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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Turcia privind
readmisia cetãþenilor statelor lor ºi a strãinilor aflaþi în situaþie ilegalã pe teritoriile acestor state,
semnat la Bucureºti la 19 ianuarie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia
cetãþenilor statelor lor ºi a strãinilor aflaþi în situaþie ilegalã

pe teritoriile acestor state, semnat la Bucureºti la
19 ianuarie 2004.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 23 iunie 2004.
Nr. 284.
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ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetãþenilor statelor lor
ºi a strãinilor aflaþi în situaþie ilegalã pe teritoriile acestor state
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare pãrþi contractante,
reamintind legãturile lor istorice,
þinând cont de afinitatea dintre popoarele lor,
remarcând cu satisfacþie strânsele legãturi existente între ele, încrederea reciprocã ºi respectul pe care ºi-l poartã,
reafirmând necesitatea de a preveni migraþia ilegalã, contrabanda cu migranþi ºi traficul cu fiinþe umane, respectând
totodatã drepturile inviolabile ale persoanelor, indiferent de etnie, naþionalitate, religie, culoare, sex, incapacitate,
luând în considerare tratatele, convenþiile ºi înþelegerile internaþionale la care ele sau statele lor sunt parte,
cu intenþia de a reglementa, potrivit principiilor umanitãþii ºi echitãþii ºi în spirit de prietenie, readmisia reciprocã a
cetãþenilor statelor lor ºi a strãinilor cu statut ilegal pe teritoriile acestor state,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL I

ARTICOLUL III

Definiþii

Dovedirea cetãþeniei

Pentru scopurile acestui acord:
a) strãin înseamnã o persoanã care nu este cetãþean al
statului uneia dintre pãrþile contractante;
b) vizã înseamnã un permis valabil eliberat de
autoritãþile competente ale oricãreia dintre pãrþile
contractante, care îndreptãþeºte o persoanã sã intre ºi sã
stea pe teritoriul statului acelei pãrþi contractante pentru o
perioadã determinatã sau sã tranziteze acest teritoriu;
c) permis de ºedere înseamnã un document valabil
eliberat de autoritãþile competente ale unei pãrþi
contractante, care îndreptãþeºte persoana care îl deþine sã
locuiascã ºi sã intre din nou pe teritoriul statului acelei
pãrþi contractante. O vizã sau un permis temporar de
ºedere care a fost acordat unei persoane în legãturã cu
procesul de soluþionare a unei cereri de azil sau pânã la
îndeplinirea procedurii de expulzare nu va fi considerat ca
fiind un permis de ºedere.

1. Cetãþenia persoanelor care urmeazã sã fie readmise
va fi consideratã doveditã prin urmãtoarele documente
valabile, care pot fi atribuite cu certitudine deþinãtorului:
a) cãrþi de identitate naþionale sau alte documente
naþionale de identitate;
b) orice fel de paºaport ºi carnet de marinar;
c) documente cu fotografia deþinãtorului, eliberate de
cãtre reprezentanþele consulare competente sau de cãtre
alte autoritãþi, mandatate corespunzãtor prin legislaþia
naþionalã, care înlocuiesc paºaportul;
d) certificat de identitate/cetãþenie eliberat de cãtre
reprezentanþa consularã competentã;
e) fotocopii legalizate ale unuia dintre documentele
menþionate anterior;
f) alte documente recunoscute reciproc de cãtre
autoritãþile competente ale pãrþilor contractante.
2. Dovezile menþionate în paragraful 1 al prezentului
articol sunt suficiente pentru aprobarea unei cereri de
readmisie formulatã în temeiul art. II, dacã partea
contractantã solicitatã nu dovedeºte contrariul.

