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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1436/2012, adresată de Olga Baltag, de cetățenie moldoveană, privind 
presupusa încălcare de către Ungaria a Acordului Schengen

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care s-a înscris în august 2009 ca studentă la Universitatea din Strasbourg, a 
obținut o viză de lungă ședere în Moldova. În septembrie 2009, ea a depus documentele 
necesare pentru „vinieta” de viză, iar pe 30 ianuarie 2010 s-a deplasat din Moldova în Franța. 
Cu toate acestea, ea a fost oprită și amendată de autoritățile maghiare pe motiv că nu avea 
documente recunoscute ca fiind valabile pe teritoriul Ungariei. Petiționara susține că aceasta 
reprezintă o încălcare a dreptului la libera circulație în cadrul spațiului Schengen pentru 
titularii de vize de reședință de lungă durată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28.8.2013

În conformitate cu articolul 18 din Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen, 
până la 5 aprilie 2010, o viză de lungă ședere de tip D era o viză națională care autoriza 
titularul acesteia să aibă reședința numai în statul membru care a emis viza, chiar dacă el avea 
dreptul să tranziteze teritoriul altor state din spațiul Schengen, cu scopul de a ajunge pe 
teritoriul statului care a eliberat viza de lungă ședere.

Resortisanții din țări terțe care se spun obligației de viză de scurtă ședere conform 
Regulamentului nr. 539/2001, precum moldovenii, deși erau prezenți în mod legal pe teritoriul 
statului membru care a eliberat viza de tip D, nu erau autorizați să facă vizite de scurtă durată 
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în alte state membre pe durata șederii lor de lungă durată în baza respectivei vize de tip D; de 
asemenea, ei nu erau autorizați să tranziteze alte state în momentul revenirii în țara lor de 
origine în baza acestei vize de tip D.

În versiunea sa inițială, articolul 18 din Convenția Schengen decurgea din procedura în 
general aplicată în acea vreme de către statele membre, conform căreia vizele de tip D erau 
transformate în permise de ședere odată ce titularul vizei ajungea pe teritoriul statului membru 
emitent. În baza unui astfel de permis de ședere, resortisanții din țări terțe puteau, prin urmare, 
să circule liber în spațiul Schengen. Din acest motiv, în momentul încheierii Convenției 
Schengen, statele membre nu au considerat că este necesar să reglementeze, pentru persoanele 
care aveau o viză de tip D, circulația lor în spațiul Schengen, întoarcerea lor în țara de origine 
sau o a doua trecere prin statul membru care a eliberat viza de tip D.

Adevărata problemă a fost că, în practică, din ce în ce mai mult, statele membre nu au înlocuit 
vizele de tip D cu un permis de ședere după pătrunderea resortisanților din țări terțe pe 
teritoriul lor sau le-au înlocuit, însă cu întârzieri notabile. Drept urmare, având în vedere că nu 
dețineau o viză de tip D, persoanele în cauză erau „blocate” în statul membru care a eliberat 
respectiva viză de tip D: resortisanții din țări terțe titulari ai unei vize de tip D și supuși unei 
obligații de viză în temeiul Regulamentului nr. 539/2001 aveau nevoie de o viză Schengen de 
scurtă ședere (viza de tip C) pentru a călători spre celelalte state din spațiul Schengen, inclusiv 
cu ocazia tranzitării teritoriilor altor state din spațiul Schengen, în momentul în care ei se 
întorceau în țara lor de origine sau se întorceau, ulterior, într-un stat membru de rezidență.

În acest context, Regulamentul (UE) nr. 265/2010 (de modificare a Convenției de punere în 
aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentului (CE) nr. 265/2006 în ceea ce privește 
circulația persoanelor care dețin vize de lungă ședere) a fost adoptat la 25 martie 2010. El 
vizează facilitarea circulației în spațiul Schengen a resortisanților din țări terțe care își au 
reședința în mod legal într-unul din statele membre în baza unei vize de lungă ședere de tip D 
eliberate de acest stat membru.

Regulamentul a intrat în vigoare la 5 aprilie 2010, ceea ce înseamnă că, începând de la această 
dată, toate vizele de lungă ședere în curs de valabilitate permit titularilor libera circulație în 
spațiul Schengen timp de trei luni în cursul unei perioade de șase luni. Un resortisant din țări 
terțe titular al unei vize de lungă ședere de tip D eliberată de un stat membru este autorizat să 
intre pe teritoriul celorlalte state membre timp de trei luni pe semestru, în aceleași condiții ca 
cele aplicate titularului unui permis de ședere. Această liberă circulație cuprinde, de 
asemenea, un număr nelimitat de intrări/ieșiri din spațiul Schengen.

În momentul călătoriei petiționarei, la 20 octombrie 2009, vechile norme erau încă valabile. În 
consecință, viza de tip D a petiționarei nu îi permitea tranzitarea Ungariei pentru a se întoarce 
în Franța. Această tranzitare pe teritoriul ungar necesita obținerea unei vize Schengen 
eliberată de statul membru competent. 
Concluzii

Având în vedere cele sus-menționate, se poate trage concluzia că autoritățile maghiare au 
acționat corect. Totuși, datorită noii reglementări privind vizele de tip D, o astfel de problemă 
nu ar trebui să mai apară în viitor.


