  

returnarea este interzis[ de documentele interna\ionale la care Rom`nia este parte; g)  

str[inul cu privire la care exist[ motive serioase s[ se considere c[ este victim[ a traficului 

de fiin\e umane, cu excep\ia celor c[rora nu li s-a prelungit perioadele pentru care li s-a 

acordat tolerarea r[m`nerii pe teritoriul Rom`niei, în condi\iile prev[zute la art.100 alin.5. 

Punerea în executare a m[surii return[rii se suspend[ în cazul str[inilor care se 

afl[ în una dintre situa\iile de nepermitere a ie]irii (prev[zute la art.15 alin.1) p`n[ la data la 

care înceteaz[ motivele de nepermitere a ie]irii din Rom`nia (art. 89 alin.2) 

 

d) Reîntoarcerea voluntar[. Str[inii afla\i pe teritoriul Rom`niei pot solicita 

sprijinul Autorit[\ii pentru str[ini ori forma\iuunilor sale teritoriale pentru reîntoarcerea în 

\ara de origine, dac[  nu dispun de mijloace financiare (art. 90 alin.1). 

Autoritatea pentru str[ini în comun cu organiza\ii interna\ionale cu atribu\ii în 

domeniu, precum ]i cu organiza\iile neguvernamentale de profil vor desf[]ura programe 

comune pentru intensificarea modalit[\ilor concrete de sprijinire a str[inilor care nu dispun 

de mijloace financiare, în vederea reîntoarcerii acestora în \[rile de origine, precum ]i a 

resurselor financiare necesare în acest sens (art.90 alin2). 

Str[inii care nu dispun de mijloace financiare pot beneficia, în mod individual, o 

singur[ dat[ de sprijinul acordat de Autoritatea pentru str[ini, prin intermediul programelor 

men\ionate pentru reîntoarcerea în \ara de origine (art.90 alin.3). 

 

e. Expulzarea str[inilor. Împotriva str[inului care a s[v`r]it o infrac\iune pe 

teritoriul Rom`niei poate fi dispus[ m[sura expulz[rii în condi\iile prev[zute de Codul 

penal ]i Codul de procedur[ penal[ (art.91 alin.1). Dreptul de ]edere al str[inului înceteaz[ 

de drept la data la care a fost dispus[ m[sura expulz[rii (art.91 alin.2). Instan\a poate 

dispune ca, p`n[ la efectuarea expulz[rii, str[inul s[ fie luat în custodie public[ (art.91 

alin.3).Un str[in nu poate fi expulzat într-un stat în care exist[ temeri justificate c[ via\a îi 

este pus[ în pericol ori c[ va fi supus la torturi, tratamente inumane ori degradante (art.92 

alin.1). Constatarea acestei situa\ii este de competen\a instan\ei de judecat[ în urma 

comunic[rii efectuate de c[tre Autoritatea pentru str[ini (art.92 alin.5). M[sura expulz[rii 

nu se dispune, iar în cazul în care a fost dispus[, nu poate fi executat[, dac[ str[inul se afl[ 

în una dintre situa\iile de nepermitere a ie]irii prev[zut[ la art.15 alin.1 (art.92 alin.4) 

Constatarea acestor situa\ii este de competen\a instan\ei de judecat[, în urma comunic[rii 

efectuate de c[tre Autoritatea pentru str[ini. Interdic\ia de expulzare dureaz[ p`n[ la 

dispari\ia motivelor pe care a fost întemeiat[ (art.92 alin.3). 
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f) Luarea în custodie public[ a str[inilor este o m[sur[ de restr`ngere a libert[\ii de 

mi]care dispus[ de magistrat împotriva str[inului care nu a putut fi returnat în termenul 

prev[zut de O.U.G. nr.194/2002, republicat[, cu modific[rile ]i complet[rile ulterioare, 

precum ]i împotriva str[inului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instan\a 

a dispus expulzarea (art.93 alin.1). În cazul str[inilor împotriva c[rora s-a dispus m[sura 

return[rii, luarea în custodie public[ se dispune de c[tre procurorul anume desemnat din 

cadrul Parchetului de pe l`ng[ Curtea de Apel Bucure]ti, pe o perioad[ de 30 de zile, la 

solicitarea Autorit[\ii pentru str[ini sau a forma\iunilor sale teritoriale (art.93 alin.2). În 

cazul str[inilor împotriva c[rora s-a dispus m[sura expulz[rii, instan\a poate dispune ca 

p`n[ la efectuarea expulz[rii de c[tre organele de poli\ie, în conformitate cu dispozi\iile 

Codului de procedur[ penal[, str[inul s[ fie luat în custodie public[ (art. 93 alin.3). 

