
 1 

Din 05.05.2018 

 
 
 
 

RAPORT RESPINGERE 

ABUZIVĂ 10 VIZE FLOTANT 

CONTINUARE 

 

 
 

În completarea raportului anterior, arăt faptul că Radiograma din 2012 

invocată de domnul Petcu se referea, citez, într o exprimare vagă, la UN NUMĂR 

MARE DE SOLICITANŢI, fără a se scrie concret despre ce număr erea vorba, 

fiind lăsată deci la subiectivismul şi liberul arbitru al fiecărui funcţionar în parte de 

a aprecia care este acel număr MARE. Domnul Petcu s cules numărul de 10 

persoane luate în spaţiu dintr-o altă radiogramă, din 2014, nu 2012, care se referea 

la cetăţenii români de origine/naţionalitate moldovenească, făcând un mix între 

cele două radiograme. Deci Radiograma din 2012 invocată de domnul Petcu şi 

în baza căreia s-au făcut verificările nu precizează numărul exact de persoane, 

numărul de minim 10 persoane luate în spaţiu e surprins intr-o radiogramă din 

2014, se referă la moldoveni , nu la stabilirea reşedinţelor ci eliberarea cărşilor 

de identitate acestora diu urmă. 

Pe fond, în analiza juridică a prevederilor Radiogramei din 2012, aceasta e 

nulă absolut, deoarece invocă un articol, 31 alin.2 din OUG 97 din 2005 R1, care 

are următorul conţinut: 

    Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice 

care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. 
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(2) Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, 

care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana 

locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui 

termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea 

reşedinţei. 

Textul e lipsit de relevanţă practică în speţa dată, dar şi în orice speţă 

referitoare la anularea reşedinţelor, din următoarele considerente juridice: 

1. Nici un alt text din OUG 97 din 2005 R1 sau normele metodologice 

adoptate prin HG 1375 DIN 2006 nu precizează sau permite dreptul 

funcţionarilor de la evidenţa persoanelor de a verifica la 

REŞEDINŢĂ, prin intermediul organelor de poliţie, dacă persoanele 

locuiesc efectiv la adresa declarată pe cererea de eliberare a vizei de 

flotant. Acest drept se exercită cu titlu limitativ, expres prevăzut, 

doar în cazul declaraţiei pe proprie răspundere anexa 14, la 

eliberarea actelor de identitate(DOMICILIUL, DECI, NU 

REŞEDINŢA) în condiţiile exprees prev. de art.28 lit.c din OUG 

97 din 20051. 

2. Din perspectiva normelor de tehnică legislativă obligatorii la 

eliberarea actelor normative, prevăzute de Legea 24 din 2000, un act 

normativ cu forţă juridică superioară, respectiv prevederile OUG 97 

din 2005 R1 având prevederi inexistente referitoare la verificările în 

teren la reşedinţe, nu se pot modifica, completa sau abroga printr-

o circulară, act intern, nepublicat în Monitorul oficial şi 

                                                 
1 Potrivit art.28 lit.c din OUG 97 DIN 2005 R, DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SEE 
FACE SI CU declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a 
poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de 
locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce 
nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); 
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inopozabil cetăţenilor2, nefiind o lege accesibilă acestora din 

urmă3, dacă se respectă principiile fundamentale ale legalităţii şi 

ierarhiei actelor normative4. 

3. Un singur text permite anularea reşedinţelor, doar în baza unei 

sentinţe sentinţe rămase definitive, dacă reşedinţa s-a obţinut 

fraudulos, în baza unui act nul, fals sau falsificat, potrivit 

prevederilor imperative ale art.35 din OUG 97 din 2005 r15. 

