ART. 25 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI:
„Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate este garantat. Legea stabileşte condiţiile
exercitării acestui drept."
"Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local"
- art.1 al.3 din Legea 340/ 12.07.2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului.
19 MARTIE 2014
ZIUA ANIVERSARĂ A PAŞAPORTULUI ROMÂNESC

Începând cu anul integrării în U.E, s-a reuşit ca pentru prima dată în România să se
sărbătorească la data de 19 martie - Ziua Aniversară a Paşaportului Românesc, ca
recunoaştere a tradiţiei româneşti de aproape un secol în ceea ce priveşte paşapoartele, întrucât
pe data de 19 martie 1912 a fost promulgată prin Decretul regal nr. 1758 „Legea asupra
Paşapoartelor" prima lege modernă în domeniu.
Istoria paşaportului românesc începe odată cu introducerea primelor principii generale
în privinţa paşapoartelor şi a biletelor pentru trecerea frontierei, obligatorii pentru autorităţi şi
cetăţeni in anul 1921, continuându-se cu perioada de dinaintea şi din timpul celui de-al doilea
război mondial, când au fost introduse noi timpuri de paşapoarte simple, de serviciu şi
diplomatice. Forma paşapoartelor eliberate după 1947 s-a păstrat aproape 50 de ani, fiind
înlocuite după evenimentele din 1989. Adoptarea la 20 iulie 2005 a Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate sunt stabilite condiţiile în care
cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la libera circulaţie în străinătate şi limitele exercitării
acestui drept. Odată cu intrarea României în U.E. autorităţile române şi-au asumat
obligativitatea introducerii paşaportului electronic, eveniment ce a avut loc la data de 31
decembrie 2008, finalizarea dezideratelor propuse încheindu-se la 18 ianuarie 2010.
În judeţul Călăraşi, implementarea paşaportului electronic a avut loc pe 5 octombrie
2009, timpii de aşteptare pentru eliberarea unui paşaport electronic fiind de 14 zile
calendaristice, în regim normal, iar în regim de urgenţă paşaportul temporar se eliberează în 2
ore.
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple în judeţul Călăraşi se depun la Serviciu
Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple, precum si in cadrul
punctului de lucru mobil deschis in incinta Primăriei Municipiului Olteniţa, in fiecare zi de joi.
În anul 2013 au fost primite un număr total de 5711 solicitări pentru eliberarea de
paşapoarte simple, fiind emise un număr de 5702 paşapoarte simple.
La punctul de lucru din municipiul Olteniţa, au fost preluate un număr de 519 cereri de
emitere paşapoarte simple electronice si eliberate 522 paşapoarte electronice.
În perioada 01.01.2014-15.03.2014, la nivelul Serviciu Public Comunitar pentru
Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple au fost primite un număr de 762 de cereri pentru
eliberarea unui paşaport simplu fiind emise 661 paşapoarte simple.
Astfel, la ceas aniversar, cu prilejul Zilei Paşaportului Românesc, am deosebita onoare
de a adresa poliţiştilor de paşapoarte urări de sănătate şi noi împliniri, dorindu-le ca paşaportul
să reprezinte un simbol al bucuriei fiecăruia dintre noi de a trăi şi a munci în comunitate şi
pentru comunitate.
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