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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 02 februarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 02 februarie 2017

La lucrările comisiei din ziua de 02 februarie 2017 au participat
11 deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR)
– vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea
(PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin Nicolae Radu (PSD) – secretar,
Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Costel Lupaşcu (PSD),
Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD) şi Vasile Alin
Văcaru (PSD)
Au absentat:
Tudor Rareş Pop (USR) – secretar, Anton Anton (ALDE), MarilenGabriel Pirtea (PNL) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).

Au participat în calitate de invitaţi doamna Iulia Mălina Ciobanupreşedinte Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi domnul Mihail Gabriel
Cucu – personal de specialitate în cadrul Ministerului Justiţie.

Joi, 02 februarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 02 februarie 2017, fiind condusă de domnul
deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei.
După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul deputat Constantin
Codreanu, preşedintele Comisiei, a prezentat doamnei Iulia Mălina Ciobanu,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) şi domnului Mihail
Gabriel Cucu, personal de specialitate în cadrul Ministerului Justiţiei, diferite
situaţii ale unor cetăţeni români din Republica Moldova, precum şi situaţia de
a le fi refuzată cetăţenia deși au acte românești.
În cadrul dezbaterilor domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus
de asemenea în atenţia reprezentantului ANC şi al Ministerului Justiţiei
întâlnirile anterioare avute cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne,
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
(DEPABD), Direcţia Generală Paşapoarte care au fost la bază lacunele
procedurale care aduc cetăţenii români din Republica Moldova în situaţia
dificilă de a le fi refuzată cetăţenia deși au acte românești.
De asemenea deputatul Constantin Codreanu a dus în atenţie şi
punctul de vedere primit de la Ministerul Afacerilor Interne.
Discuţiile s-au bazat pe Legea nr.21/1991 a cetăţeniei române, art. 9.
Conform celor menţionate de doamna preşedinte Iulia Mălina Ciobanu
alin.(1) , (2) şi (3) ale art.9, în anul 2008 se regăseau într-o formă,
În anul 2008, urmare a OUG 147/2008, s-a intervenit cu o completare
la art.9 din aceeaşi lege, respectiv art.9, alin. (4) şi alin. (5).

Astfel alin.(4) prevede că în cazul în care minorul a dobândit cetăţenia
romana în condiţiile alin. (1) sau (2) şi nu a fost inclus în certificatul de
cetăţenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit
dispoziţiilor art. 20 alin. (5) sau (7), părinţii sau, după caz, părintele,
cetăţeni romani, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare
civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de
autorităţile străine în condiţiile Legii nr. 119/1996*) cu privire la actele de
stare civilă, republicată.
La art.9 alin. (5) se prevede că, copilul care a împlinit vârsta de 14 ani
poate formula în nume propriu cererea de transcriere sau înscriere a
certificatului ori extrasului de naştere. În acest caz, dovada cetăţeniei
minorului se face cu cartea de identitate sau paşaportul emisa/emis de
autorităţile române părintelui ori cu certificatul prevăzut la art. 20 alin. (4).
În cadrul dezbaterilor doamna preşedinte Mălina Ciobanu a menţionat
că a fost în legătură permanentă cu instituţiile de resort, respectiv Ministerul
Afacerilor Interne, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date (DEPABD), precum şi Direcţia Generală Paşapoarte.

În cadrul dezbaterilor doamna preşedinte Mălina Ciobanu că la această
lege există o problemă de interpretare.
Conform celor menţionate de reprezentantul ANC, până în prezent,
redobândirea cetăţeniei române este limitată până la gradul III , însemnând
străbunic, fiu, nepot dar nu şi pentru gradul IV, strănepot.
Problema apare dacă strănepotul avea copiii minori. Pe interpretarea
textului nu puteau obţine cetăţenia română.
Conform celor prezentate de reprezentantul ANC, doamna Mălina
Ciobanu, problema apare la minorii deveniţi majori. Deci, o corelare art.9
referitoare la gradul al III de rudenie ar fi binevenită.
În ceea ce priveşte obţinerea cetăţeniei române pentru copii deveniţi
majori, doamna Mălina Ciobanu propune introducerea unui nou articol, art.10
În acest context, doamna preşedinte Mălina Ciobanu a propus ca art.
introducerea art. 10 şi eliminarea alin. (4) şi alin. (5) ale art.9 din cadrul
aceleaşi legi.

După cum a menţionat doamna Iulia Mălina Ciobanu, întrevederile pe
care le-a avut cu instituţiile de resort pe aceasta temă au fost diferite şi nu
s-a ajuns la nici o concluzie.
Propunerea membrilor Comisiei este ca Autoritatea Naţională pentru
Cetăţenie să ne trimită un punct de vedere în acest sens.
În acest context au fost menţionate procese deschise de cetăţeni
români care nu şi-au obţinut cetăţenia română, procese care se află încă pe
rol.
Ca probleme de redobândire a cetăţeniei române au fost amintite şi
cazurile în care părinţii sunt despărţiţi, precum şi situaţia cetăţenilor români
din Ucraina, în care legea Ucraineană nu permite dubla cetăţenie.
Ca soluţie s-a propus amendarea art.9 a Legii 21/1991, precum şi
trimiterea unei adrese ministrului Justiţiei, domnului Florin Iordache, prin
care să se solicite transmiterea unei propuneri de modificare a Legii 21/1991,
art.9, care să permită soluţionarea pe cale administrativă a situaţiilor în cazul
minorilor care nu au figurat în dosarul cetăţeniei române a părinţilor.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.
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