
EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI GENERALE DE
PAŞAPOARTE ÎN ANUL 2005

În anul 2005, Direcţia Generalăde Paşapoarte a iniţiat proiectul
Legii privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,
care a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 iulie 2005 şi a intrat în
vigoare la data de 29 ianuarie 2006.

Au mai fost elaborate:
- anteproiectul Ordonanţei Guvernului pentru modificarea Legii nr.

248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate;
- anteproiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005;
- anteproiectul O.M.A.I. pentru aprobarea cazurilor care justifică

deţinerea simultanăa douăsau mai multe paşapoarte simple.
S-au luat măsuri organizatorice pentru eliminarea aglomeraţiei de

la ghişee prin suplimentarea statului de organizare al Direcţiei Generale de
Paşapoarte şi cel al Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple al Municipiului Bucureşti, astfel încât un paşaport săse
emităîn termen de 7-8 zile, iar în regim de urgenţăîn 2-3 ore. În cursul
anului 2005 s-au emis 1.374.802 paşapoarte.

Au fost reprezentate interesele Ministerului Administraţiei şi
Internelor sau ale Direcţiei Generale de Paşapoarte în faţa instanţelor de
judecatăşi au fost formulate apărările necesare în 445 de cauze civile având
ca obiect, în principal, anularea măsurii dispusăîn temeiul art. 14 lit. e din
O.G. nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România. De asemenea, în
cursul anului 2005 au fost soluţionate 12.464 de petiţii.

Au fost efectuate 184.153 verificări în evidenţe la cererea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple precum şi a altor instituţii, 46.195 actualizări ale evidenţelor, 37.909
introduceri de noi persoane, au fost înregistrate şi rezolvate 551 petiţii.

În baza protocolului de cooperare cu Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontierăau fost preluate, prelucrate şi transmise serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, datele
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referitoare la 22.404 persoane returnate si 43.220 persoane care au depăşit
termenul legal de şedere în statele în care au călătorit.

Au fost soluţionate 4.617 solicitări primite din partea misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate privind
identificarea unor cetăţeni români care nu se mai aflau în posesia
documentelor de călătorie, în vederea eliberării paşapoartelor consulare sau
titlurilor de călătorie.

Au fost daţi în consemn 28.631 cetăţeni români, depistate şi
predate organelor competente 10 persoane date în urmărire generalăşi 34
persoane date în urmărire locală.

Au fost primite şi soluţionate în termenul legal 9.457 de petiţii.
Structurile teritoriale de paşapoarte au identificat şi raportat 166 cazuri
privind infracţiuni comise la regimul paşapoartelor (69 falsuri în declaraţii,
54 falsuri privind identitatea, 17 uzuri de fals, 10 treceri frauduloase a
frontierei de stat şi 16 alte infracţiuni).

S-au efectuat menţiunile de stabilire a domiciliului în străinătate
pentru 31.196 solicitări, din care soluţionate 29.573, fiind emise 29.332
paşapoarte.

Au fost înregistrate 10.226 cereri privind clarificarea cetăţeniei.
Au fost efectuate verificări pentru un număr de 5.783 persoane,

eliberându-se 503 adeverinţe şi comunicându-se rezultatul verificărilor la
Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncăpentru celelalte 5.280 persoane.

Pentru popularizerea activităţii Direcţiei Generale de Paşapoarte au
fost acordate 32 interviuri, dintre care 4 pe posturile de televiziune, 17 pe
posturile radio, iar 11 în cotidianele şi revistele centrale.
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