Pot aplica pentru Settled Status dacă am condamnări penale?
Mulți cred că nu pot depune o cerere prin EU Settlement Scheme dacă au antecedente
penale. Acest lucru nu este adevărat, deoarece fiecare caz este diferit. Haideți să ne uităm
la secțiunea numită „criminalitate” în procesul pentru a depune cererea pentru noul permis
de reședință permanentă sau temporară.
În primul rând, este obligatoriu să declarați toate infracțiunile, indiferent de cât a durat
pedeapsa. Însă, nu trebuie să declarați următoarele lucruri:
•
•
•

condamnări care nu mai apar în cazierul dvs. penal
avertismente, care sunt infracțiuni minore, de exemplu dacă ați făcut graffiti într-un
adăpost de autobuz
alternative punerii sub acuzare, de exemplu, amenzi pentru depășirea vitezei

În aplicația dvs., veți vedea următoarele întrebări:
1) Ați fost vreodată:
a. Condamnat pentru o infracțiune - trebuie să răspundeți da la această întrebare dacă aveți
vreo condamnare, chiar dacă aceasta a fost cu mai mult timp în urmă și nu sunteți sigur
dacă este încă înregistrată în baze de date precum PNC și Warnings Index (WI).
b. Ați fost vreodată arestat sau acuzat de o infracțiune pentru care sunteți momentan judecat
sau în așteptarea procesului - trebuie să răspundeți da la această întrebare doar dacă acest
proces este în curs de desfășurare în momentul depunerii cererii. Este important de reținut
că această întrebare se referă atât la infracțiunile comise în Marea Britanie, cât și în
străinătate.
2) Ați fost condamnat pentru o infracțiune în Regatul Unit în ultimele 12 luni?
3) Ați avut vreodată o condamnare penală în afara Regatului Unit care să includă
vreuna dintre următoarele:
a. o infracțiune de violență
b. o pedeapsă cu închisoarea de 12 luni sau mai mult în legătură cu drogurile
4) Ați fost vreodată arestat sau acuzat pentru o infracțiune și vă aflați în prezent în
proces, sunteți în așteptarea procesului sau în așteptarea unei decizii de punere sub
acuzare?
5) Ați sprijinit, încurajat sau v-ați implicat vreodată în:
a. Activități teroriste
b. Crime de război, crime împotriva umanității sau genocid
c. O organizație extremistă

Chiar dacă cazul dvs. este trimis la departamentul pentru punerea în vigoare a legilor
imigrației („immigration enforcement”), nu înseamnă că va fi automat refuzat. Fiecare cerere
este evaluată individual, luând în considerare o serie de criterii.
Iată întrebările cele mai frecvente pe care le-am primit de la solicitanți:
1. Am comis o infracțiune în țara mea - nu în Marea Britanie. Trebuie să declar
acest lucru atunci când îmi depun cererea?
•

Da, cu excepția cazului în care sunteți sigur că nu apare în cazierul penal din țara
respectivă. Puteți verifica acest lucru contactând un avocat din România.

2. Am un proces penal în curs de desfășurare în Marea Britanie. Va fi refuzat
automat permisul meu de reședință?
•

Nu, cererea dvs. va rămâne deschisă până la finalizarea procesului.

3. Am un proces penal în desfășurare în România, dar am plecat în Marea Britanie
pentru a evita consecințele. Nu am declarat acest lucru în mod intenționat când
am depus cererea pentru permisul de reședință permanentă, dar am primit
permisul. Este posibil ca Ministerul de Interne (Home Office) să afle? Ce se va
întâmpla în acest caz - îmi vor revoca dreptul de ședere?
•

Ministerul de Interne (Home Office) va efectua propriile verificări privind
antecedentele dvs. penale. Vor afla dacă aveți o condamnare în cazierul dvs. penal.
Informațiile false sau înșelătoare reprezintă o înșelăciune și pot fi în sine un motiv
pentru refuzul oricărei cereri. Acest lucru este considerat o infracțiune în sine.

•

Dacă sunteți condamnat după ce vă depuneți cererea pentru permisul de reședință sau după ce vi se acordă permisul - Ministerul de Interne (Home Office) poate totuși
examina cazul dvs. din nou, revoca statutul dvs. și emite un ordin de deportare. Cu
toate acestea, acest lucru va depinde de specificul cazului dvs. penal - și de cât de
gravă a fost infracțiunea dvs.

•

Dacă vi se refuză permisul de reședință permanentă (settled status) sau temporară
(pre-settled status), puteți oricând să faceți contestați decizia.

4. Contează durata pedepsei cu închisoarea atunci când depunem cererea pentru
permisul de reședință?
•

Da, dacă ați fost în închisoare mai mult de 12 luni, cazul dvs. va fi trimis
departamentului pentru punerea în vigoare a legilor imigrației („immigration
enforcement”). Acest lucru nu înseamnă neapărat că cererea dvs. va fi refuzată.

5. Contează cu cât timp în urmă am fost condamnat?
•

Nu, cu excepția cazului în care condamnarea nu mai apare în cazierul dvs. penal.

6. Dosarul meu a fost șters din sistemul penal român, mai trebuie să îl declar?
•

Nu, dar trebuie să vă asigurați că acesta este cazul. Contactați un avocat din
România pentru a verifica acest lucru.

7. Contează dacă sentința a fost suspendată?
•

O pedeapsă cu suspendare apare atunci când tribunalul a decis să impună o
pedeapsă cu închisoarea, dar să o suspende pentru o perioadă determinată și
persoana să nu fie trimisă imediat în arest. De multe ori, atunci când tribunalul
impune o pedeapsă cu suspendare, aceasta trebuie să permită infractorului să aibă o
perioadă de probare și o perioadă de reabilitare. O pedeapsă cu închisoarea
„suspendată” este executată în comunitate.

•

Acestea trebuie declarate în cererea dvs.. În majoritatea cazurilor, nu sunt
considerate suficient de grave pentru a fi trimise departamentului pentru punerea în
vigoare a legilor imigrației („immigration enforcement”) sau să merite refuzul
permisului de reședință.

Pe scurt, țineți minte că:
1. Nu amânați depunerea cererii. Termenul limită este aproape.
2. Trebuie să vă declarați toate infracțiunile, în afara excepțiilor menționate mai
devreme.
3. Doar infracțiunile grave vor fi sesizate de departamentul pentru punerea în vigoare a
legilor imigrației („immigration enforcement”) pentru examinare detaliată. Chiar dacă
se întâmplă acest lucru, nu înseamnă că cererea dvs. va fi refuzată automat.
4. Dacă aveți o condamnare în străinătate, trebuie să o declarați. Procesele din
străinătate depind de perioada de timp care a trecut de la condamnare și de tipul
condamnării.
5. Dacă vi se refuză permisul de reședință temporară (pre-settled status) sau
permanentă (settled status), puteți oricând să contestați decizia.

