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Cadrul legal privind activitatea ORI
`
`
`
`

`
`

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2007 privind
infiinţarea ORI
Hotărârea Guvernului nr.639/2007 privind structura
organizatorică și atribuţiile ORI
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România, republicată
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind
libera circulaţie a cetăţenilor statelor membre ale UE și
SEE și membrilor de familie ai acestora, cu modificările și
completările ulterioare
Legea 122/2006 privind azilul în România, cu modificările
și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1122/2007 pentru aprobarea
Strategiei Naţionale privind Imigraţia 2007-2010

Obiectivele ORI în anul 2010
`
`
`
`
`

`

`

Realizarea sarcinilor ce revin ORI din Planurile de acţiune ale MAI
și din planurile și programele de acţiune ale Guvernului;
Alinierea continuă a legislaţiei în domeniul dat în competenţă la
Acquis-ul comunitar în materie;
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale privind
Migraţia pe anul 2010
Dezvoltarea sistemului de migraţie și azil pe baza criteriilor
eficienţei și calităţii procedurilor;
Diminuarea ponderii factorului ilegal în cadrul fenomenului
migraţionist prin prevenirea imigrării acelor categorii de persoane
care nu satisfac condiţiile impuse de lege;
Cunoașterea situaţiei operative în mediile și locurile frecventate de
străini, în scopul adoptării unor măsuri proactive de prevenire și
combatere a șederii ilegale, muncii la negru și a traficului de
migranţi;
Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea
principiului nereturnării

Dezvoltări legislative
`

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006
privind azilul în România;

`

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România;

`

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 102/2005
privind privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene și Spaţiului Economic European;

`

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români,
precum și actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene și Spaţiului Economic European rezidenţi în România;

`

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr.1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene și Spaţiului Economic European

Relaţii internaţionale/afaceri europene
`
`

`
`
`

Menţinerea legăturii optime avute cu reprezentanţele
diplomatice și oficiile consulare acreditate în România
Cooperarea cu organizaţiile internaţionale cu
activitate în domeniul de competenţă și în cadrul
platformelor de cooperare
Continuarea participării reprezentanţilor ORI la
grupurile de lucru din cadrul insituţiilor europene
Pregătirea aderării României la spaţiul Schengen
Gestionarea programelor post-aderare finanţate de
Uniunea Europeană

Fonduri europene
PA 2008
Fond
Fondul
European
pentru
Refugiaţi

Sumă
alocată

PA 2009

Procent
atribuire

Sumă
alocată

Evoluţie

Procent
atribuire

627.281,67 €

82,90%

669.622,80 €

82,74%

-0,16%

Fondul
European de
Integrare

534.828,70 €

52,55%

661.518,44 €

63,02%

+10%

Fondul
European de
Returnare

576.595,00 €

57,23%

979.692,19 €

94,60%

+37%

Realizarea atribuţiilor conferite de lege
Migraţia legală – Admisia străinilor
`
`
`

Solicitări de viză primite spre avizare:
15617
Soluţionate: 14674
Avize:
`
`

`

Pozitive: 12124 (83%)
Negative: 2523 (17%)

Principalele ţări de origine:
`
`
`

Moldova: 4672
Turcia: 1870
China: 1614

Realizarea atribuţiilor conferite de lege
Migraţia legală – Reglementarea şederii
`
`

Stoc terţi: 58424
Tip ședere:
`
`

`

Principalele ţări de origine:
`
`
`

`

Ședere temporară: 48300
Ședere permanentă: 10124
Moldova: 17494
Turcia: 8969
China: 7049

Principalele scopuri:
`
`
`

Rezidenţa temporară MFRo: 21206
Student: 8275
Ședere permanentă: 7254

Realizarea atribuţiilor conferite de lege
Migraţia legală – Autorizaţii de muncă
`

`

Autorizaţii de muncă
eliberate: 2528 (31,60%
din cele aprobate)
Calitate angajat:
`
`
`

`

Permanent: 1934
Detașat: 338
Sportiv: 194

Principale ţări de origine:
`
`
`

Turcia (528)
China (444)
Filipine (210)

Realizarea atribuţiilor conferite de lege
- Libera circulaţie a cetăţenilor UE şi SEE
`
`
`

