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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România 

 

 Dat fiind că actualul context impune adoptarea stringentă a tuturor măsurilor adecvate, 

menite să asigure premisele necesare pentru aplicarea integrală, de către România, a dispoziţiilor 

acquis-ului Schengen în domeniul vizelor, 

din dorința de a alinia corespunzător reglementările naţionale, precum şi practicile în 

materie de vize, la cele prevăzute de acquis-ul Schengen în domeniu,  

ţinând cont de necesitatea adaptării prevederilor legale care reglementează regimul 

străinilor în România, la cele mai bune practici în materie, adoptate la nivel european, precum şi 

la evoluţiile curente înregistrate în plan internaţional, care augmentează nivelul de 

responsabilitate al autorităţilor române cu atribuţii în domeniul vizelor, 

 în lumina interesului de a îmbunătăţi, în mod constant, cadrul normativ referitor la 

regimul străinilor în România, având în vedere, inter alia, principiile enunţate în strategiile 

naţionale de aderare la spaţiul Schengen, precum şi pentru managementul integrat al frontierei de 

stat a României,  

 în considerarea faptului că este imperativă continuarea consecventă a procesului de 

pregătire pentru punerea integrală în aplicare a acquis-ului Schengen, de către România, iar 

aceasta constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

 în temeiul prevederilor articolului 115 alineatul (4) din Constituţia României, republicată, 

  

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgență: 

 

 Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 

în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 5 iunie 2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1.  La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“g) viza - autorizaţia, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a 

frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă 

titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar ori şederea temporară pentru o perioadă 

determinată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;” 

 

2. La articolul 11, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

     “(4) Străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor 

terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viza pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor 
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terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene nr. L 81 din 21 martie 2001, li se permite intrarea pe teritoriul României 

şi pot să rămână pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de 

zile precedente fiecărei zile de şedere în România. 

  (5) Străinilor posesori ai vizelor de lungă şedere sau ai permiselor de şedere eliberate de 

alte state Schengen li se permite intrarea pe teritoriul statului român şi pot să rămână pentru o 

perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei 

zile de şedere în România.” 

 

3. La articolul 20, litera b) se abrogă. 

 

4. Articolul 22 se abrogă. 

 

5. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“(1) Viza de scurtă şedere este viza care permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul 

României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea tranzitării, a unei şederi neîntrerupte sau 

a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 

180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi 

eliberat cu una sau mai multe intrări.” 

 

6. La articolul 23 alineatul (4), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h) cu 

următorul cuprins: 

 

“h) tranzit – pentru străinii care urmează să efectueze unul sau mai multe tranzituri ale 

teritoriului României, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.” 

 

7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“(1) Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, cu una sau mai multe călătorii şi 

conferă un drept de şedere de 90 de zile, pentru următoarele scopuri:” 

 

8. La articolul 24, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) cu 

următorul cuprins: 

 

“(1¹) Viza de lungă şedere acordată în condiţiile de mai sus, se eliberează cu valabilitate 

de 6 luni.” 

 

9. La articolul 25, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu 

următorul cuprins: 

 

“(3) Viza diplomatică şi viza de serviciu se aprobă de Centrul Naţional de Vize, fără a fi 

necesară obţinerea avizului prevăzut la articolul 30 alineatul (7).” 

 

10. La articolul 27 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu 

următorul cuprins: 

 

“j) la momentul depunerii cererii de viză, străinul furnizează, în condiţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, o justificare corespunzătoare pentru scopul și condițiile șederii preconizate, 

dovada deţinerii unei asigurări medicale de călătorie corespunzătoare şi valabile, acolo unde este 

cazul, şi face dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada 
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şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există 

siguranţa că i se va permite intrarea;” 

 

11. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“(3) Străinilor a căror şedere pe teritoriul României este în interesul statului român li se 

poate acorda viza română, la solicitarea expresă a autorităţilor publice centrale cu responsabilităţi 

în domeniul securităţii naţionale, prevăzute de Legea nr.535/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare, adresată în original Centrului Naţional de Vize, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

la alin.(2), dacă nu prezintă pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională şi dacă pe 

numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen, în scopul refuzului 

intrării.” 