ARTICOLUL II
Readmisia cetãþenilor statelor pãrþilor contractante

1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea
celeilalte pãrþi contractante, fãrã formalitãþi deosebite,
persoanele care nu îndeplinesc sau care nu mai
îndeplinesc condiþiile legale pentru a intra ori pentru a locui
pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante, cu
condiþia sã se dovedeascã sau sã se poatã presupune
întemeiat cã asemenea persoane au cetãþenia statului pãrþii
contractante solicitate.
2. Aceleaºi reguli se aplicã persoanelor care au pierdut
cetãþenia statului pãrþii contractante solicitate dupã intrarea
lor pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante, fãrã ca
autoritãþile competente ale pãrþii contractante solicitante sã
le fi garantat mãcar obþinerea cetãþeniei.
3. Partea contractantã solicitatã elibereazã fãrã
întârziere, dacã este cazul, persoanelor care urmeazã sã
fie readmise documentul de cãlãtorie necesar pentru
returnarea acestora.
4. Dacã verificãrile efectuate ulterior readmisiei realizate
în baza prezentului articol stabilesc cã persoanele nu au
avut cetãþenia statului pãrþii contractante solicitate la
momentul plecãrii de pe teritoriul statului pãrþii contractante
solicitante, partea contractantã solicitantã va readmite imediat
asemenea persoane. Aceastã prevedere nu se va aplica în
cazul în care persoanele au intrat în orice caz pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitante, ilegal, direct de pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitate, iar cererea de
readmisie a fost transmisã înainte de termenul limitã
preconizat pentru strãini potrivit condiþiilor stipulate la art. V.

ARTICOLUL IV
Prezumarea cetãþeniei

1. Cetãþenia persoanelor care urmeazã sã fie readmise
se poate prezuma în special pe baza:
a) posesiei unuia dintre documentele enumerate la
art. III, a cãrui valabilitate a expirat;
b) cãrþilor de identitate ale personalului oficial ºi
permiselor instituþiilor guvernamentale;
c) declaraþiilor scrise ale persoanelor în cauzã, obþinute
în mod legal de cãtre partea contractantã solicitantã;
d) declaraþiilor scrise ale martorilor, obþinute în mod
legal de cãtre partea contractantã solicitantã;
e) altor documente recunoscute reciproc de cãtre
autoritãþile competente ale pãrþilor contractante.
2. Dovezile la care se face referire în paragraful 1 al
prezentului articol reprezintã un motiv suficient pentru
dovedirea cetãþeniei, dacã acestea nu sunt contestate de
cãtre partea contractantã solicitatã.
3. În caz de îndoialã privind cetãþenia persoanei care
urmeazã sã fie readmisã, partea contractantã solicitantã
poate cere reprezentanþei consulare a statului pãrþii
contractante solicitate sã audieze persoana în cauzã.
Audierea va fi organizatã în locul propus de cãtre partea
contractantã solicitantã, de comun acord cu reprezentanþii
consulari. Pãrþile contractante vor face eforturi sã
organizeze audierea persoanei în cauzã cât mai repede
posibil.
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4. Atunci când, dupã audiere sau în perioada de
verificare a dovezilor obþinute în timpul procesului de
investigare, se dovedeºte cã persoana care urmeazã sã fie
readmisã este cetãþean al statului pãrþii contractante
solicitate, reprezentanþa consularã a statului pãrþii
contractante solicitate îi va acorda acestuia/acesteia
documentul menþionat în paragraful 3 al art. II.
ARTICOLUL V
Readmisia strãinilor

1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea
celeilalte pãrþi contractante, un strãin care a intrat pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitante direct de pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitate ºi care nu
îndeplineºte condiþiile legale în vigoare pentru a intra pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitante.
2. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea
celeilalte pãrþi contractante, un strãin care nu îndeplineºte
sau care nu mai îndeplineºte cerinþele de ºedere legalã pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitante ºi care deþine
un permis de ºedere valabil sau o vizã valabilã eliberatã
de cãtre autoritãþile competente ale pãrþii contractante
solicitate.
3. Dacã ambele pãrþi contractante au eliberat un permis
de ºedere sau o vizã, prevederile paragrafului 2 al
prezentului articol se vor aplica numai în cazul în care
permisul de ºedere sau viza emisã de cãtre partea
contractantã solicitatã expirã mai târziu decât cea emisã de
cãtre partea contractantã solicitantã.
4. Obligaþia de readmisie în temeiul paragrafelor 1 ºi 2
ale prezentului articol nu se va aplica în cazul strãinilor
care în momentul intrãrii pe teritoriul statului pãrþii
contractante solicitante posedau o vizã valabilã sau un
permis de ºedere eliberat de cãtre autoritãþile competente
ale pãrþii contractante solicitante.
ARTICOLUL VI
Dovada intrãrii în cazul strãinilor

