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Proiectul IF/11.01-04.01 Migrant în România interculturală
Nr. 292 / 28.06.13
Propunere de modificare legislativă referitoare la introducerea excepţiei de
forţă majoră la calcularea termenelor pentru acordarea unui străin a dreptului
de şedere pe termen lung

Descrierea situaţiei actuale:
Potrivit legislaţiei naţionale la calcularea termenelor pentru acordarea dreptului
de şedere pe termen lung, cetăţeanul străin trebuie să îndeplinească cumulativ mai
multe condiţii, printre care şi şederea neîntreruptă pe teritoriul României timp de 5 ani
iar în această perioadă acesta nu a absentat mai mult de 6 luni consecutive, şi nu se
depăşesc 10 luni de absenţă în total. Prezenta normă nu prevede însă şi excepţia
forţei majore ca temei de nerespectare a termenului privind cele 6 luni sau 10 luni
total, excepţie prevăzută de lege în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean român
care a avut o absenţă mai mare de 6 luni pe teritoriul României, în decursul unui an
şi definită ca fiind „absenţa de pe teritoriul României ca o consecinţă a unei
împrejurări excepţionale care a făcut imposibilă întoarcerea voluntară”.
Schimbări preconizate:
Prin introducerea cazului de forţă majoră ca excepţie la calculul perioadei de
absenţă pe teritoriul Romaniei pentru obţinerea dreptului de lungă şedere se asigură
în primul rând echitate pentru cetăţenii care nu reuşesc să respecte termenele
stipulate de lege, ca urmare a unui eveniment de forţă majoră pe care nu putea să-l
prevadă şi care îl pune în imposibilitatea de a respecta termenul în cauză.
Această schimbare asigură condiţii similare pentru străinul care solicită drept
de şedere pe termen lung şi străinul căsătorit cu un cetăţean român.
Impactul socio-economic : Nu e cazul
Impactul financiar: Nu e cazul
Modificări legislative:
Modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, astfel:
1.Completarea art. 71 alin1 pct.i, care va avea urmatorul conţinut:
"i) În acesta perioadă nu au absentat de pe teritoriul României mai mult de 6 luni
consecutive şi nu depăşesc 10 luni de absenţă în total, cu excepţia cazului de forţă
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majoră. Forţa majoră reprezintă o împrejurare excepţională, pe care străinul nu a
prevăzut-o şi nu putea să o prevadă, care a făcut imposibilă întoarcerea voluntară".
2. Completarea art.71 alin.5 pct.a, care va avea urmatorul conţinut:
"a)În această perioadă nu au absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, mai mult
de 12 luni consecutive şi nu depăşesc 18 luni de absenţă în total, cu excepţia cazului
de forţă majoră. Forţa majoră reprezintă o împrejurare excepţională, pe care străinul
nu a prevăzut-o şi nu putea să o prevadă, care a făcut imposibilă întoarcerea
voluntară".
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