 

12. La articolul 29, alineatul (3) şi alineatul (4) litera b) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

“(3) La depunerea cererii de acordare a vizei române, solicitantul este, de regulă, chemat 

la interviu. În cazuri justificate, pentru clarificări suplimentare, solicitantul poate fi chemat la un 

interviu adiţional, în timpul examinării cererii.  

 

………………… 

“b) solicitantul nu prezintă formularul de cerere completat, semnat şi o fotografie 

conformă standardelor;” 

 

13. Articolul 30, partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (9) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 

“(3) Viza de tranzit aeroportuar şi viza de scurtă şedere se acordă de către misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României, astfel:  

………………… 

(9) Oficiul Român pentru Imigrări emite avizul prevăzut la alineatul (7) în termen de până 

la 35 de zile de la data primirii solicitării Ministerului Afacerilor Externe. În cazuri temeinic 

justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit 

cu 20 de zile.” 

 

14. La articolul 31, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) cu 

următorul cuprins: 

 

"(1¹) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate şi circumstanţele 

personale ale străinilor care solicită vize de lungă şedere indică neclarităţi, pentru soluţionarea 

cererilor pot fi solicitate şi alte documente decât cele prevăzute la articolul 41-49." 

 

15. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“Organele poliţiei de frontieră aplică prevederile articolelor 35 şi 36 din Codul de vize 

pentru acordarea, cu titlu de excepţie, în punctele de trecere a frontierei de stat, a vizelor de scurtă 

şedere.” 
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16. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (2¹), cu următorul 

cuprins: 

 

“(2¹) Dacă se constată o eroare pe o viză care nu a fost încă aplicată în documentul de 

călătorie, ori după ce viza a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din 

motive tehnice, conform procedurii prevăzute la alineatul (5), şi va fi eliberată o altă viză în baza 

aceleiaşi solicitări.” 

 

17. La articolul 33 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu 

următorul cuprins: 

 

“d) la solicitarea titularului.” 

 

18. Titlul secţiunii a 4-a a capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“Condiţii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar şi a vizelor de scurtă 

şedere”. 

 

19. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“(1) Viza de tranzit aeroportuar se acordă, în situaţiile prevăzute la articolul 3 din Codul 

de vize, în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ care permite străinilor continuarea călătoriei. 

Această viză se poate acorda în condiţiile prezentării biletului de avion valabil până la destinaţie 

şi permite străinilor rămânerea în zona aeroportuară cel mult 5 zile.” 

 

20. Articolul 35 se abrogă. 

 

21. La articolul 36 alineatul (1), litera b) punctul (iii), litera c) punctul (ii), litera d) 

punctul (ii), litera e) punctul (ii), litera f) punctul (i) şi litera g) punctul (iv) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 

 „(iii) asigurare medicală cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României; 

 

………………… 

         (ii) asigurare medicală cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României; 

 ………………… 

(ii) asigurare medicală cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României; 

………………… 

 

           (ii) asigurare medicală cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României; 

………………… 

 

          (i) invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medical, cu o acoperire de minimum 

30.000 de euro, valabilă pe teritoriul României, şi a cazării; 

………………… 
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         (iv) asigurare medicală cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României;” 

 

22. La articolul 36 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h) cu 

următorul cuprins: 

 

“h) tranzit – viza se acordă străinilor dacă: 

 (i) sunt în posesia unei vize ori unei alte autorizaţii de intrare în statul de destinaţie şi, 

dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care le permite continuarea călătoriei; 

(ii) atunci când străinii sunt exoneraţi de obligaţia deţinerii unei vize pentru a călători în 

statul de destinaţie, deţin documente care atestă şederea preconizată în acel stat; 

(iii) posedă bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau prezintă permisul de conducere, 

cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor 

auto.” 