1. Intrarea unui strãin pe teritoriul statului pãrþii
contractante solicitate va fi doveditã pe baza urmãtoarelor
dovezi:
a) o ºtampilã de intrare sau de ieºire a respectivei pãrþi
contractante pe orice tip de paºaport sau pe orice fel de
document de cãlãtorie recunoscut;
b) o ºtampilã de intrare sau de ieºire a acelei pãrþi
contractante pe un paºaport sau document de cãlãtorie fals
sau falsificat;
c) alte documente sau dovezi care pot stabili oficial
trecerea frontierelor statului acelei pãrþi contractante.
2. Dovezile la care s-a fãcut referire la paragraful 1 al
prezentului articol vor constitui dovada suficientã a intrãrii
unui strãin pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitate,
dacã partea contractantã solicitatã nu dovedeºte contrariul.
ARTICOLUL VII
Prezumþia intrãrii în cazul strãinilor

1. Intrarea unui strãin pe teritoriul statului pãrþii
contractante solicitate poate fi prezumatã pe baza:
a) unui permis de ºedere a cãrui valabilitate a expirat,
eliberat de cãtre autoritãþile competente ale acelei pãrþi
contractante;
b) unor declaraþii scrise ale reprezentanþilor oficiali ai
autoritãþilor guvernamentale ale acelei pãrþi contractante;
c) unor declaraþii scrise, luate în mod legal persoanei
care urmeazã sã fie transferatã;
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d) unei ºtampile de ieºire a unui stat terþ care are
graniþã comunã cu statul acelei pãrþi contractante, dacã
este susþinutã de alte dovezi relevante, cum ar fi itinerarul
probabil, data la care a fost trecutã graniþa comunã;
e) unor bilete de cãlãtorie nominale care demonstreazã
trecerea frontierelor statului acelei pãrþi contractante.
2. Dovezile la care s-a fãcut referire în paragraful 1 al
prezentului articol vor fi considerate suficiente pentru a
justifica continuarea cercetãrilor de cãtre pãrþile
contractante.
ARTICOLUL VIII
Procedurile de readmisie

