LEGE nr. 284 din 23 iunie 2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind
readmisia cetatenilor statelor lor si a strainilor aflati in situatie ilegala pe teritoriile
acestor state, semnat la Bucuresti la 19 ianuarie 2004
EMITENT:
PUBLICAT ÎN:

PARLAMENTUL
MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 6 iulie 2004

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parlamentul României adopta prezenta lege.
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ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia
cetãţenilor statelor lor şi a strãinilor aflaţi în situaţie ilegala pe teritoriile acestor
state, semnat la Bucureşti la 19 ianuarie 2004.
Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi
ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 23 iunie 2004.
Nr. 284.
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PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetãţenilor
statelor lor şi a strãinilor aflaţi în situaţie ilegala pe teritoriile acestor state
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Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare pãrţi
contractante,
reamintind legãturile lor istorice,
ţinând cont de afinitatea dintre popoarele lor,
remarcand cu satisfactie stransele legãturi existente între ele, încrederea reciprocã şi
respectul pe care şi-l poarta,
reafirmand necesitatea de a preveni migratia ilegala, contrabanda cu migranti şi traficul cu
fiinţe umane, respectând totodatã drepturile inviolabile ale persoanelor, indiferent de etnie,
naţionalitate, religie, culoare, sex, incapacitate,
luând în considerare tratatele, convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care ele
sau statele lor sunt parte,
cu intenţia de a reglementa, potrivit principiilor umanitãţii şi echitãţii şi în spirit
de prietenie, readmisia reciprocã a cetãţenilor statelor lor şi a strãinilor cu statut ilegal
pe teritoriile acestor state,
au convenit urmãtoarele:
ART. I
Definiţii
Pentru scopurile acestui acord:
a) strãin înseamnã o persoana care nu este cetãţean al statului uneia dintre pãrţile
contractante;
b) viza înseamnã un permis valabil eliberat de autoritãţile competente ale oricãreia
dintre pãrţile contractante, care indreptateste o persoana sa între şi sa stea pe teritoriul
statului acelei pãrţi contractante pentru o perioada determinata sau sa tranziteze acest
teritoriu;
c) permis de şedere înseamnã un document valabil eliberat de autoritãţile competente ale
unei pãrţi contractante, care indreptateste persoana care îl deţine sa locuiascã şi sa între
din nou pe teritoriul statului acelei pãrţi contractante. O viza sau un permis temporar de
şedere care a fost acordat unei persoane în legatura cu procesul de soluţionare a unei cereri de
azil sau pana la îndeplinirea procedurii de expulzare nu va fi considerat ca fiind un permis de
şedere.
ART. II
Readmisia cetãţenilor statelor pãrţilor contractante
1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, fãrã
formalitãţi deosebite, persoanele care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condiţiile
legale pentru a intra ori pentru a locui pe teritoriul statului partii contractante solicitante,
cu condiţia sa se dovedeascã sau sa se poatã presupune întemeiat ca asemenea persoane au
cetãţenia statului partii contractante solicitate.
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2. Aceleaşi reguli se aplica persoanelor care au pierdut cetãţenia statului partii
contractante solicitate dupã intrarea lor pe teritoriul statului partii contractante solicitante,
fãrã ca autoritãţile competente ale partii contractante solicitante sa le fi garantat mãcar
obţinerea cetateniei.
3. Partea contractantã solicitatã elibereazã fãrã întârziere, dacã este cazul,
persoanelor care urmeazã sa fie readmise documentul de cãlãtorie necesar pentru returnarea
acestora.
4. Dacã verificãrile efectuate ulterior readmisiei realizate în baza prezentului articol
stabilesc ca persoanele nu au avut cetãţenia statului partii contractante solicitate la momentul
plecãrii de pe teritoriul statului partii contractante solicitante, partea contractantã