4. Verificările au fost efectuate în mod discriminatoriu, pentru că 

în lunile ianuarie-martie ale fiecărui an, un număr mare de 

persoane îşi stabilesc fictiv reşedinţele la acelaşi găzduitor, 

pentru a-şi înscrie copiii la grupa pregătitoare, dar nu s-au 

                                                 
2 Potrivit art.11 din Legea 24 din 2000, În vederea intrării lor în vigoare, legile şi celelalte 
acte normative adoptate de Parlament, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile 
primului-ministru, actele normative ale autorităilor administrative autonome, precum şi 
ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de conducătorii organelor 
administraţiei publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
(2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României: 
a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii; 
b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum �Şi cele cu caracter individual, emise de 
autorităile administrative autonome �şi de organele administraţiei publice centrale de 
specialitate. 
3 Potrivit art.4 alin3 din Legea 24 din 2000, Actele normative date în executarea legilor, 
ordonanţelor sau a ăGuvernului se emit  în imitele şi potrivit normelor care le ordonă. 
4 Potrivit art.77 din Legea 24 din 2000, Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile �şi alte 
asemenea acte ale conducătorilor ministerelor �şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale de specialitate sau ale autorităilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în 
executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În formula introductivă� a 
acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prev�zute la art. 42 alin. (4). 
Potrivit art.78 din Legea 24 din 2000, Ordinele, instrucţiunile �şi alte asemenea acte trebuie 
să se limiteze strict la cadrul stability de actele pe baza �şi în executarea cărora au fost 
emise şi nu pot conţine soluţii care să contravinăprevederilor acestora. 
5 Potrivit art.35 din OUG 97 din 2005, În cazul în care menţiunea din actul de identitate privind 
stabilirea domiciliului sau a reşedinţei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost 
anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această menţiune este nulă de drept. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii comunică 
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor situaţia intervenită. 
(3) Nulitatea menţiunii poate fi constatată de instanţa de judecată, din oficiu ori ca urmare a 
sesizării D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori a 
persoanelor interesate. 
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efectuat niciodată verificări dacă se locuieşte efectiv la adresele 

de reşedinţă şi nu s-a refuzat niciodată eliberarea vizelor de 

flotant, deşi situaţia juridică era identică, un singur găzduitor 

lua în spaţiu un număr mare de persoane. S-A APLICAT 

CELOR 10 PERSOANE AŞADAR UN TRATAMENT 

DIFERIT ÎN SITUAŢII JURIDICE IDENTICE, FĂRĂ A 

EXISTA O JUSTIFICARE OBIECTIVĂ, RAŢIONALĂ ŞI 

REZONABILĂ. 

5. Faptele funcţionarilor pot întruni elementele constitutive ale 

infracţiunii de abuz în serviciu, deoarece s-au vătămat 

drepturile legitime prev. de Constituţia României, Codul civil şi 

OUG 97 din 2005 R1 referitoare la dreptul la stabilirea 

reşedinţelor, în condiţiile depunerii tuturor actelor prevăzute de 

lege şi normele metodologice. 

 
 

CONCLUZII 
 

1. Neeliberarea vizelor de flotant s-a făcut abuziv, deoarece cetăţenii 

au depus toate documentele expres şi limitativ prev. de OUG 97 

din 2005 R1 şi normele metodologice adoptate prin HG 1375 din 

2006, neexistând un text de lege publicat în Monitorul Oficial care 

să le permită respingerea cererilor în caz de nelocuire efectivă la 

adresa de reşedinţă. Respingerea trebuia comunicată individual, 

pentru că cetăţenii au dreptul de a o contesta în contencios 

administrativ. 

2. Interpretarea legii într-o manieră rigidă, inflexibilă, formalistă, 

abuzivă, promovată constant de domnul Petcu şi preluată prin 

copy paste de doamna Vasile încalcă principiile legalităţii şi ale  
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efectului util al interpretării oricărui act normativ, legea se 

interpretează în sensul să producă efecte6(în acest caz să se obţină 

vizele) nu să se respingă cererile, mai ales în lipsa unui text expres 

şi după ce s-au depus toate actele necesare. 

3. Rolul funcţionarilor este să sprijine cetăţenii în a obţine acte de 

identitate, prin sfaturi competente şi soluţii legale, nu să le pună 

beţe în roate în sensul nerezolvării problemelor lor. 

4. Continuarea acestui stil e total nepotrivit pentru respectarea 

principiului fundamental al oricărui serviciu public aflat în slujba 

cetăţenilor, deservirea cu prioritate a intereselor legale şi legitime 

ale acestora, în termene cât mai mici, în condiţii politicoase şi 

civilizate, neapărându-se în nici un caz legalitatea ci forţându-se 

într-o manieră discreţionară şi abuzivă graniţa permisă de 

legiuitor. 

 

 Faţă de cele raportate, rog dispuneti 

 

 

                                                 
6 Actus interpretandus est potius ut valeat quam pereat 

 