Luarea în custodie public[ a str[inilor declara\i indezirabili se dispune de c[tre 

procurorul care a dispus aceast[ m[sur[ (art. 93 alin.4). Perioada maxim[ de luare în 

custodie public[ a str[inilor împotriva c[rora s-a dispus m[sura return[rii nu poate dep[]i 6 

luni (art.93 alin.6). Str[inii împotriva c[rora s-a dispus luarea în custodie public[, în 

condi\iile prev[zuite la alin.2 pot dispune, în termen de 5 zile, de pl`ngere la Curtea de 

Apel Bucure]ti, care este obligat[ s[ o solu\ioneze în termen de 3 zile de la data primirii 

(art. 93 alin.8 în redactarea Legii nr. 482/2004). 

 

g) Centrele de cazare. Str[inii lua\i în custodie public[ vor fi introdu]i în centre de 

cazare (art.94 alin.1). Aceste centre sunt locuri închise, special amenajate, administrate de 

Autoritatea pentru str[ini ]i sunt destinate caz[rii temporare a str[inilor declara\i 

indezirabili sau împotriva c[rora s-a dispus m[sura return[rii ori expulz[rii ]i au fost lua\i 

în custodie public[ (art. 94 alin.2). Str[inii caza\i în centre beneficiaz[ de drepturile 

prev[zute de lege, precum ]i de cele prev[zute în tratatele ]i acordurile interna\ionale în 

materie la care Rom`nia este parte (art.95 alin.1).  Str[inii lua\i în custodie public[, 

condamna\i prin hot[r`ri judec[tore]ti definitive, vor fi caza\i separat de celelalte categorii 

de str[ini (art. 97 alin.1). 

 

h) Tolerarea r[m`nerii pe teritoriul Rom`niei. Tolerarea reprezint[ permisiunea de 

a r[m`ne pe teritoriul \[rii acordat[ de Autoritatea pentru str[ini, a str[inilor care nu au 

dreptul de ]edere ]i, din motive obiective, nu p[r[sesc teritoriul Rom`niei (art. 98 alin.1). În 

în\elesul O.U.G. nr. 194/2002, republicat[, prin motive obiective, se în\elege acele 

împrejur[ri independente de voin\a str[inilor, imprevizibile ]i care nu pot fi înl[turate 

datorit[ c[rora str[inul nu poate p[r[si teritoriul Rom`niei (art. 98 alin.2). 

Urm[toarele categorii de str[ini pot beneficia de acordarea toler[rii (art. 99 alin.1):  

- str[inii împotriva c[rora s-a dispus m[sura lu[rii în custodie public[ ]i nu au putut fi 

returna\i în termen de 6 luni ; - str[inii care se afl[ în situa\iile de nepermitere a ie]irii 

(prev[zut de art.15 alin.1) ]i nu îndeplinesc condi\iile prev[zute de OUG nr. 194/2002, 

republicat[, cu modific[rile ]i complet[rile ulterioare, pentru acordarea unui permis de 

]edere; - str[inii c[rora li s-a respins prin hot[r`re definitiv[ ]i irevocabil[ cererea de 

acordare a unei forme de protec\ie, în conformitate cu prevederile legale referitoare la 

statutul ]i regimul refugia\ilor (O.G. nr. 102/2000, republicat[) ]i, din motive obiective, nu 

au p[r[sit teritoriul Rom`niei în termenul stabilit de lege; - str[inii a c[ror prezen\[ 

temporar[ pe teritoriul Rom`niei este cerut[ de interese publice importante. În acest caz, 

tolerarea se acord[ la solicitarea organelor de stat competente; - str[inii cu privire la care 

exist[ motive serioase s[ se considere c[ sunt victime ale traficului de fiin\e umane; - 
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str[inii care se afl[ în imposibilitatea de a p[r[si Rom`nia din alte motive obiective (lit.f a 

fost introdus[ prin Legea nr.482/2004). 

