Evaluarea activită
ţ
ii desfăş
urate de Direcţ
ia Generalăde
Paş
apoarte în anul 2006

În acest interval de timp pentru continuarea demersurilor
de aplicare a noului cadru normativ au fost elaborate ş
i adoptate,
urmă
toarele acte normative: proiectul O.M.A.I. privind deţ
inerea
simultanăa douăsau mai multe paş
apoarte ş
i proiectul de H.G.
privind stabilirea datei de la care se elibereazăpaş
apoarte simple
temporare, precum ş
i a formei ş
i conţ
inutului acestora. Este
relevantăelaborarea ş
i realizarea demersurilor necesare pentru
adoptarea H.G. nr. 978/2006 pentru modificarea art. 6 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaţ
ii a cetă
ţ
enilor români în stră
ină
tate, aprobate prin
H.G. nr. 94/2006.
Au fost organizate ş
i efectuate 9 controale de fond, 3
recontroale, 1 control tematic, 10 controale cu caracter inopinat, 22
activită
ţ
i de coordonare, sprijin ş
i îndrumare, 42 cercetă
ri de caz,
33 verifică
ri petiţ
ii, de asemenea, în cadrul relaţ
iilor de colaborare
cu Direcţ
ia GeneralăAnticorupţ
ie, instituţ
ia noastrăa pus la
dispoziţ
ie documentele necesare pentru soluţ
ionarea a 5 cazuri.
Au fost emise 1.563.406 paş
apoarte simple din care
43.457 pentru cetă
ţ
eni români cu domiciliul în stră
ină
tate.
Au fost eliberate în regim de urgenţ
ă364.496 paş
apoarte;
În perioada analizatăau fost înregistrate 6.464 cereri
privind clarificarea cetă
ţ
eniei;
În ceea ce priveş
te combaterea migraţ
iei ilegale a
cetă
ţ
enilor români au fost desfă
ş
urate activită
ţ
i specifice pentru
21.263 persoane returnate.
Au fost întocmite actele premergă
toare pentru înaintarea
dosarelor la tribunalele pe a că
ror razăteritorialăse aflădomiciliul
persoanelor returnate pentru 15.231 cetă
ţ
enii români returnaţ
i
înainte de 29.01.2006, precum ş
i pentru 17.538 cetă
ţ
enii români
returnaţ
i dupăaceastădată
. La nivelul Direcţ
iei Generale La
punctele de frontierăau fost daţ
i în consemn 1.535 cetă
ţ
eni români.

În conformitate cu prevederile legale menţ
ionate,
numă
rul acţ
iunilor formulate în instanţ
ă
, în perioada de referinţ
ă
,
este de 16.800.
În cursul anului 2006, au fost primite 24.171 cereri de
stabilire a domiciliului în stră
ină
tate fiind soluţ
ionate prin emiterea
a 8.936 paş
apoarte noi ş
i 14.397 preschimbă
ri de documente.
Au fost soluţ
ionate operativ 10.666 verifică
ri în evidenţ
e
ca urmare a solicită
rilor venite din partea Oficiului pentru Migraţ
ia
Forţ
ei de Muncăş
i 285 de cereri privind exercitarea dreptului la
libera circulaţ
ie a cetă
ţ
enilor români care doresc sălucreze legal în
stră
ină
tate.
În cursul anului 2006 a fost desfă
ş
uratăo amplăacţ
iune
de inventariere a fondului arhivistic, fiind verificate 87.910 dosare,
activitatea conducând la corectarea greş
elilor de cartare ş
i la
recondiţ
ionarea celor deteriorate.
-----------

