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19 MARTIE - ZIUA PAŞAPORTULUI ROMÂNESC
Anul acesta, se aniversează99 de ani de la promulgarea primei legi moderne
în domeniul paş
apoartelor
Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte din cadrul Ministerului Administraţ
iei ş
i
Internelor să
rbă
toreş
te, anual, la data de 19 martie, Ziua Paş
aportului Românesc.
Anul acesta se împlinesc 99 de ani de la promulgarea, în data de 19 martie
1912, prin Înaltul Decret regal numă
rul 1758, primei legi româneş
ti care reglementa
regimul paş
apoartelor.
Astfel, prin “Legea asupra paş
apoartelor” statul român introducea primele
principii procedurale generale în privinţ
a paş
apoartelor ş
i a biletelor pentru trecerea
frontierei, obligatorii pentru autorită
ţ
iş
i cetă
ţ
eni.
Fie căs-au numit salvconducte, scrisori adeveritoare, că
rţ
i de pribegie, ră
vaş
e,
sineturi, teş
cherele, foi de circulaţ
ie, foi de că
lă
torie, pasuri, pasuş
uri sau paş
apoarte,
aceste documente de trecere a frontierei emise de autorită
ţ
ile statale certificau, în
esenţ
ă
, identitatea, cetă
ţ
enia ş
i calitatea posesorului lor.
Începând cu anul 1928, au fost introduse paş
apoartele de protejat român, iar în
legislaţ
ia din anul 1938 s-a modificat statutul că
lă
toriilor acestora, protejaţ
ii români
beneficiind numai de certificate de că
lă
torie, doar în cazuri bine justificate.
Cronologic, istoria paş
apoartelor continuăcu perioada celui de-al doilea ră
zboi
mondial, când, în scopul îndeplinirii unor misiuni în interesul sau în serviciul
statului, în anul 1941, a fost introdusăcategoria de paş
apoarte de serviciu care se
distingeau printr-o tehnicăspecialăde prindere (lipire, broş
are) a filelor de coperţ
i,
care crea un efect de evantai.
Dacăîn acele vremuri, autorită
ţ
ile se confruntau cu documente de că
lă
torie
,,plă
smuite, drese ori prefă
cute”, transformă
rile economice ş
i politice care s-au
succedat cu rapiditate la nivel european au determinat ş
i o creş
tere a infracţ
ionalită
ţ
ii
în acest domeniu.
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Prevenirea falsifică
rii paş
apoartelor a determinat sporirea eforturilor comune
fiind astfel adoptate mă
suri la nivel european pentru creş
terea gradului de siguranţ
ă
al documentului de că
lă
torie. Astfel, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat
„Regulamentul (CE) 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind
standardele de securitate ş
i datele biometrice în paş
apoartele ş
i documentele de
că
lă
torie emise de satele membre”, act obligatoriu ce asigurăimplementarea unor
mă
suri unitare pe întreg teritoriul UE.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Uniunii
Europene din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate
ş
i elementele biometrice integrate în paş
apoarte ş
i în documente de că
lă
torie emise
de statele membre, România, ca stat membru, a introdus paş
apoartele electronice.
În evoluţ
ia formei ş
i conţ
inutului să
u, odatăcu inserarea unor elemente de
identificare biometrică(în prezent cetă
ţ
enii români pot intra în posesia unei a doua
generaţ
ii a paş
aportului electronic pus în circulaţ
ie la data de 31 decembrie 2008), se
realizeazăo corelaţ
ie fiabilăîntre deţ
ină
torul legal al documentului ş
i documentul
respectiv.
Începând cu data de 31.12.2008, Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte a emis
primul paş
aport electronic simplu românesc iar, pânăîn prezent, aproximativ
550.000 de cetă
ţ
eni români au solicitat acest tip de paş
aport.

Accesând www.pasapoarte.mai.gov.ro, puteţ
i afla mai multe
informaţ
ii cu privire la paş
aportul românesc, modalitatea de obţ
inere,
atribuţ
iile ş
i rolul Direcţ
iei Generale de Paş
apoarte etc.
Persoana de contact: comisar ş
ef de poliţ
ie Alexă
ndreanu Mariana tel.
0732.767.581.
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