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Lege privind uncle măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii 
frontierei de către lucrătorii frontalieri 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Capitolul I - Măsuri privind facilitarea trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri 
Art. 1 
(1) Prin lucrător frontalier se înţelege persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidenţă, 

b) revine periodic, zilnic sau eel puţin săptămânal, în statul de rezidenţă. 

(2) Structurile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, judeÎene sau al municipiului Bucureşti, 

eliberează, la cerere, legitimaţia de lucrător frontalier, denumită în continuare legitimaţie. 

(3) La cerere se anexează dovada contractului de muncă valabil încheiat. 
(4) Pot solicita eliberarea legitimaţiei şi membrii familiei lucrătorului frontalier, respectiv 
persoanele care locuiesc împreună cu acesta. 
(5) Valabilitatea legitimaţiei lucrătorului frontalieri şi/sau a membritor familiei acestuia este egală 

cu cea a contractului de muncă, dar nu mai mult de cinci ani. 
Art. 2 
(1) In punctele de trecere rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne 
deschide benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri şi membrilor familiei acestuia 
care posedă legitimaţia prevăzută la art. 1. 
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, ministrul afacerilor de interne prezintă 

Guvernului un calendar şi un Memorandum cuprinzând măsurile de implementare a prezentei legi. 
(4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare, Guvernul adoptă prin hotărâre, la propunerea 
Ministerului Afacerilor Interne, normele de aplicare a prezentei legi. 

Capitolul II - Măsuri de trecere a frontierei de stat a României 
Art. 3 
Ministerul de Interne va realiza infrastructura necesară şi va asigura personalul de specialitate 
penhu deschiderea punctelor internaţionale de trecere a frontierei prevăzute în anexa care este parte 
integrantă din prezenta lege. 
Art. 4 
Prevederile art. 3 intră in vigoare la data de I ianuarie 2021. 



Anexă 

Lista punctelor de trecere a frontierei în regim de trafrc internaţional prevăzute la art. 3 

Judeţul Arad 
1. Grăniceri — Elek (Bekes) 
2. Variaşu Mic — Dombegyhăz (Bekes) 
3. Iermata Neagră - Denesmajor (Bekes) 
4. Nădlac- Csanădpalota (Csongrăd) 

Judeţul Bihor 
I. Voievozi—Bagamer (Hajdu-Bihar) 
2. Roşiori - Pocsaj - (Hajdu-Bihar) 
3. Cheresig—KSrSsnagyharsăny - (Bekes) 

Judeţul Satu Mare 
1. Bercu — Garbolc (Szabolcs-Szatmăr-Bereg) 

2. Horea - Omboly (Szabolcs-Szatmăr-Bereg) 

3. Peleş - Zajta - (Szabolcs-Szatmăr-Bereg) 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 
76 alin. (2) din Constitutia României, republicată. 
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