
DECIZIA DE RETURNARE 

Decizia de retrunare este actul administrativ al Inspectoratului General pentru Imigrari sau a 

formatiunilor sale teritoriale, prin care strainii sunt obligati sa paraseasca teritoriul Romaniei. 

Decizia de returnare se emite cetatenilor straini in urmatoarele situatii: 

a.      la solicitare acestora, cand sederea pe teritoriul Romaniei a devenit ilegala 

b.      sunt depistati cu sedere ilegala; 

c.       fostilor solicitanti de azil pentru care s-a finalizat procedura de azil sau a renuntat la 

aceasta; 

d.      in cazul revocarii sau anularii dreptului de sedere; 

e.      la revocarea sau anularea vizei de intrare in Romania. 

Termenele in care strainii carora le-a fost emisa o decizie de returnare sunt obligati sa 

paraseasca teritoriul Romaniei curg de la data la care decizia de returnare le-a fost comunicata i-a 

fost adusa la cunostinta strainului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. 

Decizia de returnare poate fi contestata in termen de 10 zile de la data comunicarii la Curtea 

de Apel Bucuresti, in cazul in care aceasta a fost emisa de Inspectoratul General pentru Imigrari, 

sau la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala care a emis 

decizia de returnare. 

Instanta solutioneaza cererea in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotararea 

instantei este irevocabila. Contestatia depusa, in termenul legal, impotriva deciziei de returnare 

suspenda executarea masurii de indepartare. 

Strainii care solicita emiterea deciziei de returnare vor prezenta la ghiseul formatiunii 

teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrari, pe a carei raza de competenta se afla, 

pasaportul ( original si copie xerox – paginile care contin datele de identitate, valabilitatea 

documentului si ultima stampila de intrare). 

In cazul nerespectarii dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei conferit prin viza de intrare 

sau prin permisul de sedere, pe langa emiterea deciziei de returnare, impotriva cetatenilor straini 

mai pot fi dispuse urmatoarele masuri: nepermiterea intrarii in Romania si sanctionarea 

contraventionala. 

Impotriva strainilor care nu respecta decizia de returnare sau nu au parasit voluntar teritoriul 

Romaniei pot fi dispuse masuri de indepartare sub escorta. 

 