1. Pentru readmisia persoanelor în baza prezentului
acord, procedura care urmeazã sã fie aplicatã este fie una
simplificatã, fie, dupã caz, una normalã, iar formularele
necesare folosite vor fi în conformitate cu specimenele
prevãzute în anexele la prezentul acord. În orice caz,
autoritãþile competente ale pãrþii contractante solicitante vor
lua toate mãsurile necesare pentru a asigura celeritatea ºi
eficienþa procedurii.
2. Readmisia prin procedura simplificatã se va aplica în
cazul cetãþenilor statelor pãrþilor contractante pentru care
dovada cetãþeniei ºi a intrãrii/ºederii ilegale pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitante poate fi furnizatã,
precum ºi în cazul strãinilor cu statut ilegal pentru care
intrarea directã pe cale aerianã de pe teritoriul statului
pãrþii contractante solicitate pe teritoriul statului pãrþii
contractante solicitante poate fi doveditã. Aceastã
procedurã se va desfãºura dupã cum urmeazã:
a) În cazul în care condiþiile cerute pentru readmisia
unei persoane sunt îndeplinite, autoritãþile competente ale
pãrþii contractante solicitante vor notifica, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 1, autoritãþile competente ale pãrþii
contractante solicitate, cerând readmisia acelei persoane.
b) Partea contractantã solicitatã va readmite persoana
în cauzã, într-o perioadã care nu va fi mai mare de 30 de
zile de la data la care a primit cererea de readmisie, dacã
dovezile, în conformitate cu art. III ºi VI, sunt considerate
acceptabile.
c) În urma rãspunsului pozitiv al pãrþii contractante
solicitate, readmisia persoanei va fi dusã la îndeplinire la
aeroporturi de cãtre personalul autoritãþilor competente ale
pãrþii contractante solicitante, în colaborare cu misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale pãrþii contractante
solicitate, iar un raport oficial va fi întocmit în conformitate
cu anexa nr. 2.
d) Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile menþionate la
art. III ºi VI, se va aplica procedura normalã de readmisie.
3. Readmisia prin procedura normalã se va aplica
numai în cazul în care condiþiile pentru procedura
simplificatã nu sunt îndeplinite ºi dacã partea contractantã
solicitantã poate prezenta numai dovezile prezumtive
stipulate la art. IV ºi VII. Aceastã procedurã se va
desfãºura dupã cum urmeazã:
a) În cazul în care condiþiile pentru readmisie sunt
îndeplinite, autoritãþile competente ale pãrþii contractante
solicitante notificã, conform anexei nr. 3, autoritãþilor
competente ale pãrþii contractante solicitate cererea de
readmisie pentru acea persoanã.
b) Primirea cererii de readmisie trebuie sã fie confirmatã
în scris de cãtre autoritãþile competente ale pãrþii
contractante solicitate.
c) Autoritãþile competente ale pãrþii contractante
solicitate vor da un rãspuns definitiv cererii de readmisie
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într-un termen de cel mult 60 de zile de la data confirmãrii
iniþiale; dupã comunicarea privind aprobarea cererii de
readmisie, readmisia se va efectua în urmãtoarele 15 zile.
d) Readmisia persoanelor prin procedurã normalã va fi
certificatã prin întocmirea unui raport oficial, conform
anexei nr. 2.
4. Termenele stabilite prin prezentul articol pentru
realizarea unei readmisii aprobate pot fi prelungite cu
perioada de timp necesarã pentru a soluþiona orice
impedimente legale sau practice care pot surveni, la
cererea autoritãþilor competente ale pãrþii contractante
solicitante.
5. Pe durata desfãºurãrii procesului de readmisie, pãrþile
contractante se angajeazã sã nu procedeze la readmisia
grupurilor mari de persoane. Acest angajament nu este
valabil pentru cazul în care readmisia are ca subiect un
grup de persoane care a intrat pe teritoriul statului pãrþii
contractante solicitante în acelaºi timp ºi prin acelaºi loc.
ARTICOLUL IX
Tranzit în vederea readmisiei