`

Certificate de înregistrare
eliberate: 7922
Cărţi de rezidenţă
eliberate: 345
Cărţi de rezidenţă
temporară membri de
familie: 149
Cărţi de rezidenţă
permanenta membri de
familie: 4

Realizarea atribuţiilor conferite de lege privind
imigraţia ilegală – Combaterea şederii ilegale
`
`

Străini depistaţi cu ședere
ilegală: 3783
Modul depistării:
`
`

`

2808 în acţiuni operative
975 la ghișeu

Locul depistării
`

marile aglomerări urbane
`
`
`

`

București (838)
Cluj (356)
Iași (298)

în zonele apropiate frontierei
`
`
`

Arad (207)
Bihor (186)
Galaţi (111)

Realizarea atribuţiilor conferite de lege privind
imigraţia ilegală – Combaterea şederii ilegale
`
`
`

`

Decizii de returnare emise:
3294
Puse în aplicare: 2842 (86,27%)
Principalele motive:
` Sedere ilegala: 78,99%
` Revocare/anulare drept
sedere: 8,11%
` Refuzare prelungire drept
sedere: 7,01%
Principalele tari de origine:
` Moldova: 21,43%
` Turcia: 20,42%
` China: 12,47%

Realizarea atribuţiilor conferite de lege privind
imigraţia ilegală – Combaterea muncii ilegale
`
`

`
`

`

Acţiuni/controale: 1943 (+77%
faţă de 2009)
Tipuri controale:
` Cu forţe proprii: 940
` În cooperare: 1003
Străini depistaţi: 254
Măsuri luate:
` Decizii returnare: 145
` Returnaţi:4
` Acces procedura de azil: 2
` Toleraţi: 1
Sancţiuni contravenţionale:
428.350 RON

Realizarea atribuţiilor conferite de lege privind
imigraţia ilegală – Îndepărtarea sub escortă
`
`

Returnaţi sub escortă: 333
Principale ţări de origine:
`
`
`

`

Moldova (22,52%)
Turcia (21,62%)
China (11,71%)

Mijloace financiare:
`
`
`
`

Fonduri europene: 303
Fonduri guvernamentale: 17
Fonduri CNRR: 6
Cheltuială returnat: 7

Realizarea atribuţiilor conferite de lege
Azilul – Înregistrarea cererilor
`
`

Total cereri: 1038
Tip cerere:
`
`

`

Cereri noi: 887
Cereri repetate: 151

Mod intrare:
`
`
`

Legal: 349
Ilegal: 524
Alte situaţii: 1

Realizarea atribuţiilor conferite de lege
Azilul – Înregistrare/procesare cereri
Principalele tari de origine in 2010
Solicitanti de azil

Refugiati

Protectie subsidiara

1. Afganistan – 115

1.Myanmar 44

1. Afganistan 22

2. R.Moldova – 111

2. Irak 18

2. Iran 3

3. Irak și China – 67

3. Afganistan 13

3. R.D.Congo 3

4. Pakistan – 62

4. Iran 4

Numar si mod de solutionare
Statut
Refugiati

2009

2010 Evolutie

51

82

62,19%

8

2

-75%

649

618

-4,77%

Rata de recunoastere refugiati

5,90%

9,20%

3,30%

Rata totala de recunoastere

6,90%

9,50%

2,60%

Protectie subsidiara
Respinsi

Priorităţi pe termen scurt şi mediu
`

Creșterea vizibilităţii interne și externe pozitive la grupurile de lucru în domeniul
azilului și migraţiei

`

Actualizarea și implementarea, în continuare, a mecanismelor de monitorizare
a calităţii procedurilor de azil;

`

Realizarea unei proceduri comune între MAI și MMFPS privind admisia și
reglementarea șederii străinilor în scop de muncă;

`

Îmbunătăţirea imaginii și comunicării externe a ORI

`

Urmărirea permanentă a evoluţiei legislaţiei comunitare relevante în
domeniul migraţiei și azilului și actualizarea cadrului legal aplicabil;

`

Intensificarea activităţilor operative de control al legalităţii șederii străinilor

`

Cunoașterea cât mai bună a situaţiei operative din mediile și locurile
frecventate de străini;

