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la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor
dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată prin Legea
nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726
din 4 octombrie 2002, a fost reglementată posibilitatea obţinerii cetăţeniei
române pentru persoanele care au avut această cetăţenie şi, care înainte de
data de 22 decembrie 1989 au pierdut-o din motive  neimputabile lor,
precum şi pentru cele cărora li s-a ridicat cetăţenia română fără   voia lor,
recunoscându-se în acest caz şi dreptul descendenţilor  de a primi
cetăţenia română, cu aceleaşi facilităţi.

Condiţiile de acordare a cetăţeniei române în aceste cazuri sunt cele
prevăzute la art. 10 alin. 1, cu scutirea de taxe, reglementată în art. 36
alin. 2 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată. Acordarea
cetăţeniei se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului
justiţiei, după analiza cererilor  adresate Comisiei ce funcţionează pe
lângă Ministerul Justiţiei şi cu parcurgerea parţială a procedurii prevăzute
în Capitolul III din lege.

De la data modificării legii se constată o creştere explozivă a
numărului cererilor adresate Comisiei pentru constatarea condiţiilor de
acordare a cetăţeniei, în special în noul context creat prin eliminarea
obligativităţii vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în statele
spaţiului Schengen, precum şi a perspectivelor aderării României la
structurile nord - atlantice.

Din evidenţele existente atât la Ministerul de Interne din perioada
cât erau în vigoare dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 21/1991, cât şi
evidenţele Ministerului Justiţiei după abrogarea acestui text, rezultă că
acum caracterul reparatoriu avut în vedere la elaborarea Legii cetăţeniei
se regăseşte în tot mai puţine cazuri.

În prezent se constată că majoritatea solicitanţilor urmăresc, cel
mai adesea, să beneficieze de efectele de natură patrimonială ale
redobândirii cetăţeniei române, edificator fiind faptul că în perioada
august – noiembrie 2002 au fost înregistrate peste 13.000 de cereri, cele
mai multe depuse prin mandatari, iar numărul celor prezenţi la sediul
Comisiei se menţine foarte ridicat.
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Pentru aceste considerente se propune suspendarea aplicării, pe o
perioadă de 6 luni, a dispoziţiilor art. 10 alin. 2 şi ale art. 36 alin. 2,
introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2002. 

În această perioadă urmează ca, pe baza unei analize temeinice a
cererilor înregistrate până  în prezent şi nesoluţionate, să se stabilească
reglementări clare, care să distingă între procedura de acordare a
cetăţeniei pentru foştii cetăţeni care au pierdut această cetăţenie în
condiţiile prevăzute mai sus şi descendenţii majori ai acestora, astfel
încât să se înlăture acordarea cetăţeniei pentru interesele străine scopului
legii.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002
privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române
nr. 21/1991.
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