1. O parte contractantã va permite intrarea ºi trecerea
în tranzit a strãinilor pe teritoriul statului sãu în vederea
readmisiei cãtre un stat terþ, la cererea celeilalte pãrþi
contractante. Partea contractantã solicitatã îºi rezervã
dreptul de a condiþiona acordarea unei asemenea
permisiuni, prin solicitarea de garanþii asupra asigurãrii
autorizaþiilor necesare din partea unui alt stat sau altor
state de tranzit ºi a statului de destinaþie.
2. În acest caz, autoritãþile competente ale pãrþii
contractante solicitante vor înainta autoritãþilor competente
ale pãrþii contractante solicitate o cerere întocmitã conform
formularului prezentat în anexa nr. 4.
3. Pãrþile contractante vor încerca sã restrângã utilizarea
trecerii în tranzit numai la persoanele care nu pot fi
returnate direct ºi pe cale aerianã în statele lor de origine.
4. Partea contractantã solicitatã îºi rezervã dreptul de a
nu permite tranzitul unui strãin în vederea readmisiei, din
motive de protecþie a securitãþii naþionale, ordinii publice ºi
sãnãtãþii publice în statul sãu.
5. Dacã existã indicaþii evidente cã persoana care este
subiect al cererii de tranzit ar putea fi expusã în statul sãu
de destinaþie riscului de a fi supusã pedepsei cu moartea
sau torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane, rele sau
degradante, bazate pe motive de rasã, culoare, religie,
naþionalitate, apartenenþã la un grup social sau anumite
convingeri politice, precum ºi dacã garanþiile oferite în baza
paragrafului 1 al prezentului articol nu sunt considerate
satisfãcãtoare, partea contractantã solicitatã îºi rezervã
dreptul de a refuza o asemenea cerere.
6. Partea contractantã solicitantã va garanta pãrþii
contractante solicitate cã strãinul al cãrui tranzit este
autorizat are un document de cãlãtorie valabil pentru þãrile
de tranzit ºi de destinaþie.
7. Dacã strãinului care este subiect al procedurii de
readmisie nu îi este permisã intrarea pe teritoriul unui stat
terþ sau dacã, indiferent de motiv, continuarea cãlãtoriei nu
mai este posibilã, partea contractantã solicitantã îºi va
asuma întreaga responsabilitate, inclusiv cheltuielile
aferente, pentru preluarea unui asemenea strãin ºi
returnarea sa fãrã întârziere pe teritoriul statului sãu.
ARTICOLUL X
Termenul obligaþiei de readmisie pentru strãini

1. Partea contractantã solicitantã va transmite cererea
de readmisie întemeiatã pe prevederile art. V paragraful 1

în termen de 7 zile de la data la care a fost stabilitã în
mod legal intrarea ilegalã a respectivului strãin pe teritoriul
statului sãu.
2. Pentru cazurile aflate sub incidenþa prevederilor art. V
paragraful 2, acest termen limitã nu va depãºi 3 luni, în
caz contrar cererea de readmisie nemaifiind admisibilã.
ARTICOLUL XI
Protecþia datelor personale

1. Informaþiile necesare pentru aplicarea prezentului
acord vor fi furnizate numai pentru scopurile pentru care
acordul a fost încheiat.
2. Datele personale vor fi transmise numai autoritãþilor
competente ale pãrþilor contractante.
3. Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante vor
asigura protecþia tuturor informaþiilor primite/transmise în
baza prezentului acord, în concordanþã cu legislaþia
naþionalã aplicabilã în statele lor.
4. Pãrþile contractante se angajeazã reciproc sã
pãstreze confidenþialitatea informaþiilor oferite în baza
prezentului acord ºi sã nu le transmitã unei pãrþi terþe fãrã
a fi autorizate de cãtre partea contractantã solicitantã.
5. Pãrþile contractante vor proteja, de asemenea,
informaþiile împotriva pierderii lor accidentale, accesului
neautorizat, modificãrii ºi divulgãrii acestora.
6. Pãrþile contractante vor distruge informaþia imediat
dupã ce a fost folositã pentru scopul propus.
ARTICOLUL XII
Costuri

1. Partea contractantã solicitantã va suporta toate
costurile legate de transportul persoanelor care fac obiectul
readmisiei în baza art. II sau V din prezentul acord pânã
la graniþa statului pãrþii contractante solicitate.
2. Partea contractantã solicitantã va suporta toate
cheltuielile legate de transportul strãinilor în baza art. IX
din prezentul acord pânã la graniþa statului lor de
destinaþie, inclusiv, dupã caz, costurile legate de
întoarcerea acestor persoane pe teritoriul statului sãu, în
situaþia în care continuarea cãlãtoriei acestora nu mai este
posibilã, indiferent de motiv.
ARTICOLUL XIII
Transportul bunurilor legal dobândite

1. Partea contractantã solicitantã va permite persoanei
care face obiectul procedurii de readmisie sã transporte
pânã în statul de destinaþie toate bunurile care-i aparþin,
dobândite în mod legal, conform legislaþiei aplicabile.
2. Pãrþile contractante nu vor avea nici o obligaþie de a
suporta costurile pentru transportarea bunurilor respective.
ARTICOLUL XIV
Autoritãþile competente