solicitanta va readmite imediat asemenea persoane. Aceasta prevedere nu se va aplica în cazul în
care persoanele au intrat în orice caz pe teritoriul statului partii contractante solicitante,
ilegal, direct de pe teritoriul statului partii contractante solicitate, iar cererea de readmisie
a fost transmisã înainte de termenul limita preconizat pentru strãini potrivit condiţiilor
stipulate la art. V.
ART. III
Dovedirea cetateniei
1. Cetãţenia persoanelor care urmeazã sa fie readmise va fi consideratã doveditã prin
urmãtoarele documente valabile, care pot fi atribuite cu certitudine deţinãtorului:
a) cãrţi de identitate naţionale sau alte documente naţionale de identitate;
b) orice fel de pasaport şi carnet de marinar;
c) documente cu fotografia deţinãtorului, eliberate de cãtre reprezentantele consulare
competente sau de cãtre alte autoritãţi, mandatate corespunzãtor prin legislaţia nationala,
care înlocuiesc pasaportul;
d) certificat de identitate/cetãţenie eliberat de cãtre reprezentanta consularã
competenta;
e) fotocopii legalizate ale unuia dintre documentele menţionate anterior;
f) alte documente recunoscute reciproc de cãtre autoritãţile competente ale pãrţilor
contractante.
2. Dovezile menţionate în paragraful 1 al prezentului articol sunt suficiente pentru
aprobarea unei cereri de readmisie formulatã în temeiul art. II, dacã partea contractantã
solicitatã nu dovedeşte contrariul.
ART. IV
Prezumarea cetateniei
1. Cetãţenia persoanelor care urmeazã sa fie readmise se poate prezuma în special pe baza:
a) posesiei unuia dintre documentele enumerate la art. III, a cãrui valabilitate a expirat;
b) cãrţilor de identitate ale personalului oficial şi permiselor instituţiilor
guvernamentale;
c) declaraţiilor scrise ale persoanelor în cauza, obţinute în mod legal de cãtre partea
contractantã solicitanta;
d) declaraţiilor scrise ale martorilor, obţinute în mod legal de cãtre partea
contractantã solicitanta;
e) altor documente recunoscute reciproc de cãtre autoritãţile competente ale pãrţilor
contractante.
2. Dovezile la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol reprezintã un
motiv suficient pentru dovedirea cetateniei, dacã acestea nu sunt contestate de cãtre partea
contractantã solicitatã.
3. În caz de indoiala privind cetãţenia persoanei care urmeazã sa fie readmisa, partea
contractantã solicitanta poate cere reprezentantei consulare a statului partii contractante
solicitate sa audieze persoana în cauza. Audierea va fi organizatã în locul propus de cãtre
partea contractantã solicitanta, de comun acord cu reprezentanţii consulari. Pãrţile
contractante vor face eforturi sa organizeze audierea persoanei în cauza cat mai repede posibil.
4. Atunci când, dupã audiere sau în perioada de verificare a dovezilor obţinute în timpul
procesului de investigare, se dovedeşte ca persoana care urmeazã sa fie readmisa este cetãţean
al statului partii contractante solicitate, reprezentanta consularã a statului partii
contractante solicitate îi va acorda acestuia/acesteia documentul menţionat în paragraful 3 al
art. II.
ART. V
Readmisia strãinilor
1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, un
strãin care a intrat pe teritoriul statului partii contractante solicitante direct de pe
teritoriul statului partii contractante solicitate şi care nu îndeplineşte condiţiile legale în
vigoare pentru a intra pe teritoriul statului partii contractante solicitante.
2. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, un
strãin care nu îndeplineşte sau care nu mai îndeplineşte cerinţele de şedere legalã pe
teritoriul statului partii contractante solicitante şi care deţine un permis de şedere valabil
sau o viza valabilã eliberata de cãtre autoritãţile competente ale partii contractante
solicitate.
3. Dacã ambele pãrţi contractante au eliberat un permis de şedere sau o viza, prevederile
paragrafului 2 al prezentului articol se vor aplica numai în cazul în care permisul de şedere
sau viza emisã de cãtre partea contractantã solicitatã expira mai târziu decât cea emisã de
cãtre partea contractantã solicitanta.

