Restricții „fragile” pentru străinii
care vin în Vâlcea

” „Pentru străinii care provin din state terțe și vin în județul nostru cu vizăde
ședere pentru scopuri diferite (desfășurarea de activități comerciale, reîntregirea
familiei, că sătorie cu un cetățean român, angajarea în muncă , studii sau alte
scopuri) sunt necesare documente din care săse înțeleagăprecis scopul pentru care
străinul solicităviza de ședere”, a precizat comisarul de poliție Ioan Curcă Rizoiu

De la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, a intrat în vigoare noua lege care
reglementeazăregimul străinilor din România, ce se adreseazăîn special, persoanelor
din afara graniței provenite din alte state decât cele din Uniunea Europeană . „Noile
modifică ri schimbădenumirea permisului de ședere în carte de rezidență. Și
valabilitatea acesteia a fost modificată, de la un an de zile la 5 ani. Străinul,
rudăcu un cetățean român, nu mai este nevoit săachite aproape 4 milioane de lei
contravaloarea documentului, ci doar 70.000 de lei, cât costătaxa actului de
identitate românesc. Schimbarea a fost impusăde aderarea la UE și de implementarea
noilor directive, cerute de Consiliul Europei. Dacă ne referim la străinii cu drept de
ședere permanent, valabilitatea unei că rți de rezidențăeste de 10 ani. până la
intrarea în vigoare a noii legi, străinii puteau fi invitați în România, doar dacă

aveau deschis un cont bancar de aproximativ 2.000 de euro. Acum s-a eliminat această
condiție, persoana care invitătrebuind sădemonstreze că poate asigura întreținerea
celui primit pe perioada șederii în România. La intrarea în țară , străinul trebuie
sămai facă dovada că deține cel puțin 30 de euro pentru fiecare zi cât locuiește în
România. Totodată, la constituirea dosarului, persoana vizatănu mai e nevoităsăaducă
din țara de origine cazierul, tradus și legalizat. Un alt aspect, care trebuie
menționat este și acela că , străinii că sătoriți cu cetățenii români se pot prezenta
la Biroul pentru Străini, în vederea obținerii că rților de rezidență, chiar dacă au
ședere ilegală, fărăa mai fi nevoie de obținerea vizei pentru reîntregirea familiei de
la reprezentanțele diplomatice ale României din afara graniței” – ne-a declarat șeful
compartimentului, comisarul de poliție Ioan Curcă Rizoiu. Schimbarea legii îi
avantajeazăși pe străinii care provin din statele care nu sunt membre UE. „Pentru
străinii care provin din state terțe și vin în județul nostru cu vizăde ședere pentru
scopuri diferite (desfășurarea de activități comerciale, reîntregirea familiei, că
sătorie cu un cetățean român, angajarea în muncă , studii sau alte scopuri) sunt
necesare documente din care săse înțeleagăprecis scopul pentru care străinul
solicităviza de ședere”, a mai precizat comisarul Curcă .
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