Decizia de returnare da posibilitatea strainului sa paraseasca tara neinsotit, astfel:
a) in termen de 15 zile, pentru:
1. strainul care a fost depistat fara drept de sedere ori care a depasit
perioada de sedere sau zona de frontiera stabilite prin acordul care
reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;
2. strainul al carui permis de mic trafic de frontiera sau a carui viza a fost
anulata sau revocata;
b) in termen de 30 de zile , pentru:
1. strainul care solicita emiterea deciziei de returnare inainte de a fi
depistat fara drept de sedere;
2. strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara
ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept;
3. strainul caruia i-a incetat dreptul de sedere lung, daca nu indeplineste
conditiile de prelungire a dreptului de sedere temporara pentru unul din scopurile
prevazute in OUG nr. 194/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
c) In situatii temeinic justificate, tinand seama de circumstantele specifice ale
fiecarui caz in parte, cum ar fi durata sederii legale, existenta copiilor care
frecventeaza scoala si existenta altor legaturi familiale, termenul acordat poate
fi prelungit, la cerere, cu pana la 30 de zile.

Decizia de returnare poate fi suspendata in urmatoarele situatii:
- este parintele unui minor care urmeaza cursurile unei institutii de
invatamant de stat ori particulare, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit
legii, pana la finalizarea anului scolar;
- este casatorit cu un alt strain care are un drept de sedere temporara sau
permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei, iar casatoria nu este
convenienta;
- se afla in situatia de nepermitere a iesirii din Romania (este invinuit sau
inculpate intr-o cauza penala si magistratul a dispus instituirea interdictiei de
parasire a teritoriului sau localitatii ori a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca ramasa definitiva si are de executat o pedeapsa privativa de
libertate).
In cazul suspendarii deciziei de returnare,
tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.
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