Tolerarea nu se acord[ str[inilor care au fost declara\i indezirabili sau împotriva 

c[rora s-a dispus m[sura de siguran\[ a expulz[rii (art. 99 alin.2). 

Tolerarea se acord[ pentru o perioad[ de p`n[ la 6 luni care poate fi prelungit[ 

pentru noi perioade de p`n[ la 6 luni, p`n[ la dispari\ia cauzelor (art.100 alin.1). Tolerarea 

nu anuleaz[ obliga\ia str[inilor de a p[r[si teritoriul statului rom`n la încetarea motivelor 

pentru care a fost acordat[ (art.100 alin.2). Aceast[ permisiune înceteaz[ în momentul 

p[r[sirii teritoriului Rom`niei de c[tre str[in (art.100 alin.3). 

La încetarea motivelor care au stat la baza acord[rii toler[rii, str[inul va fi 

îndep[rtat imediat de pe teritoriul Rom`niei, f[r[ o notificare prealabil[ (art.100 alin.4). 

Str[inul este obligat s[ se prezinte lunar sau ori de c`te ori este chemat la forma\iunea 

teritorial[ a Autorit[\ii pentru str[ini, care i-a acordat tolerarea ]i s[ anun\e orice schimbare 

a re]edin\ei (art.100 alin.6). 

Tolerarea are valabilitate teritorial[ limitat[ la raza de competen\[ a forma\iunii 

Autorit[\ii pentru str[ini, care acordat-o, iar orice deplasare în afara acesteia este permis[ 

numai cu aprobare prealabil[ (art.100 alin.7). 

i) Interzicerea intr[rii pe teritoriul Rom`niei. Autoritatea pentru str[ini poate 

dispune, în condi\iile legii aceast[ m[sur[, pentru o perioad[ determinat[, a unui str[in care 

a fost îndep[rtat de pe teritoriul statului rom`n (art.101 alin.1) 

M[sura interzicerii intr[rii în Rom`nia, se dispune ]i împotriva persoanelor 

prev[zute la art.8 alin.1 lit.b-d ]i alin.2 lit.a-b (art.101 alin.2 în redactarea Legii nr. 

482/2004). Aplicarea acestei m[suri, se realizeaz[ în toate cazurile, prin instituirea 

consemnului nominal la punctele de trecere a frontierei de stat ]i, atunci c`nd este posibil, 

prin aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a ]tampilei în care se precizeaz[ 

durata acesteia (art.101 alin.3 în redactarea Legii nr. 482/2004). Toate cazurile în care a 

fost dispus[ interzicerea intr[rii în Rom`nia vor fi comunicate de Autoritatea pentru str[ini 

la Direc\ia general[ afaceri consulare din M.A.E. ( art.101 alin.4). Instituirea m[surii 

interzicerii intr[rii în Rom`nia se comunic[ str[inilor, în scris, de c[tre organul care a luat 

m[sura, împreun[ cu motivele care au stat la baza dispunerii acesteia (art. 101 alin.5). 

Durata interdic\iei de intrare în Rom`nia este prev[zut[ de art. 102 a]a cum a fost modificat 

prin Legea nr. 482/2004. 

 

5. Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de str[ini. 

a) Prevederi speciale referitoare la cet[\enii statelor membre ale Uniunii Europene 

]i din Spa\iul Economic European. Acestor cet[\eni li se poate prelungi dreptul de ]edere 

temporar[ pentru scopurile prev[zute în OUG nr. 194/2002, republicat[, cu modific[rile ]i 

complet[rile ulterioare, f[r[ îndeplinirea condi\iei prealabile de ob\inere a unei vize de 

lung[ ]edere, a condi\iilor referitoare la existen\a mijloacelor de între\inere, precum ]i a 

condi\iilor speciale prev[zute la art. 55 (art.120 alin.1). Persoanelor men\ionate li se poate 

prelungi dreptul de ]edere temporar[ pentru o perioad[ de p`n[ la 2 ani, cu posibilitatea 

prelungirii succesive a acestuia pentru perioade de p`n[ la 5 ani (art.120 alin.2). 

