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Ce se întâmplă dacă Regatul Unit părăsește UE „fără acord”? 

Până când se adoptă noua lege a imigrației, libera circulație în UE va continua să se aplice, iar 

resortisanții SEE și membrii familiilor lor vor putea să intre și să continue să locuiască în Regatul Unit în 

conformitate cu drepturile lor prevăzute de Tratat, Regulamentul din 2016 pentru Directiva privind 

drepturile cetățenilor și imigrația (SEE). Resortisanții SEE vor putea face dovada drepturilor lor 

prezentând pașaportul și documentele de identitate, iar guvernul Regatului Unit a confirmat că această 

metodă rămâne în vigoare până pe 1 ianuarie 2021, indiferent de momentul când resortisantul SEE a 

sosit în Regatul Unit. 

Guvernul Regatului Unit a dezvoltat sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii 

noului statut de ședere în Regatul Unit, care va proteja drepturilor resortisanților din SEE și ale 

membrilor familiilor lor de a locui, lucra, studia etc. în Regatul Unit după Brexit. O scurtă descriere a 

acestui sistem poate fi consultată în fișa noastră informativă referitoare la [Dreptul de ședere în Regatul 

Unit după Brexit] 

În cazul unei ieșiri „fără acord”, sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului 

statut de ședere în Regatul Unit va proteja doar drepturile acelor cetățeni ai SEE care au locuit în 

Regatul Unit până la data ieșirii. Resortisanții din SEE care sosesc în Regatul Unit după ziua ieșirii, vor fi 

așadar supuși unui nou sistem de ședere temporar - pentru mai multe informații privind acest sistem, 

consultați nota noastră informativă referitoare la [Dreptul de ședere în Regatul Unit după Brexit]. 

Sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul 

Unit se va aplica chiar și dacă se iese „fără acord”? 

Da, chiar dacă nu există acord, sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului 

statut de ședere în Regatul Unit se va aplica tuturor resortisanților din SEE și membrilor familiilor 

acestora care sunt deja prezenți în Regatul Unit înainte de data ieșirii. 

În ceea ce privește resortisanții din SEE și membrii familiilor acestora care nu se află în Regatul Unit 

înainte de data ieșirii, consultați nota noastră informativă referitoare la situația [Momentan nu locuiesc 

în Regatul Unit - pot eu și familia mea să venim să locuim în Regatul Unit după Brexit?] 

Sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul 

Unit va diferi în cazul unei ieșiri „fără acord”? 

Da, există câteva schimbări minore privind sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea 

obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit dacă nu se ajunge la niciun acord cu UE.
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(A) Nu va exista nicio perioadă de implementare, ceea ce înseamnă că sistemul se va aplica 

doar cetățenilor SEE și membrilor familiilor lor care locuiesc în Regatul Unit la data 

ieșirii (și nu 31 decembrie 2020) și trimiterea unei cereri va fi posibilă numai până pe 

31 decembrie 2020 (în loc de 30 iunie 2021). 

(B) Regulile referitoare la deportare se vor aplica diferit, la pragul de deportare al Regatului 

Unit (și nu la pragul de deportare al UE, care este mai ridicat), aplicabil infracțiunilor 

comise după ziua ieșirii. 

(C) Membrii de familie apropiați ai resortisanților din SEE cu statut de rezident permanent 

vor putea să li se alăture până pe 29 martie 2022, cu condiția ca relația să fi existat la 

data ieșirii și să fi continuat să existe cererea a fost formulată de către membrul de 

familie în speță. După 29 martie 2022 se va aplica legea generala a imigrației Regatului 

Unit. 

(D) Acolo unde relația a fost stabilită după ziua ieșirii, cetățenii SEE cu statut de rezident 

permanent vor putea să li se alăture soțului/soției sau partenerului sau altor rude aflate 

în întreținere până pe 31 decembrie 2020. După acea dată se va aplica legea generala 

a  imigrației Regatului Unit. 

(E) Apelul la o decizie prin care se refuză statutul de rezident permanent sau temporar 

emisă de First-Tier Tribunal nu va fi posibilă. Resortisanții din UE vor putea doar solicita 

o analiză juridică, limitată la analizarea unei erori legale. 

(F) Pot apărea modificări suplimentare privind lucrătorii frontalieri (mai exact persoanele 

care călătoresc periodic în și din Regatul Unit în interes de serviciu), care este posibil 

să trebuiască să solicite un statut separat, precum și resortisanții din UE care călătoresc 

în Regatul Unit doar cu cărțile de identitate, care nu vor mai putea face acest lucru 

după 1 ianuarie 2021. 

 