CTCE - Piatra Neamţ - 17.01.2010

Pagina 2

C

T

C

E

-P
ia
tr
a

N
ea
m
ţ

4. Obligaţia de readmisie în temeiul paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol nu se va
aplica în cazul strãinilor care în momentul intrãrii pe teritoriul statului partii
contractante solicitante posedau o viza valabilã sau un permis de şedere eliberat de cãtre
autoritãţile competente ale partii contractante solicitante.
ART. VI
Dovada intrãrii în cazul strãinilor
1. Intrarea unui strãin pe teritoriul statului partii contractante solicitate va fi doveditã
pe baza urmãtoarelor dovezi:
a) o ştampila de intrare sau de ieşire a respectivei pãrţi contractante pe orice tip de
pasaport sau pe orice fel de document de cãlãtorie recunoscut;
b) o ştampila de intrare sau de ieşire a acelei pãrţi contractante pe un pasaport sau
document de cãlãtorie fals sau falsificat;
c) alte documente sau dovezi care pot stabili oficial trecerea frontierelor statului acelei
pãrţi contractante.
2. Dovezile la care s-a fãcut referire la paragraful 1 al prezentului articol vor constitui
dovada suficienta a intrãrii unui strãin pe teritoriul statului partii contractante solicitate,
dacã partea contractantã solicitatã nu dovedeşte contrariul.
ART. VII
Prezumţia intrãrii în cazul strãinilor
1. Intrarea unui strãin pe teritoriul statului partii contractante solicitate poate fi
prezumatã pe baza:
a) unui permis de şedere a cãrui valabilitate a expirat, eliberat de cãtre autoritãţile
competente ale acelei pãrţi contractante;
b) unor declaraţii scrise ale reprezentanţilor oficiali ai autoritãţilor guvernamentale
ale acelei pãrţi contractante;
c) unor declaraţii scrise, luate în mod legal persoanei care urmeazã sa fie transferata;
d) unei ştampile de ieşire a unui stat terţ care are granita comuna cu statul acelei pãrţi
contractante, dacã este susţinutã de alte dovezi relevante, cum ar fi itinerarul probabil, data
la care a fost trecutã granita comuna;
e) unor bilete de cãlãtorie nominale care demonstreaza trecerea frontierelor statului acelei
pãrţi 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 pãrţile
contractante.
ART. VIII
Procedurile de readmisie
1. Pentru readmisia persoanelor în baza prezentului acord, procedura care urmeazã sa fie
aplicatã este fie una simplificata, fie, dupã caz, una normalã, iar formularele necesare
folosite vor fi în conformitate cu specimenele prevãzute în anexele la prezentul acord. În
orice caz, autoritãţile competente ale partii contractante solicitante vor lua toate mãsurile
necesare pentru a asigura celeritatea şi eficienta procedurii.
2. Readmisia prin procedura simplificata se va aplica în cazul cetãţenilor statelor
pãrţilor contractante pentru care dovada cetateniei şi a intrãrii/şederii ilegale pe teritoriul
statului partii contractante solicitante poate fi furnizatã, precum şi în cazul strãinilor cu
statut ilegal pentru care intrarea directa pe cale aerianã de pe teritoriul statului partii
contractante solicitate pe teritoriul statului partii contractante solicitante poate fi doveditã.
Aceasta procedura se va desfasura dupã cum urmeazã:
a) În cazul în care condiţiile cerute pentru readmisia unei persoane sunt îndeplinite,
autoritãţile competente ale partii contractante solicitante vor notifica, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 1, autoritãţile competente ale partii contractante solicitate, cerând
readmisia acelei persoane.
b) Partea contractantã solicitatã va readmite persoana în cauza, într-o perioada 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 şi VI, sunt considerate acceptabile.
c) În urma rãspunsului pozitiv al partii contractante solicitate, readmisia persoanei va fi
dusa la îndeplinire la aeroporturi de cãtre personalul autoritãţilor competente ale partii
contractante solicitante, în colaborare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
partii contractante solicitate, iar un raport oficial va fi întocmit în conformitate cu anexa
nr. 2.
d) Dacã nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. III şi VI, se va aplica
procedura normalã de readmisie.
3. Readmisia prin procedura normalã se va aplica numai în cazul în care condiţiile pentru
procedura simplificata nu sunt îndeplinite şi dacã partea contractantã solicitanta poate
prezenta numai dovezile prezumtive stipulate la art. IV şi VII. Aceasta procedura se va desfasura
dupã cum urmeazã:
a) În cazul în care condiţiile pentru readmisie sunt îndeplinite, autoritãţile competente
ale partii contractante solicitante notifica, conform anexei nr. 3, autoritãţilor competente ale
partii contractante solicitate cererea de readmisie pentru acea persoana.
b) Primirea cererii de readmisie trebuie sa fie confirmatã în scris de cãtre autoritãţile
competente ale partii contractante solicitate.
c) Autoritãţile competente ale partii contractante solicitate vor da un rãspuns definitiv
cererii de readmisie într-un termen de cel mult 60 de zile de la data confirmãrii iniţiale;