 

23. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹) cu 

următorul cuprins: 

 

“(1¹) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alineatul (1) litera h) punctul 

(iii),  însoţitorii conducătorilor auto, care călătoresc împreună cu aceştia.” 

 

24. La articolul 36 alineatul (2¹), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“a) paşaportul sau actul de identitate al cetăţeanului român, în original, însoţit de o 

declaraţie a cetăţeanului român privind asigurarea condiţiilor de cazare, dată în faţa diplomatului 

cu atribuţii consulare, atunci când cetăţeanul român însoţeşte solicitantul vizei la secţia consulară, 

respectiv, invitaţie autentificată din partea cetăţeanului român în care se menţionează asigurarea 

condiţiilor de cazare, alături de copia paşaportului sau actului de identitate al cetăţeanului român, 

atunci când cetăţeanul român nu însoţeşte solicitantul vizei la secţia consulară;” 

 

25. La articolul 40 alineatul (2), literele a), b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

“a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români, posesori ai unui certificat de căsătorie eliberat de 

autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ; 

 b) străinii copii minori ai cetăţenilor români care pot face dovada legăturii de rudenie; 

 

………………… 

 

     d) străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în Andorra, Canada, Japonia, San 

Marino sau Statele Unite ale Americii; 

e) străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul 

Schengen sau vize valabile eliberate de Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite 

ale Americii. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize;” 

 

26. La articolul 41 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

     “b) asigurare medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei; 



 

6 

 

      c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz.” 

 

27. La articolul 42, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

      „c) asigurare medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei; 

               d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz.” 

 

28. La articolul 43, alineatul (5) literele b) şi c) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

„b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz; 

  c) asigurare medicală,  cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei; 

 (6) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alineatul (5) se depune la misiunile 

diplomatice sau la oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Centrului 

Naţional de Vize, Oficiului Român pentru Imigrări, pentru avizare conform competenţelor.” 

 

29. La articolul 44 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

         “c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz , pentru categoriile prevăzute la alineatul (3); 

             d) asigurarea medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei.” 

 

 30. La articolul 44¹, alineatul (2) literele c) şi d) şi alineatul (4) literele e) şi f) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

          

           „c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz, pentru categoriile prevăzute la alineatul (3); 

d) asigurarea medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei. 

 

………………… 

 

 e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz; 

 f) asigurarea medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei.” 

 

31. La articolul 45 alineatul (3), litera a), punctele (iv) şi (v) şi litera b) punctul (iv) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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„(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz; 

(v) asigurarea medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei; 

 

………………… 

 

(iv) asigurarea medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, pe perioada valabilităţii vizei;” 

 

32. La articolul 46, alineatul (15) literele b) şi c), alineatul (17) şi alineatul (17¹) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

“b) dovada asigurării medicale, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe 

teritoriul României, pe perioada valabilităţii vizei; 

       c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz. 

 

………………… 

 

(17
1
) Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alineatul (16) litera f) va fi 

însoţită de documente care să ateste că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, 

în calitate de membru de familie al cetăţeanului român şi de documentele prevăzute la alineatul 

(15) literele b) şi c).” 

 

33. La articolul 47, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

“d) dovada asigurării medicale, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe 

teritoriul României, şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică; 

     e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeaşi valoare 

juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și 

apostilat sau supralegalizat, după caz.” 

 

34. La articolul 48, alineatul (3) literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

“b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă, tradus în limba română și apostilat sau 

supralegalizat, după caz; 

  c) asigurarea medicală, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, valabilă pe teritoriul 

României, valabilă pe perioada valabilităţii vizei.” 

 

35. La articolul 49 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 

“a) prezintă dovada asigurării medicale, cu o acoperire de minimum 30.000 de euro, 

valabilă pe teritoriul României, pe perioada de valabilitate a vizei; 

 

………………… 
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     c) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, 

eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință, tradus în limba română și apostilat 

sau supralegalizat, după caz.” 

