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Meddelande från Rumänien till Europeiska kommissionen enligt artikel 42 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex
om Schengengränserna)
(2018/C 417/10)
Ändring av de uppgifter som Rumänien tillhandahöll i EUT C 18, 24.1.2008.
Artikel 23 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 (1) – Möjligheten för en medlemsstat att
i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar
Enligt artikel 108 i regeringens undantagsförordning nr 194/2002 om utlänningars ställning i Rumänien, i dess senast ändrade
lydelse, utgör det uppehållstillstånd som utfärdas till en utlänning ett bevis på dennes identitet, bosättning eller hemvist
på Rumäniens territorium och rätt att uppehålla sig i Rumänien samt bevis för rättens varaktighet och det syfte för
vilket rätten beviljats.
Innehavaren av uppehållstillståndet är skyldig att alltid bära det på sig, inte överlåta det till någon annan person och på
begäran uppvisa det för behöriga myndigheter.
Enligt artikel 16^3.2 i samma rättsakt är innehavaren av ett tillstånd för lokal gränstrafik skyldig att alltid bära hand
lingen på sig, inte överlåta den till någon annan person och på begäran uppvisa den för behöriga myndigheter.
Artikel 23 d – Möjligheten för en medlemsstat att genom lagstiftning föreskriva en skyldighet för
tredjelandsmedborgare att anmäla sin närvaro på dess territorium
Enligt artikel 12 i regeringens undantagsförordning nr 194/2002 om utlänningars ställning i Rumänien, i dess senast ändrade
lydelse, är en utlänning som lagligen inrest till Rumäniens territorium, samt den person som tagit emot honom eller
henne, skyldig att anmäla detta till den behöriga polisenheten i området inom tre dagar från och med datum för
ankomsten eller emottagandet.
Om utlänningen inkvarteras på hotell eller någon annan turistanläggning ska han eller hon genomgå incheckningsfor
maliteterna vid administrationskontoret, som inom 24 timmar ska meddela nödvändiga uppgifter till den behöriga poli
senheten i området.
Artikel 5.3 – Påföljder för passage utan tillstånd av de yttre gränserna utanför gränsövergångsställena och de
fasta öppethållandetiderna
I artikel 262 i lag nr 286/2009 om strafflagen föreskrivs att inresa i eller utresa ur landet genom att olagligen passera
Rumäniens statsgräns ska bestraffas med fängelse i mellan sex månader och tre år eller med böter.
Om denna handling utförts i syfte att undvika straffrättsligt ansvar eller att undvika att avtjäna ett straff eller bli föremål
för en frihetsberövande utbildningsåtgärd, eller utförts av en utlänning som förklarats som icke önskvärd person eller
som har nekats inresa eller vistelse inom landet av något slag ska påföljden bestå av fängelse i mellan ett och fem år.
Även ett försök att utföra handlingen ska vara straffbart. Om handlingen begåtts av ett offer för människohandel eller av
barn ska den inte vara straffbar.
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