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Legea nr. 80/2011 pentru modificarea prevederilor privind libera circulaţ
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
European („SEE”) pe teritoriul României a fost publicată şi a intrat în vigoare pe 
27 iunie 2011.

Cele mai importante prevederi sunt următoarele:

 Se introduce perioada de valabilitate pentru certificatul de înregistrare
eliberat cetăţenilor statelor membre UE, care este de cinci
emiterii. La solicitarea cetăţeanului UE, cer
fi emis pentru o perioadă mai mică de cinci
an. În situaţia continuării rezidenţei pe teritoriul Ro
expirarea valabilităţii certificatului de înregis
să se prezinte la Oficiului Român pentru Imigră
eliberării unui nou certificat de înregistrare.

 Prin excepţie de la regula prin care cetăţenii
intră pe teritoriul României beneficiază de drept de rezidenţă pentru o 
perioadă de până la trei luni de la data intrării în ţară fără îndeplinirea 
vreunei condiţii suplimentare, cei care intră
sunt în căutarea unui loc de muncă beneficiază de drept de rezidenţă
pentru o perioada de până la şase luni de l
îndeplinirea vreunei condiţii suplimentare.

 Cetăţenilor UE sau membrilor de familie ai acestora care fac dovada că 
sunt lucrători frontalieri potrivit Regulamentului
privind coordonarea sistemelor de securitate soci
CNP fără eliberarea unui document care să ateste rezidenţ
României.

 Certificatele de înregistrare şi cărţile de rezidenţă permanentă
cetăţenilor UE în baza prevederilor aplicabile anterior
a prezentei legi au valabilitate de cinci şi, respecti
emiterii. Înainte de expirarea termenului
ani, titularii acestor documente au obligaţia să se prezinte la formaţ
teritorial competentă a ORI pentru preschimbarea acestora. OR
informează în scris titularii documentelor prevă
stabilirea termenelor de valabilitate pentru documentele respec
cel puţin trei luni înainte de împlinirea acestora.
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