
Evaluarea activităţilor desfăşurate de Direcţia Generalăde Paşapoarte
în anul 2007

Pe parcursul anului 2007, în atenţia Direcţiei Generale de Paşapoarte s-au aflat obiective
importante care au vizat îndeosebi operaţionalizarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple şi funcţionarea acestora în cadrul instituţiei prefectului, diminuarea
birocraţiei, combaterea migraţiei ilegale în rândul cetăţenilor români, emiterea noului tip de paşaport
electronic.

 76 cercetări de caz şi 40 verificări petiţii privind petiţiile adresate conducerii Direcţiei
Generale de Paşapoarte.

 elaborarea unui studiu cu principalele deficienţe constatate la nivelul serviciilor publice
comunitare în ceea ce priveşte exercitarea actului managerial, acţiunile întreprinse în domeniul
regimului juridic al paşapoartelor în România precum şi în procesul de aplicare a legislaţiei specifice în
lucrul cu documentele clasificate. Concluziile au fost trimise serviciilor publice comunitare, în scopul
îmbunătăţirii activităţii.

 activităţi de preluare, prelucrare şi transmitere la serviciile judeţene publice comunitare
pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor, a datelor privind 2.444 persoane returnate.

 1.691 cetăţeni români care au încălcat legile statelor în care au călătorit, identificaţi şi
prelucraţi ca urmare a documentaţiei primite de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României şi au fost informate serviciile publice comunitare pentru efectuarea menţiunilor în evidenţe.

 verificări specifice cu privire la 201 minori de cetăţenie românăaflaţi în dificultate în
străinătate.

 187 cazuri privind infracţiunile comise la regimul paşapoartelor.
 6.813 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 titlurilor de călătorie.

 230 comunicări la serviciile teritoriale referitoare la persoane accidentate.
 421 comunicări despre cetăţeni români decedaţi pe teritoriul altor state.
 2.902 comunicări (privind 3.129 persoane) referitoare la dispunerea măsurilor privind

limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate.
 22.586 cereri de stabilire a domiciliului în străinătate depuse la misiunile diplomatice şi

oficiile consulare ale României.
 20.231 cereri soluţionate privind emiterea sau preschimbarea paşapoartelor.
 1.100 cereri restituite oficiilor consulare în vederea completării cu documentele

prevăzute în actele normative în vigoare.
 pentru 93 persoane s-a aplicat menţiunea de stabilire a domiciliului în străinatate.
 pentru 729 persoane s-au aplicat colante pentru copii incluşi ulterior în paşapoartele

părinţilor.
 primite de la serviciile publice comunitare 13.290 cereri depuse de cetăţenii români cu

ocazia unor vizite în România sau cetăţeni care solicităpentru prima datăstabilirea domiciliului în
străinătate.

 au fost efectuate verificări pentru 41.648 persoane, au fost adăugate date pentru 19.387
persoane, au fost actualizate datele existente pentru 90.535 persoane.

 6.346 petiţii primite prin compartimentul relaţii cu publicul, 4.965 cereri primite de la
alte instituţii şi 2.789 solicitări de la Direcţia GeneralăAfaceri Consulare din Ministerul Afacerilor
Externe, instituţie căreia i-au fost remise 2.713 răspunsuri.

 elaborarea de analize şi materiale documentare cu privire la activitatea Direcţiei
Generale de Paşapoarte.

 efectuarea de verificări în bazele de date specifice ale Direcţiei Generale de Paşapoarte
în vederea clarificării situaţiei unor persoane care solicităsprijinul misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare ale României în străinătate.



 27 interviuri, dintre care 9 pe posturile de televiziune, 9 pe posturile radio, iar 9 în
cotidianele şi revistele centrale.

 soluţionarea mesajelor adresate instituţiei noastre prin poşta electronică. În perioada
supusăanalizei au fost recepţionate şi s-a transmis răspuns la 1.349 astfel de solicitări şi 4.956 de astfel
de solicitări telefonice;

 8.398 petiţii înregistrate, şi 603 solicitări în baza Legii nr. 677/2001.
 35.406 citaţii şi comunicări primite de la instanţe şi analizate;
 6.011 acţiuni pentru sesizarea instanţei în vederea restrângerii dreptului la libera

circulaţie;
 3.545 apeluri, recursuri şi cereri de precizare;
 4.074 avize de legalitate şi puncte de vedere pe linia clarificării problemelor cetăţenie.
 Direcţia Generalăde Paşapoarte a avut credite bugetare în sumătotalăde 11.751.843 lei.

*
* *

Priorităţile Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru activitatea viitoare:
Priorităţile Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru anul 2008 vor consta în principal în

punerea în aplicare în mod unitar a legislaţiei care reglementeazăregimul paşapoartelor în România,
coordonarea şi controlul metodologic în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, emiterea noului paşaport
electronic cu date biometrice încorporate precum şi îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din Strategia
Naţionalăprivind aderarea la spaţiul Schengen.

În acest sens, Direcţia Generalăde Paşapoarte îşi propune următoarele obiective:
a) punerea în circulaţie a noului paşaport electronic cu date biometrice incluse;
b) promovarea spre avizare a proiectului noii legi a paşaportulul românesc;
c) modificarea cadrului legislativ pe linie de paşapoarte (Legea nr. 248/2005 privind regimul

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate);

d) aplicarea unitarăa prevederilor Legi privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia prin activităţi de sprijin, îndrumare şi
control desfăşurate la nivelul serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple;

e) acordarea întregului sprijin prefecturilor în vederea dezvoltării mecanismelor necesare
derulării, în condiţii cât mai bune, a activităţii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple, precum şi pentru instalarea infrastructurii paşaportului electronic;

f) urmărirea realizării sarcinilor stabilite pe termen mediu şi lung din Programul de măsuri
pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G. nr. 1.723/2004;

g) combaterea migraţiei ilegale a cetăţenilor români;
h) întărirea colaborării cu Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al

Poliţiei de Frontieră, pe linia combaterii migraţiei ilegale a cetăţenilor români în spaţiul Schengen,
precum şi cu Autoritatea Naţionalăpentru Protecţia Drepturilor Copilului, pentru rezolvarea situaţiei
minorilor cetăţeni români aflaţi în dificultate;

i) rezolvarea cu operativitate a solicitărilor de eliberare a paşapoartelor pentru cetăţenii
români aflaţi în străinătate;

j) întărirea cooperării cu celelalte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative din sistemul de apărare, ordine publicăşi siguranţănaţională, prin actualizarea
corespunzătoare a protocoalelor de colaborare încheiate anterior;

k) combaterea corupţiei, a actelor de neglijenţăşi indisciplină, realizarea unui climat optim de
muncă.
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