 

36. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după 

cum urmează: 

 

a) în cuprinsul întregului act normativ, “Regulamentul CE nr.810/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize 

(Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.243 din 15 septembrie 

2009”, se înlocuieşte cu „Regulamentul CE nr.810/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.243 din 15 septembrie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare”; 

b) în cuprinsul întregului act normativ, “Regulamentul Consiliului (CE) nr.539/2001 de 

stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 

externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în 

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001”, se înlocuieşte cu 

“Regulamentul Consiliului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi 

trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi 

sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 

nr. 81 din 21 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare”; 

c) în cuprinsul întregului act normativ, denumirile „Ministerul Administrației și 

Internelor” şi “Ministerul Internelor şi Reformei Administrative”, respectiv „Oficiul Român 

pentru Imigrări” se înlocuiesc cu denumirile „Ministerul Afacerilor Interne”, respectiv 

„Inspectoratul General pentru Imigrări”. 

 

 

Art.II - Art.III din Legea nr.157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.533 din 28 iulie 2011, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul III, punctul 5 se abrogă. 

 

2. La articolul III, punctul 6 se abrogă. 

 

3. La articolul III, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

<<8. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„ARTICOLUL 27  

Acordarea vizei 

(1) Autorităţile române acordă străinilor, la cerere, vize dintre cele prevăzute la articolul 

20, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în Codul de vize sau în prezenta ordonanţă de 

urgenţă, după caz.  

(2) Ministerul Afacerilor Externe informează Comisia Europeană cu privire la înţelegerile 

de reprezentare încheiate în temeiul articolului 8 din Codul de vize.  

(3) Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României 

este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului.  

(4) Viza de lungă şedere se acordă numai dacă:  
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a) sunt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea pe teritoriul României, prevăzute la 

articolul 6 alineatul (1) literele a), c)-h);  

b) nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România, prevăzute la 

articolul 8 alineatul (1) literele b)-d) şi alineatul (2) litera c);  

c) pe numele străinului nu a fost introdusă alerta privind refuzul eliberării vizei în 

Sistemul informatic integrat pentru managementul migraţiei şi azilului;  

d) nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;  

e) străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârşite în străinătate, 

incompatibile cu scopul pentru care solicită acordarea vizei;  

f) sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezenta secţiune, precum şi condiţiile 

speciale de acordare a vizei, în funcţie de scopul pentru care este solicitată;  

g) documentul de călătorie nu este contrafăcut, fals sau falsificat;  

h) nu există îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative 

înaintate de către solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind ori la 

gradul de încredere care poate fi acordat declaraţiilor solicitantului.  

(5) În situaţia în care străinii nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul (4) litera a), 

deoarece fac obiectul unor semnalări introduse în Sistemul de informaţii Schengen de către alt 

stat Schengen în scopul nepermiterii intrării, viza de lungă şedere se acordă numai pentru motive 

justificate, în special din motive umanitare sau datorită obligaţiilor internaţionale şi numai în 

urma consultării statului Schengen care a introdus semnalarea, în conformitate cu procedura 

prevăzută în Manualul Sirene.  

(6) Străinilor a căror şedere pe teritoriul României este în interesul statului român li se 

poate acorda viza română, la solicitarea expresă a autorităţilor publice centrale cu responsabilităţi 

în domeniul securităţii naţionale, prevăzute de Legea nr.535/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare, adresată în original Inspectoratului General pentru Imigrări şi Centrului Naţional de 

Vize, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alineatul (4), dacă nu prezintă pericol pentru 

ordinea publică sau securitatea naţională." >> 

 

4. Punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

<<11. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ARTICOLUL 29 

Condiţii cu privire la solicitarea vizei de lungă şedere 

(1) Cererea de acordare a vizei de lungă şedere trebuie să fie însoţită de documentul de 

trecere a frontierei de stat, care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, potrivit articolului 28 

alineatul (2), în care să poată fi aplicată viza, de documente care să justifice scopul şi condiţiile 

călătoriei, precum şi de dovada că străinul posedă mijloace de întreţinere pe timpul şederii în 

România şi pentru a părăsi teritoriul României.  