1. Autoritãþile pãrþilor contractante care sunt autorizate
sã depunã ºi sã accepte comunicãrile privind readmisia
sau tranzitul sunt urmãtoarele:
Pentru partea contractantã românã:
¥ Ambasada României la Ankara;
¥ Consulatul General al României din Istanbul;
¥ Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã Ñ
Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
Adresa pentru corespondenþã:
Str. Rãzoare nr. 2Ñ4, sectorul 6, Bucureºti, România 7000
Fax: +40 21 312 1189
Tel.: +40 21 312 1189
E-mail: igpf@mi.ro.
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Pentru partea contractantã turcã:
¥ Ambasada Republicii Turcia la Bucureºti;
¥ Consulatul General al Republicii Turcia din Constanþa;
¥ Direcþia Generalã de Securitate din Ministerul de
Interne.
Adresa pentru corespondenþã:
Departamentul pentru afaceri cu strãini, frontiere, azil ºi
imigrare
Yukari Ayranci, 06100 Ankara
Tel.: 90-312-412 32 10, 412 33 05
Fax: 90-312-466 90 11
E-mail: yhidb@egm.gov.tr.
2. De asemenea, pãrþile contractante se vor informa
reciproc asupra schimbãrilor intervenite în ceea ce priveºte
aceste autoritãþi.
ARTICOLUL XV
Aplicarea acordului

1. Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante vor
coopera direct pentru aplicarea prezentului acord.
2. Pentru aplicarea prezentului acord, reprezentanþii
autoritãþilor competente ale pãrþilor contractante vor folosi
limba englezã ca limbã de lucru.
3. Experþii pãrþilor contractante vor conveni ca cel
puþin o datã pe an sã evalueze aplicarea generalã a
prezentului acord.
4. Agenda generalã pentru întâlnirea experþilor va
include, printre altele:
a) evaluarea rezultatelor din ultimul an;
b) punerea de acord asupra posibilei îmbunãtãþiri a
activitãþilor comune;
c) negocierea modului de soluþionare a litigiilor de
naturã tehnicã ºi individualã;
d) dezbaterea propunerilor pentru amendarea prezentului
acord.
5. Orice autoritate competentã a pãrþilor contractante
poate propune întâlniri extraordinare, dacã apreciazã cã
acestea sunt necesare.
Pentru Guvernul României,
Ioan Rus,
ministrul administraþiei ºi internelor

ARTICOLUL XVI
Legãturi cu alte acorduri internaþionale

1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va prejudicia
în vreun fel drepturile dobândite ºi obligaþiile asumate de
cãtre oricare dintre pãrþile contractante decurgând din alte
instrumente juridice internaþionale la care ele sau statele lor
sunt parte.
2. Prezentul acord nu se va aplica persoanelor care fac
obiectul procedurilor de extrãdare, extrãdare în tranzit sau
transfer al persoanelor condamnate în baza acordurilor
între pãrþile contractante sau între acestea ºi terþe pãrþi.
ARTICOLUL XVII
Dispoziþii finale

1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã
nedeterminatã ºi va intra în vigoare la data la care se
primeºte ultima dintre notificãrile fãcute pe cale diplomaticã
de cãtre pãrþile contractante, prin care acestea se
informeazã reciproc asupra îndeplinirii procedurii necesare
pentru intrarea sa în vigoare.
2. Fiecare parte contractantã poate suspenda fie parþial,
fie integral aplicarea prezentului acord din motive de
protejare a ordinii publice, a sãnãtãþii publice sau a
securitãþii naþionale, printr-o notificare scrisã trimisã în
prealabil prin canale diplomatice. Suspendarea va deveni
efectivã la data ºi ora indicate în notificare. Partea
contractantã care a suspendat aplicarea prezentului acord
va notifica celeilalte pãrþi contractante, cât mai curând
posibil, despre încetarea acestei suspendãri.
3. Prezentul acord îºi poate înceta valabilitatea prin
înþelegere reciprocã în orice moment sau poate fi denunþat
de cãtre una dintre pãrþile contractante printr-o notificare
trimisã pe cale diplomaticã cu 3 luni înainte.
4. Fiecare parte contractantã poate în orice moment sã
propunã amendamente la prezentul acord. Asemenea
amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu
prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.
Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentul
acord.
Semnat la Bucureºti la 19 ianuarie 2004, în douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã, turcã ºi
englezã, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz
de divergenþe privind interpretarea, va prevala textul în
limba englezã.
Pentru Guvernul Republicii Turcia,
ý mer Zeytinogÿ lu,
O
ambasadorul Republicii Turcia
ANEXA Nr. 1

