
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 
LEGE 

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe 

teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic 

European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană a determinat modificări 

substanțiale ale normelor de drept care reglementează regimul juridic al 

cetățenilor Uniunii Europene și al membrilor familiilor acestora
1
 care 

intenționează să intre și să rămână pe teritoriul țării noastre, în vederea 

asigurării conformității cu legislația Uniunii Europene în domeniul liberei 

circulații. 

Astfel, dispoziţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind 

libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor 

Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare (OUG nr.102/2005) și ale Normelor Metodologice de aplicare a 

acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1864/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt conforme cu dispoziţiile cadrului normativ 

european în materie, respectiv cu cele ale Directivei 2004/38/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004privind dreptul la 

liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 

Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului 

(CEE) nr.1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 

și 93/96/CEE (Directiva 2004/38/CE). 

OUG nr.102/2005 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007 și a reprezentat o 

schimbare majoră în ceea ce privește exercitarea dreptului de liberă circulație 

și rezidență pe teritoriul României de către cetățenii Uniunii Europene și 

membrii familiilor acestora. 

De la data intrării în vigoare a OUG nr.102/2005 și până în prezent, aplicarea 

practică a dispozițiilor acestui act normativ a reliefat necesitatea clarificării 

unor elemente de ordin procedural legate de exercitarea dreptului la liberă 

circulație pe teritoriul României al cetățenilor Uniunii Europene și membrilor 

familiilor acestora. 

În acest sens, modificarea legislativă propusă este determinantă sub 

aspectul corelării terminologice și procedurale a actului normativ 

european cu cel naţional, de implementare, cu incidențe asupra 

procedurilor curente de lucru în ceea ce privește examinarea cererilor de 

vize. 

                                                 
1
 Pentru a facilita o exprimare concisă în cuprinsul Expunerii de motive, referirile la cetățenii statelor membre ale 

Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și la membrii familiilor acestora, precum și la cetățenii 

Confederației Elvețiene și la membrii familiilor acestora, sunt enunțate utilizând sintagma “cetățenii Uniunii Europene 

și membrii familiilor acestora”. 



2. Schimbări 

preconizate 
Prin actul normativ de transpunere în legislația internă a Directivei 

2004/38/CE, traducerea dispoziţiilor art.5 para.(2) teza a 2-a din norma 

europeană (i.e. „Member States shall grant such persons every facility to 

obtain the necessary visas. Such visas shall be issued free of charge as soon as 

possible and on the basis of an accelerated procedure”) s-a făcut în art.5 

alin.(3), prin: “Viza de intrare pentru persoanele prevăzute la alin.(2) se 

acordă, la cerere, de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, 

cu aprobarea prealabilă a Centrului Național de Vize din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe, în termen de 48 de ore și fără plata taxelor consulare. 

[…]”. 

S-a instituit astfel, în mod expres, în legislația română, un termen de 48 de ore 

pentru acordarea vizelor de intrare în România, în favoarea persoanele 

prevăzute de norma europeană, care excede, însă, dispoziţiilor Directivei.  

În urma consultării cu alte State Membre, cu privire la modalităţile de 

transpunere şi punere în aplicare a dispoziţiilor Directivei 2004/38/CE, în 

considerarea discuţiilor purtate la Bruxelles, în legătură cu dispoziţiile 

acesteia, precum şi în dorinţa de a demonstra capabilitățile de gestionare, cu 

operativitate, a solicitărilor de vize de către autoritățile române, se propune 

modificarea termenului de 48 de ore prevăzut la art.5 alin.(3) al Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul 

României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului 

Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru corelarea integrală cu norma 

europeană și pentru eficientizarea modalităţilor de gestionare, în plan naţional, 

a procedurilor de examinare şi soluţionare a cererilor de vize de intrare 

formulate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetățenilor 

UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene. 

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 
Nu este cazul. 

2
2
. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 (2018) 3(2019) 4(2020) 5(2021) 6(2022) 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 



a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

(ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- - - - - - 

(i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor 

- - - - - - 

si/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ; 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;    

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

a) Se modifică dispoziţiile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe 

teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a 

cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

Modificarea este în strictă concordanță cu prevederile 

Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a 



proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Consiliului din 29 aprilie 2004privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 

cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de 

modificare a Regulamentului (CEE) nr.1612/68 și de 

abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 

90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare        

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate  

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 

act normative 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care proiectul de act 

normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente 

Prevederile actului normativ nu se referă la 

domeniile de activitate aflate în coordonarea 

consiliilor interministeriale permanente. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Se va obţine avizul Consiliului Legislativ, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr.561/2009. 

6. Alte informaţii În sensul modificărilor propuse, a fost 

consultată structura responsabilă cu 

gestionarea domeniului armonizării legislative, 

din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

Nu este cazul. 
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asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competențelor instituţiilor 

existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

În forma prezentată, proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență 

nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene a 

fost însușit și avizat de toate autoritățile abilitate. 
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