CTCE - Piatra Neamţ - 17.01.2010

Pagina 3

C

T

C

E

-P
ia
tr
a

N
ea
m
ţ

dupã comunicarea privind aprobarea cererii de readmisie, readmisia se va efectua în urmãtoarele
15 zile.
d) Readmisia persoanelor prin procedura 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 soluţiona orice impedimente legale sau practice
care pot surveni, la cererea autoritãţilor competente ale partii contractante solicitante.
5. Pe durata desfãşurãrii procesului de readmisie, pãrţile contractante se angajeazã sa
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
partii contractante solicitante în acelaşi timp şi prin acelaşi loc.
ART. IX
Tranzit în vederea readmisiei
1. O parte contractantã va permite intrarea şi trecerea în tranzit a strãinilor pe
teritoriul statului sau în vederea readmisiei cãtre un stat terţ, la cererea celeilalte pãrţi
contractante. Partea contractantã solicitatã îşi rezerva dreptul de a conditiona acordarea unei
asemenea permisiuni, prin solicitarea de garanţii asupra asigurãrii autorizaţiilor necesare din
partea unui alt stat sau altor state de tranzit şi a statului de destinaţie.
2. În acest caz, autoritãţile competente ale partii contractante solicitante vor inainta
autoritãţilor competente ale partii contractante solicitate o cerere întocmitã conform
formularului prezentat în anexa nr. 4.
3. Pãrţile contractante vor incerca sa restrângã utilizarea trecerii în tranzit numai la
persoanele care nu pot fi returnate direct şi pe cale aerianã în statele lor de origine.
4. Partea contractantã solicitatã îşi rezerva dreptul de a nu permite tranzitul unui
strãin în vederea readmisiei, din motive de protecţie a securitãţii naţionale, ordinii
publice şi sãnãtãţii publice în statul sau.
5. Dacã exista indicaţii evidente ca persoana care este subiect al cererii de tranzit ar
putea fi expusã în statul sau de destinaţie riscului de a fi supusã pedepsei cu moartea sau
torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane, rele sau degradante, bazate pe motive de rasa,
culoare, religie, naţionalitate, apartenenţa la un grup social sau anumite convingeri politice,
precum şi dacã garanţiile oferite în baza paragrafului 1 al prezentului articol nu sunt
considerate satisfãcãtoare, partea contractantã solicitatã îşi rezerva dreptul de a refuza o
asemenea cerere.
6. Partea contractantã solicitanta va garanta partii contractante solicitate ca strainul al
cãrui tranzit este autorizat are un document de cãlãtorie valabil pentru ţãrile de tranzit şi
de destinaţie.
7. Dacã strainului care este subiect al procedurii de readmisie nu îi este permisã intrarea
pe teritoriul unui stat terţ sau dacã, indiferent de motiv, continuarea cãlãtoriei nu mai este
posibila, partea contractantã solicitanta îşi va asuma intreaga responsabilitate, inclusiv
cheltuielile aferente, pentru preluarea unui asemenea strãin şi returnarea sa fãrã întârziere
pe teritoriul statului sau.
ART. X
Termenul obligaţiei de readmisie pentru strãini
1. Partea contractantã solicitanta va transmite cererea de readmisie intemeiata pe
prevederile art. V paragraful 1 în termen de 7 zile de la data la care a fost stabilitã în mod
legal intrarea ilegala a respectivului strãin pe teritoriul statului sau.
2. Pentru cazurile aflate sub incidenta prevederilor art. V paragraful 2, acest termen limita
nu va depãşi 3 luni, în caz contrar cererea de readmisie nemaifiind admisibilã.
ART. XI
Protecţia datelor personale
1. Informaţiile necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi furnizate numai pentru
scopurile pentru care acordul a fost încheiat.
2. Datele personale vor fi transmise numai autoritãţilor competente ale pãrţilor
contractante.
3. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor asigura protecţia tuturor
informaţiilor primite/transmise în baza prezentului acord, în concordanta cu legislaţia
nationala aplicabilã în statele lor.
4. Pãrţile contractante se angajeazã reciproc sa pãstreze confidenţialitatea
informaţiilor oferite în baza prezentului acord şi sa nu le transmitã unei pãrţi terţe
fãrã a fi autorizate de cãtre partea contractantã solicitanta.
5. Pãrţile contractante vor proteja, de asemenea, informaţiile impotriva pierderii lor
accidentale, accesului neautorizat, modificãrii şi divulgãrii acestora.
6. Pãrţile contractante vor distruge informaţia imediat dupã ce a fost folositã pentru
scopul propus.
ART. XII
Costuri
