
Declararea ca indezirabil 

Declararea ca indezirabil este o masura care se dispune impotriva unui strain care a 

desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura 

sa puna in pericol securitatea nationala sau ordinea publica. 

Aceasta masura se dispune de Curtea de Apel Bucuresti, la sesizarea procurorului anume 

desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Procurorul sesizeaza instanta de 

judecata, la propunerea institutiilor cu competente in domeniul ordinii publice si securitatii nationale 

care detin date sau indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in 

pericol securitatea nationala. 

Datele si informatiile in baza carora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de 

securitate nationala se pun la dispozitia instantei de judecata, in conditiile stabilite de actele normative 

care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor 

clasificate. 

Sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 

se judecã in camera de consiliu, cu citarea partilor. Instanta de judecata aduce la cunostinta strainului 

faptele care stau la baza sesizarii, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementeaza 

regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate. 

Curtea de Apel Bucuresti se pronunta, prin hotarare motivata, in termen de 10 zile de la 

sesizarea formulata de procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel 

Bucuresti. Hotararea instantei este executorie. Atunci cand declararea strainului ca indezirabil se 

intemeiaza pe ratiuni de securitate nationala, in continutul hotararii nu se mentioneaza datele si 

informatiile care au stat la baza motivarii acesteia. 

Hotararea se comunica strainului, precum si, daca instanta dispune declararea ca indezirabil, 

Inspectoratului General pentru Imigrari, pentru a fi pusa in executare. Dreptul de sedere a strainului 

inceteaza de la data pronuntarii hotararii prin care acesta a fost declarat indezirabil. 

Hotărârea de declarare ca indezirabil poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și 

Justiție, în termen de 10 zile de la data comunicării, instanța pronunțându-se în termen de 5 zile de la 

data primirii cererii. 

Calea de atac nu are efect suspensiv de executare a hotărârii de declarare ca indezirabil. În 

cazuri temeinic justificate, pentru a preveni producerea de pagube iminente, persoana declarată 

indezirabil poate cere instanței suspendarea executării hotărârii până la soluționarea căii de atac. 

Cererea de suspendare este soluționată de instanță de urgență, hotărârea fiind executorie de drept. 

Perioada pentru care un strain poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu 

posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa intre aceste limite, in cazul in care 

se constata ca nu au incetat motivele  care au determinat luarea acestei masuri. Prelungirea 

termenului se face in aceleasi conditii ca si la declararea ca indezirabil. 

Încetarea măsurii declarării ca indezirabil se dispune de Curtea de Apel București la sesizarea 

procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, în situația în care 

prezența străinului în România este necesară în interesul statului român, iar pericolul determinat de 

motivele care au stat la baza declarării ca indezirabil nu mai subzistă. Procurorul sesizează instanța la 

propunerea instituției cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale care a propus 

declararea ca indezirabil. 


