Noul sistem de gestionare a rezidenţilor din Japonia

La data de 9 iulie 2012, Ministerul Justiţiei din Japonia va lansa noul sistem
de gestionare a rezidenţilor din Japonia. Acesta se adresează:

 Rezidenţilor pe termen mediu şi lung, posesori ai unui permis de şedere din
categorii precum: „Spouse or Child of Japanese National”, „Long Term
Resident” etc.;
 Angajaţilor străini ai unor companii japoneze sau multinaţionale care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul Japoniei, al căror statut este, de
exemplu, „Engineer”, „Specialist in Humanities/International Services” etc.;
 Studenţilor, rezidenţilor permanenţi, altor categorii de persoane cu şedere
pe termen mediu şi lung.

Sub incidenţa noului sistem de gestionare a rezidenţilor din Japonia NU se
vor încadra următoarele persoane:
 Persoanele care primesc permisiunea de a sta în Japonia 3 luni sau mai
puţin;
 Persoanele cu statut de vizitator temporar (Temporary Visitor);
 Persoanele cu statut diplomatic sau oficial;
 Persoanele recunoscute de Ministerul Justiţiei ca având un statut
echivalent celor de mai sus;
 Rezidenţii permanenţi cu statut special;
 Persoanele fără statut de rezident.
Noul sistem de gestionare a rezidenţilor nu va mai permite
înregistrarea străinilor aflaţi ilegal pe teritoriul Japoniei.
Orice cetăţean străin aflat ilegal în Japonia este sfătuit să se
adreseze celui mai apropiat birou regional de imigrări şi să
urmeze procedurile necesare.
Pentru mai multe detalii referitoare la această situaţie se poate
accesa următorul docum ent de pe site-ul Ministerului Justiţiei din
Japonia: http://www.moj.go.jp/content/000052868.pdf
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Principalele schimbări aduse de noul sistem de gestionare a rezidenţilor din
Japonia:
 Eliberarea unei cărţi de rezidenţă valabile pentru o perioadă maximă de 5
ani;
 Introducerea unui nou sistem pentru permisele de reintrare pe
teritoriul nipon (re -entry permit).
În funcţie de situaţie, noile cărţi de rezidenţă vor fi emise:
 cu ocazia primei intrări în Japonia, la unul dintre cele 4 aeroporturi
internaţionale abilitate în acest sens (Narita, Haneda, Chubu şi Kansai);
 în cazul celor care sunt deja rezidenţi, de către primării sau de către
birourile de imigrări;
 cu ocazia prelungirii permisului de şedere;
 ca

urmare

a

schimbării statutului de rezidenţă

sau

adresei de

domiciliu/rezidenţă.

Noua carte de rezidenţă va cuprinde informaţii cu privire la perioada de şedere
legală în Japonia, valabilitatea cardului, datele biometrice ale posesorului.
O noutate absolută o reprezintă referirea la deţinerea sau nu a dreptului de
muncă de către rezident. De altfel, prin noul sistem se are în vedere o mai bună şi
strânsă cooperare între primării şi birourile de imigrări.

Atenţie! La intrarea în vigoare a noului regim de înregistrare a rezidenţilor, vechiul
sistem (Alien registration system) va fi abolit, însă noile cărţi de rezidenţă vor
începe să fie eliberate treptat, fără a fi nevoie de preschimbarea imediată a
precedentelor carduri.

Introducerea unui nou sistem pentru permisele de reintrare pe teritoriul nipon
(re-entry permit):

 În ceea ce priveşte permisul de reintrare în Japonia, cetăţenii străini
posesori ai unui paşaport valabil şi a unei cărţi de rezidenţă, care vor reveni
în Japonia în mai puţin de 1 an de la data plecării, cu scopul reluării
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activităţilor desfăşurate în arhipelag, nu vor trebui, în principiu, să aplice
pentru obţinerea unui astfel de permis (special re-entry permit).
Este recomandat ca cetăţenii români care se află in astfel de situaţii, înainte
de parăsirea Japoniei, să contacteze biroul de imigrări pentru informaţii
suplimentare.
 Rezidenţii care părăsesc Japonia fiind în posesia unui permis de reintrare
special NU pot prelungi valabilitatea acestuia atâta timp cât se află în afara
graniţelor nipone. În cazul în care rezidenţii respectivi nu revin în Japonia în
decurs de un an îşi vor pierde statutul de rezident.
 Atenţie! Dacă perioada de şedere aprobată expiră în decurs de un an de la
părăsirea Japoniei, rezidenţii trebuie să se asigure că vor reveni în
arhipelag înainte de data expirării acesteia.

Următoarele categorii de persoane nu fac obiectul sistemului de permise de
reintrare speciale:
 Persoanele al căror statut de rezidenţă este în curs de anulare;
 Persoanele a căror confirmare de plecare este suspendată;
 Persoanele care au primit un ordin scris de detenţie;
 Persoanele care au aplicat pentru statutul de refugiat şi care au statut de
tipul „Designated Activities”;
 Persoanele care sunt desemnate de Ministerul Justiţiei nipon drept o
ameninţare la adresa ordinii publice şi a intereselor naţionale sau care, din
motive întemeiate, au nevoie să posede un permis de reintrare cu scopul
evidenţei intrărilor şi ieşirilor de pe teritoriul japonez.
Atenţie! Începând cu data de 9 iulie 2012, perioada maximă de valabilitate a
permisului de reintrare va fi de 5 ani, în loc de 3 ani ca în prezent.
Revocarea statutului de rezident survine în următoarele situaţii:
 Când permisiunea de şedere a fost obţinută prin mijloace ilegale;
 Când adresa de reşedinţă nu a fost notificată fără un motiv întemeiat sau
când a fost furnizată o notificare falsă.
 Când se constată că o persoană care se află în Japonia cu statut de
„Spouse or Child of Japanese National” sau „Spouse or Child of Permanent
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Resident” nu se implică în activităţi specifice pentru calitatea de „Spouse”
(soţ/soţie), timp de 6 luni sau mai mult, fără un motiv întemeiat.

Motive de expulzare:
 Când o persoană a falsificat cartea de rezidenţă;
 Când o persoană a fost condamnată la închisoare cu muncă forţată sau la
o altă pedeapsă mai severă pentru declaraţii false sau alte fapte similare.

Pentru mai multe detalii privind noul sistem de gestionare a rezidenţilor din Japonia puteţi
consulta următorul document în limba engleză: AICI.

Atenţie: Având în vedere că legislaţia japoneză privind gestionarea rezidenţilor străini
poate suferi modificări în timp, vă sfătuim să verificaţi frecvent aceste aspecte, fie
personal, fie prin intermediul prietenilor sau membrilor de familie care se găsesc în
Japonia, astfel încât să fiţi mereu în posesia celor mai noi informaţii.”
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