1. Partea contractantã solicitanta va suporta toate costurile legate de transportul
persoanelor care fac obiectul readmisiei în baza art. II sau V din prezentul acord pana la
granita statului partii contractante solicitate.
2. Partea contractantã solicitanta va suporta toate cheltuielile legate de transportul
strãinilor în baza art. IX din prezentul acord pana la granita statului lor de destinaţie,
inclusiv, dupã caz, costurile legate de întoarcerea acestor persoane pe teritoriul statului sau,
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în situaţia în care continuarea cãlãtoriei acestora nu mai este posibila, indiferent de
motiv.
ART. XIII
Transportul bunurilor legal dobândite
1. Partea contractantã solicitanta va permite persoanei care face obiectul procedurii de
readmisie sa transporte pana în statul de destinaţie toate bunurile care-i aparţin, dobândite
în mod legal, conform legislaţiei aplicabile.
2. Pãrţile contractante nu vor avea nici o obligaţie de a suporta costurile pentru
transportarea bunurilor respective.
ART. XIV
Autoritãţile competente
1. Autoritãţile pãrţilor contractante care sunt autorizate sa depunã şi sa accepte
comunicãrile privind readmisia sau tranzitul sunt urmãtoarele:
Pentru partea contractantã romana:
&#9679 Ambasada României la Ankara;
&#9679 Consulatul General al României din Istanbul;
&#9679 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera - Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
Adresa pentru corespondenta:
Str. Razoare nr. 2-4, sectorul 6, Bucureşti, România 7000
Fax: +40 21 312 1189
Tel.: +40 21 312 1189
E-mail: igpf@mi.ro.
Pentru partea contractantã turca:
&#9679 Ambasada Republicii Turcia la Bucureşti;
&#9679 Consulatul General al Republicii Turcia din Constanta;
&#9679 Direcţia Generalã de Securitate din Ministerul de Interne.
Adresa pentru corespondenta:
Departamentul pentru afaceri cu strãini, frontiere, azil şi 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, pãrţile contractante se vor informa reciproc asupra schimbãrilor
intervenite în ceea ce priveşte aceste autoritãţi.
ART. XV
Aplicarea acordului
1. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor coopera direct pentru aplicarea
prezentului acord.
2. Pentru aplicarea prezentului acord, reprezentanţii autoritãţilor competente ale
pãrţilor contractante vor folosi limba engleza ca limba de lucru.
3. Experţii pãrţilor contractante vor conveni ca cel puţin o data pe an sa evalueze
aplicarea generalã a prezentului acord.
4. Agenda generalã pentru intalnirea experţilor va include, printre altele:
a) evaluarea rezultatelor din ultimul an;
b) punerea de acord asupra posibilei îmbunãtãţiri a activitãţilor comune;
c) negocierea modului de soluţionare a litigiilor de natura tehnica şi individualã;
d) dezbaterea propunerilor pentru amendarea prezentului acord.
5. Orice autoritate competenta a pãrţilor contractante poate propune intalniri
extraordinare, dacã apreciazã ca acestea sunt necesare.
ART. XVI
Legãturi cu alte acorduri internaţionale
1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va prejudicia în vreun fel drepturile dobândite
şi obligaţiile asumate de cãtre oricare dintre pãrţile contractante decurgând din alte
instrumente juridice internaţionale 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
pãrţile contractante sau între acestea şi terţe pãrţi.
ART. XVII
Dispoziţii finale
1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioada nedeterminatã şi va intra în vigoare la
data la care se primeşte ultima dintre notificãrile fãcute pe cale diplomaticã de cãtre
pãrţile contractante, prin care acestea se informeazã reciproc asupra îndeplinirii procedurii
necesare pentru intrarea sa în vigoare.
2. Fiecare parte contractantã poate suspenda fie parţial, fie integral aplicarea prezentului
acord din motive de protejare a ordinii publice, a sãnãtãţii publice sau a securitãţii
naţionale, printr-o notificare scrisã trimisa în prealabil prin canale diplomatice. Suspendarea
va deveni efectivã la data şi ora indicate în notificare. Partea contractantã care a suspendat
aplicarea prezentului acord va notifica celeilalte pãrţi contractante, cat mai curând posibil,
despre încetarea acestei suspendãri.
3. Prezentul acord îşi poate inceta valabilitatea prin înţelegere reciprocã în orice
moment sau poate fi denunţat de cãtre una dintre pãrţile contractante printr-o notificare