FORMULAR PENTRU CERERE DE READMISIE ÎN FORMÃ SIMPLIFICATÃ

De la (autoritatea competentã a pãrþii contractante solicitante): .................................................
.........................................................................................................................................................
Cãtre (autoritatea competentã a pãrþii contractante solicitate): ................................................
.........................................................................................................................................................
Data .............................................................................................................................................
Numãrul ......................................................................................................................................
1. Date personale:
Numele ........................................................................................................................................
Prenumele ...................................................................................................................................
Porecla .........................................................................................................................................
Numele tatãlui .............................................................................................................................
Numele mamei ............................................................................................................................
Cetãþenia .....................................................................................................................................

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 604/6.VII.2004
Limba ...............................................................................................................................................
Data naºterii ....................................................................................................................................
Locul naºterii ..................................................................................................................................
Titlul, numãrul, autoritatea emitentã, data documentului care certificã intrarea în þara de
plecare, dacã acestea sunt cunoscute .............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Circumstanþele intrãrii ilegale pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante:
Data ºi ora intrãrii ......................................................................................................................
Locul intrãrii .................................................................................................................................
Durata ºi locul ºederii pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante ...............................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Descrierea circumstanþelor intrãrii, dacã acestea sunt cunoscute .............................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Minori returnaþi împreunã cu persoana în cauzã:
Numele .......................................................................................................................................
Prenumele ..................................................................................................................................
Numele tatãlui ..............................................................................................................................
Numele mamei ...........................................................................................................................
Data ºi locul naºterii .................................................................................................................
3. Locul ºi data propuse pentru transfer:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Circumstanþe speciale legate de persoanã ºi alte observaþii:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura
Numele ºi funcþia reprezentantului pãrþii contractante solicitante
ANEXA Nr. 2
RAPORT PRIVIND READMISIA UNEI PERSOANE

Locul de transfer É.................................................................................................................É
Data ºi ora transferului É......................................................................................................É
Autoritatea care returneazã É................................................................................................É
Autoritatea care readmite É...................................................................................................É
Data ºi numãrul cererii É.......................................................................................................É
Data ºi numãrul rãspunsului É..............................................................................................É
Persoanele enumerate în continuare au fost luate în primire (în dreptul fiecãrui numãr trebuie
oferite detalii referitoare la cartea de identitate a persoanei ºi cetãþenia acesteia):
1. É...........................................................................................................................................É
2. .ÉÉ..........................................................................................................................................
3. É...........................................................................................................................................
Urmãtoarele documente ºi bunuri personale au fost predate (enumerate în detaliu): É.É
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
N O T E:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura
ªtampila ºi semnãtura
Numele întreg ºi funcþia
Numele întreg ºi funcþia
reprezentantului pãrþii
reprezentantului pãrþii
contractante care returneazã
contractante care primeºte
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ANEXA Nr. 3
FORMULAR DE CERERE PENTRU PROCEDURA NORMALÃ DE READMISIE