(2) Pot fi acceptate ca dovadă a mijloacelor de întreţinere sumele de bani în valută 

convertibilă, cecurile de călătorie, carnetele de cec asupra unui cont în devize, cărţile de credit cu 

extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult două zile înaintea solicitării vizei de lungă 

şedere, sau orice alte mijloace care dovedesc existenţa resurselor financiare corespunzătoare.  

(3) La depunerea cererii de acordare a vizei de lungă şedere, solicitantul este, de regulă, 

chemat la interviu. În cazuri justificate, pentru clarificări suplimentare, solicitantul poate fi 

chemat la un interviu adiţional, în timpul examinării cererii.  

(4) Cererea de acordare a vizei de lungă şedere nu se preia, fiind considerată inadmisibilă, 

iar examinarea dosarului de viză este oprită, în următoarele cazuri:  

a) nu este depusă cu cel mult 3 luni înainte de data preconizată a sosirii în România; 

b) solicitantul nu prezintă formularul de cerere completat, semnat şi o fotografie conformă 

standardelor;  

c) atunci când taxa de viză nu a fost plătită.  
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(5) La solicitarea vizei de lungă şedere, străinii trebuie să se prezinte personal la 

autorităţile competente să acorde viza.  

(6) Pot face excepţie de la prevederile alineatelor (3) şi (5) personalităţile marcante ale 

vieţii sociale, culturale, politice sau economice, străinii care trebuie să parcurgă o distanţă foarte 

mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatică ori la oficiul consular şi numai dacă nu există 

dubiu cu privire la buna credinţă a solicitantului, precum şi grupurile organizate, când un 

organism recunoscut şi demn de încredere răspunde de buna-credinţă a solicitanţilor.">> 

 

5. Punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

<<"ARTICOLUL 30 

    Autorităţile competente să acorde viza 

(1) Viza de tranzit aeroportuar şi viza de scurtă şedere se acordă de către misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României: 

a) fără aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din 

statele prevăzute în lista menţionată la articolul. 27 alineatul. (3), pentru care nu este necesară 

procedura invitaţiei; 

b) cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din 

statele menţionate în lista prevăzută la articolul. 37 alineatul. (2), precum şi în cazul în care sunt 

necesare verificări suplimentare pentru soluţionarea cererilor depuse de străinii care provin din 

statele prevăzute în lista menţionată la articolul. 27 alineatul. (3), pentru care nu este necesară 

procedura invitaţiei. 

(2) În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, Centrul 

Naţional de Vize poate: 

a) solicita avizul Inspectoratului General pentru Imigrări, în cazurile stabilite prin protocol, 

aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrului afacerilor interne; 

b) consulta autorităţile competente ale statelor membre, potrivit prevederilor articolului. 

22 din Codul de vize. 

(3) Viza cu valabilitate teritorială limitată se acordă de către misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale României cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize. 

(4) În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor cu valabilitate teritorială 

limitată, Centrul Naţional de Vize poate solicita avizul Inspectoratului General pentru Imigrări. 

(5) În vederea soluţionării cererilor de consultare prealabilă primite din partea autorităţilor 

competente ale statelor membre, potrivit prevederilor articolului. 22 din Codul de Vize, Centrul 

Naţional de Vize consultă autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniul prevenirii 

migraţiei ilegale şi al securităţii naţionale, prevăzute de Legea nr.535/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(6) Avizul Inspectoratului General pentru Imigrări prevăzut la alineatul. (2) litera. a) 

constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul. 6 alineatul. (1) literele. a), e), g) şi h) şi la 

articolul. 8 alineatul. (1) literele. b)-d). 

(7) Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul prevăzut la alineatul. (2) litera. a) în 

termen de până la 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării Centrului Naţional de Vize. În 

situaţii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu până la 7 zile lucrătoare. 

(8) Viza de tranzit aeroportuar şi viza de scurtă şedere se acordă de către autorităţile 

competente ale altor state Schengen, potrivit înţelegerilor de reprezentare încheiate în temeiul 

articolului. 8 din Codul de vize. 