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trimisa pe cale diplomaticã cu 3 luni înainte.
4. Fiecare parte contractantã poate în orice moment sa propunã amendamente la prezentul
acord. Asemenea amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1
al prezentului articol.
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 19 ianuarie 2004, în doua exemplare originale, fiecare în limbile
romana, turca şi engleza, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de divergenţe
privind interpretarea, va prevala textul în limba engleza.
Pentru Guvernul României,
Ioan Rus,
ministrul administraţiei şi internelor
Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Omer Zeytinogy lu,
ambasadorul Republicii Turcia
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ANEXA 1
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FORMULAR PENTRU CERERE DE READMISIE ÎN FORMA SIMPLIFICATA
De la (autoritatea competenta a partii contractante solicitante):
.................................................
Cãtre (autoritatea competenta a partii contractante solicitate):
..................................................
Data ......................................................
Numãrul ...................................................
1. Date personale:
Numele ....................................................
Prenumele .................................................
Porecla ...................................................
Numele tatãlui ............................................
Numele mamei ..............................................
Cetãţenia .................................................
Limba .....................................................
Data naşterii .............................................
Locul naşterii ............................................
Titlul, numãrul, autoritatea emitenta, data documentului care certifica intrarea în ţara de
plecare, dacã acestea sunt cunoscute
..............................................................
..............................................................
2. Circumstanţele intrãrii ilegale pe teritoriul statului partii contractante solicitante:
Data şi ora intrãrii .........................................
Locul intrãrii ...............................................
Durata şi locul şederii pe teritoriul statului partii contractante solicitante
.........................................
Descrierea circumstanţelor intrãrii, dacã acestea sunt cunoscute
........................................................
Minori returnati împreunã cu persoana în cauza:
Numele .......................................................
Prenumele ....................................................
Numele tatãlui ...............................................
Numele mamei .................................................
Data şi locul naşterii .......................................
3. Locul şi data propuse pentru transfer:
..............................................................
..............................................................
4. Circumstanţe speciale legate de persoana şi alte observaţii:
..............................................................
..............................................................
Ştampila şi semnatura
Numele şi funcţia reprezentantului partii contractante solicitante
ANEXA 2
RAPORT PRIVIND READMISIA UNEI PERSOANE
Locul de transfer ............................................
Data şi ora transferului .....................................
Autoritatea care returneazã ..................................
Autoritatea care readmite ....................................
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Data şi numãrul cererii ......................................
Data şi numãrul rãspunsului ..................................
Persoanele enumerate în continuare au fost luate în primire (în dreptul fiecãrui numãr
trebuie oferite detalii referitoare la cartea de identitate a persoanei şi cetãţenia acesteia):
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
Urmãtoarele documente şi bunuri personale au fost predate (enumerate în detaliu):
.........................................
NOTE:
.............................................................
.............................................................
.............................................................