De la (autoritatea competentã a pãrþii contractante solicitante): .....................................ÉÉ
.........................................................................................................................................................
Cãtre (autoritatea competentã a pãrþii contractante solicitate): É.......................................É
.........................................................................................................................................................
Data .....................................................................................................................................ÉÉ
Numãrul É...............................................................................................................................É
1. Date personale:
Numele É.................................................................................................................................É
Prenumele É...........................................................................................................................É
Porecla É................................................................................................................................É
Numele tatãlui É.....................................................................................................................É
Numele mamei ÉÉ....................................................................................................................
Cetãþenia É.............................................................................................................................É
Limba É....................................................................................................................................É
Data naºterii É........................................................................................................................É
Locul naºterii É.......................................................................................................................É
Ultimul domiciliu în þara de plecare, dacã acesta este cunoscut É..................................É
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Titlul, numãrul, autoritatea emitentã, data documentului care certificã intrarea în þara de
plecare, dacã acestea sunt cunoscute É......................................................................................É
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Circumstanþele intrãrii ilegale pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante:
Data ºi ora intrãrii É..............................................................................................................É
Locul intrãrii É........................................................................................................................É
Descrierea detaliatã a circumstanþelor intrãrii, dacã se cunosc É.....................................É
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ªederea pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante:
Durata ºederii É.....................................................................................................................É
Locul ºederii ........................................................................................................................ÉÉ
Ruta urmatã dupã intrarea ilegalã É....................................................................................É
.........................................................................................................................................................
Motive pentru care se prezumã cã persoana a trecut ilegal graniþa în statul pãrþii
contractante solicitante É....................................................................................................................
4. Circumstanþe speciale în legãturã cu persoana:
Nevoia de interpret pentru limbã É......................................................................................É
.........................................................................................................................................................
Bunuri personale (documente, bani lichizi etc.) É...............................................................É
.........................................................................................................................................................
Indicaþii referitoare la personalitatea, statutul ºi studiile persoanei É............................É.....
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Starea de sãnãtate a persoanei, dacã el/ea are nevoie de asistenþã medicalã ÉÉ..........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Minori returnaþi împreunã cu persoana în cauzã:
Numele É................................................................................................................................É
Prenumele É...........................................................................................................................É
Numele tatãlui É.....................................................................................................................É
Numele mamei É....................................................................................................................É
Data ºi locul naºterii É...................É.............................................................................................
5. Locul ºi data propuse pentru transfer:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. Orice alte observaþii:
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura
Numele ºi funcþia reprezentantului
pãrþii contractante solicitante
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ANEXA Nr. 4
CERERE PENTRU TRANZITUL ÎN VEDEREA READMISIEI

1. Date personale:
Numele É.................................................................................................................................É
Prenumele ............................................................................................................................ÉÉ
Porecla É................................................................................................................................É
Data ºi locul naºterii É..........................................................................................................É
Numele tatãlui É.....................................................................................................................É
Numele mamei É.....................................................................................................................É
Cetãþenia É.................................................................................................................... ..........É
Limba É...................................................................................................................................É
Ultimul domiciliu în þara de plecare, dacã este cunoscut ......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Scopul readmisiei:
Þara de destinaþie É..............................................................................................................É
Þãrile de tranzit É..................................................................................................................É
.........................................................................................................................................................
Este admiterea garantatã în toate þãrile de tranzit ºi în þara de destinaþie?
.........................................................................................................................................................
Este posibilã repatrierea directã a persoanei în þara de destinaþie ºi dacã nu, de ce?
.........................................................................................................................................................
3. Locul ºi data propuse pentru transfer:
.........................................................................................................................................................
4. Numele reprezentanþilor oficiali ºi ale personalului de escortã:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Orice alte observaþii:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura
Numele ºi funcþia reprezentantului
pãrþii contractante solicitante

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetãþenilor statelor lor ºi a strãinilor aflaþi
în situaþie ilegalã pe teritoriile acestor state, semnat la Bucureºti la 19 ianuarie 2004
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Turcia privind readmisia cetãþenilor statelor lor ºi a strãinilor

aflaþi în situaþie ilegalã pe teritoriile acestor state, semnat
la Bucureºti la 19 ianuarie 2004, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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