(9) Viza de scurtă şedere se acordă de către organele poliţiei de frontieră, la punctele de 

trecere a frontierei externe, potrivit prevederilor articolelor. 35 şi 36 din Codul de vize. 

(10) Viza de lungă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României, cu aprobarea Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 



 

11 

 

(11) Avizul Inspectoratului General pentru Imigrări prevăzut la alineatul. (7) constată 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul. 6 alineatul. (1) literele. a), e), g) şi h), articolul. 8 

alineatul. (1) literele. b)-d) şi la articolul. 27 alineatul. (4) literele. c) şi d), precum şi a condiţiilor 

speciale pentru fiecare tip de viză de lungă şedere. 

(12) Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul prevăzut la alineatul. (7) în termen 

de până la 35 de zile de la data primirii solicitării Ministerului Afacerilor Externe. În cazuri 

temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi 

prelungit cu 20 zile. 

(13) Viza pentru străinii care sunt membri de familie ai cetăţenilor români se acordă de 

misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României, fără plata taxelor.">> 

 

6. Punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    <<ARTICOLUL 31 

     Soluţionarea cererilor de viză 

     (1) Condiţiile în care se soluţionează cererile pentru acordarea vizei de tranzit 

aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere sunt cele prevăzute la articolul. 23 din Codul de vize. 

     (2) Cererile pentru acordarea vizei de lungă şedere se soluţionează în sensul acordării 

vizei de lungă şedere sau în sensul refuzului acordării vizei de lungă şedere, în termen de până la 

60 de zile de la data depunerii acestora, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor generale şi 

speciale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.  

      (3) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate şi circumstanţele 

personale ale străinilor care solicită vize de lungă şedere indică neclarităţi, pentru soluţionarea 

cererilor pot fi solicitate şi alte documente decât cele prevăzute la articolele. 41-49. 

     (4) Decizia autorităţilor române competente prin care se refuză acordarea vizei se 

comunică solicitantului, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, 

împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază. 

      (5) Decizia autorităţilor române competente prin care se refuză acordarea vizei poate 

fi contestată în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

7. Punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“18. La articolul 33, alineatul (4¹) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 <<(4¹) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare dispusă de misiunile diplomatice 

sau oficiile consulare ale României şi de organele poliţiei de frontieră poate fi contestată în 

condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare sau de 

revocare dispusă de Oficiul Român pentru Imigrări poate fi contestată în condiţiile articolului. 

85.>>” 

 

8. Punctul 24 se abrogă. 

 

9. Punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

<< „25. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul. 34 

(1) Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice sau oficiile consulare 

ale României, în condiţiile stabilite de Codul de vize.">> 

 

10. Punctul 26 se abrogă. 
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11. Punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

<<”27. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

ARTICOLUL 36 

Documente necesare obţinerii vizei de scurtă şedere 

(1) În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă şedere, este necesară 

prezentarea de către străin a unor documente justificative, în conformitate cu prevederile 

articolului. 14 şi ale anexei II din Codul de vize. 

(2) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate şi circumstanţele personale 

ale solicitantului indică neclarităţi, pot fi solicitate şi alte documente decât cele prevăzute la 

alineatul.(1).">> 

 

12. Punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

<<”31. La articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

e) străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul 

Schengen sau vize valabile eliberate de Andorra, Canada, Japonia, San Marino sau Statele Unite 

ale Americii.">> 

 

13. În cuprinsul Legii, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după cum urmează: 

 

a) în cuprinsul întregului act normativ, “Regulamentul CE nr.810/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize 

(Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.243 din 15 septembrie 

2009”, se înlocuieşte cu „Regulamentul CE nr.810/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.243 din 15 septembrie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare”; 

b) în cuprinsul întregului act normativ, “Regulamentul Consiliului (CE) nr.539/2001 de 

stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor 

externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în 

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001”, se înlocuieşte cu 

“Regulamentul Consiliului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi 

trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi 

sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L 

nr. 81 din 21 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare”; 
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