ANEXA 3

Ştampila şi semnatura
Numele întreg şi funcţia
reprezentantului partii
contractante care primeşte

N
ea
m
ţ

Ştampila şi semnatura
Numele întreg şi funcţia
reprezentantului partii
contractante care returneazã

FORMULAR DE CERERE PENTRU PROCEDURA NORMALĂ DE READMISIE

-P
ia
tr
a

De la (autoritatea competenta a partii contractante solicitante):
....................................................
Cãtre (autoritatea competenta a partii contractante solicitate):
.....................................................
Data .........................................................
Numãrul ......................................................

T

C

E

1. Date personale: ...........................................
Numele .......................................................
Prenumele ....................................................
Porecla ......................................................
Numele tatãlui ...............................................
Numele mamei .................................................
Cetãţenia ....................................................
Limba ........................................................
Data naşterii ................................................
Locul naşterii ...............................................
Ultimul domiciliu în ţara de plecare, dacã acesta este cunoscut
..............................................................
Titlul, numãrul, autoritatea emitenta, data documentului care certifica intrarea în ţara de
plecare, dacã acestea sunt cunoscute
..............................................................

C

2. Circumstanţele intrãrii ilegale pe teritoriul statului partii contractante solicitante:
Data şi ora intrãrii .........................................
Locul intrãrii ...............................................
Descrierea detaliatã a circumstanţelor intrãrii, dacã se cunosc
...............................................................
...............................................................
3. Şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitante:
Durata şederii ................................................
Locul şederii .................................................
Ruta urmatã dupã intrarea ilegala .............................
Motive pentru care se prezuma ca persoana a trecut ilegal granita în statul partii
contractante solicitante .................
4. Circumstanţe speciale în legatura cu persoana:
Nevoia de interpret pentru limba ..............................
Bunuri personale (documente, bani lichizi etc.) ...............
Indicaţii referitoare la personalitatea, statutul şi studiile persoanei
.........................................................
Starea de sãnãtate a persoanei, dacã el/ea are nevoie de asistenta medicalã
................................................
Minori returnati împreunã cu persoana în cauza:
Numele ......................................................
Prenumele ...................................................
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Numele tatãlui ..............................................
Numele mamei ................................................
Data şi locul naşterii ......................................
5. Locul şi data propuse pentru transfer:
.............................................................
6. Orice alte observaţii:
.............................................................
Ştampila şi semnatura
Numele şi funcţia reprezentantului
partii contractante solicitante
ANEXA 4

N
ea
m
ţ

CERERE PENTRU TRANZITUL ÎN VEDEREA READMISIEI

-P
ia
tr
a

1. Date personale:
Numele .......................................................
Prenumele ....................................................
Porecla ......................................................
Data şi locul naşterii ........................................
Numele tatãlui ...............................................
Numele mamei .................................................
Cetãţenia ....................................................
Limba ........................................................
Limba ........................................................
Ultimul domiciliu în ţara de plecare, dacã este cunoscut
..............................................................

C

E

2. Scopul readmisiei:
Ţara de destinaţie ...........................................
Ţãrile de tranzit ............................................
Este admiterea garantatã în toate ţãrile de tranzit şi în ţara de destinaţie?
...................................................
Este posibila repatrierea directa a persoanei în ţara de destinaţie şi dacã nu, de ce?
....................................
3. Locul şi data propuse pentru transfer:
..............................................................
4. Numele reprezentanţilor oficiali şi ale personalului de escorta:
..............................................................
5. Orice alte observaţii:
..............................................................

C

T

Ştampila şi semnatura
Numele şi funcţia reprezentantului
partii contractante solicitante
_________________
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