EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI GENERALE DE
PAŞAPOARTE ÎN ANUL 2005
În anul 2005, Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte a iniţ
iat proiectul
Legii privind regimul liberei circulaţ
ii a cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate,
care a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 iulie 2005 ş
i a intrat în
vigoare la data de 29 ianuarie 2006.
Au mai fost elaborate:
- anteproiectul Ordonanţ
ei Guvernului pentru modificarea Legii nr.
248/2005 privind libera circulaţ
ie a cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate;
- anteproiectul Hotă
rârii Guvernului pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005;
- anteproiectul O.M.A.I. pentru aprobarea cazurilor care justifică
deţ
inerea simultanăa douăsau mai multe paş
apoarte simple.
S-au luat mă
suri organizatorice pentru eliminarea aglomeraţ
iei de
la ghiş
ee prin suplimentarea statului de organizare al Direcţ
iei Generale de
Paş
apoarte ş
i cel al Serviciului public comunitar pentru eliberarea ş
i evidenţ
a
paş
apoartelor simple al Municipiului Bucureş
ti, astfel încât un paş
aport săse
emităîn termen de 7-8 zile, iar în regim de urgenţ
ăîn 2-3 ore. În cursul
anului 2005 s-au emis 1.374.802 paş
apoarte.
Au fost reprezentate interesele Ministerului Administraţ
iei ş
i
Internelor sau ale Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte în faţ
a instanţ
elor de
judecatăş
i au fost formulate apă
ră
rile necesare în 445 de cauze civile având
ca obiect, în principal, anularea mă
surii dispusăîn temeiul art. 14 lit. e din
O.G. nr. 65/1997 privind regimul paş
apoartelor în România. De asemenea, în
cursul anului 2005 au fost soluţ
ionate 12.464 de petiţ
ii.
Au fost efectuate 184.153 verifică
ri în evidenţ
e la cererea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor
simple precum ş
i a altor instituţ
ii, 46.195 actualiză
ri ale evidenţ
elor, 37.909
introduceri de noi persoane, au fost înregistrate ş
i rezolvate 551 petiţ
ii.
În baza protocolului de cooperare cu Inspectoratul General al
Poliţ
iei de Frontierăau fost preluate, prelucrate ş
i transmise serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple, datele
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referitoare la 22.404 persoane returnate si 43.220 persoane care au depă
ş
it
termenul legal de ş
edere în statele în care au că
lă
torit.
Au fost soluţ
ionate 4.617 solicită
ri primite din partea misiunilor
diplomatice ş
i oficiilor consulare ale României din stră
ină
tate privind
identificarea unor cetă
ţ
eni români care nu se mai aflau în posesia
documentelor de că
lă
torie, în vederea eliberă
rii paş
apoartelor consulare sau
titlurilor de că
lă
torie.
Au fost daţ
i în consemn 28.631 cetă
ţ
eni români, depistate ş
i
predate organelor competente 10 persoane date în urmă
rire generalăş
i 34
persoane date în urmă
rire locală
.
Au fost primite ş
i soluţ
ionate în termenul legal 9.457 de petiţ
ii.
Structurile teritoriale de paş
apoarte au identificat ş
i raportat 166 cazuri
privind infracţ
iuni comise la regimul paş
apoartelor (69 falsuri în declaraţ
ii,
54 falsuri privind identitatea, 17 uzuri de fals, 10 treceri frauduloase a
frontierei de stat ş
i 16 alte infracţ
iuni).
S-au efectuat menţ
iunile de stabilire a domiciliului în stră
ină
tate
pentru 31.196 solicită
ri, din care soluţ
ionate 29.573, fiind emise 29.332
paş
apoarte.
Au fost înregistrate 10.226 cereri privind clarificarea cetă
ţ
eniei.
Au fost efectuate verifică
ri pentru un numă
r de 5.783 persoane,
eliberându-se 503 adeverinţ
e ş
i comunicându-se rezultatul verifică
rilor la
Oficiul pentru Migraţ
ia Forţ
ei de Muncăpentru celelalte 5.280 persoane.
Pentru popularizerea activită
ţ
ii Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte au
fost acordate 32 interviuri, dintre care 4 pe posturile de televiziune, 17 pe
posturile radio, iar 11 în cotidianele ş
i revistele centrale.
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