So\ului/so\iei, copiilor minori, precum ]i rudelor aflate în între\inerea persoanelor 

men\ionate, care sunt titulare a unui drept de ]edere temporar[ acordat potrivit alin. 2, li se 

acord[ dreptul de ]edere în Rom`nia pentru aceea]i perioad[ (art.120 alin.3). Persoanelor 

prev[zute la alin. 1 ]i 3 le poate fi interzis[ intrarea sau, dup[ caz, ]ederea pe teritoriul 

Rom`niei numai pentru motive de ap[rare, siguran\[ na\ional[ ]i ordine public[, precum ]i 
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în cazul în care între\inerea acestora ar necesita cheltuieli din partea statului rom`n (art. 120 

alin.4). 

Prin Legea nr. 482/2004, dup[ articolul 120 au fost introduse articolele 1201 

privind str[inii cu drept de ]edere permanent[ în statele membre ale Uniunii Europene ]i 

art. 1202 privind membrii de familie ai str[inilor cu drept de ]edere permanent[ în statele 

membre ale Uniunii Europene. Prevederile art.1201 ]i art.1202 vor intra în vigoare la data 

ader[rii Rom`niei la Uniunea European[. 

b) Regimul juridic aplicabil str[inilor minori neînso\i\i. În situa\ia str[inilor minori 

care intr[ neînso\i\i sau care r[m`n neînso\i\i dup[ intrarea  pe teritoriul Rom`niei, 

Autoritatea pentru str[ini ]i forma\iunile sale teritoriale procedeaz[ dup[ cum urmeaz[ 

(art.121 alin.1):- se stabilesc identitatea acestora ]i modul de intrare în \ar[; - indiferent de 

modul de intrare în Rom`nia, li se asigur[, reprezentarea printr-o institu\ie competent[ 

potrivit legii, care le va asigura ]i protec\ia ]i îngrijirea necesare, inclusiv cazarea în centre 

speciale de ocrotire a minorilor în acelea]i condi\ii ca ]i pentru minorii rom`ni; - se iau 

m[suri de identificare a p[rin\ilor, indiferent de locul de re]edin\[  al acestora, în scopul 

reunific[rii familiale; - p`n[ la identificarea p[rin\ilor, minorii de v`rst[ ]colar[ au acces la 

sistemul de  înv[\[m`nt; - în situa\ia în care p[rin\ii minorului nu au re]edin\a pe teritoriul 

Rom`niei, acesta se returneaz[ în \ara de re]edin\[ a p[rin\ilor ori în \ara în care au fost 

identifica\i al\i membri de familie, cu acceptul acestora; - în cazul neidentific[rii p[rin\ilor 

ori a altor membri de familie sau dac[ minorul nu este acceptat în statul de origine, i se 

acord[ dreptul de ]edere temporar[ pe teritoriul Rom`niei. 

 

6. Activit[\i în mod independent. Legea nr. 300/2004 privind autorizarea 

persoanelor fizice ]i a asocia\iilor familiare care desf[]oar[ activit[\i economice în mod 

independent, se aplic[ ]i persoanelor fizice cet[\eni str[ini care provin din statele membre 

ale Uniunii Europene ]i din statele apar\in`nd Spa\iului Economic European. Ace]tia pot 

desf[]ura activit[\i economice pe teritoriul Rom`niei, în mod independent, sau pot constitui 

asocia\ii familiale. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea 

persoanelor fizice ]i a asocia\iilor familiale care desf[]oar[ activit[\i economice în mod 

independent au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1048 din 12.11.2004. 

La data intr[rii în vigoare a Legii nr. 300/2004 au fost abrogate Legea nr. 

507/2002 privind organizarea ]i desf[]urarea unor activit[\i economice de c[tre persoane 

fizice ]i H.G. nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

507/2002. 

 

7. Autoritatea pentru str[ini. Activitatea acestei autorit[\i constituie serviciu 

public ]i se desf[]oar[ în interesul persoanei, al comunit[\ii ]i în sprijinul institu\iilor 

statului, exclusiv pe baza ]i în executarea legii (art.131 alin.1). În exercitarea atribu\iilor ce 

îi revin Autoritatea pentru str[ini coopereaz[ cu alte unit[\i ale Ministerului Administra\iei 

]i Internelor, cu institu\ii ale statului care au atribu\ii în asigurarea ordinii de drept ]i 

colaboreaz[ în acest sens cu cet[\enii, în condi\iile legii (art.131 alin.2). Structura 

organizatoric[ ]i atribu\iile Autorit[\ii pentru str[ini au fost aprobate prin H.G. nr. 

577/2003, hot[r`re modificat[ prin H.G. nr. 280/2004.  

 

 

 


