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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2013  

  

 

La lucrările comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2013 au 

participat  13 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PNL), Gheorghe Roman – 

vicepreşedinte (PSD), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

(PSD),  Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin – 

Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), 

Eugen Tomac - (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Octavian Bot (PNL)  

 

 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

 Invitaţi: 

 

 Doamna Dana Damaschin, Director – Direcţia Secretariatul Tehnic  al  

Comisiei pentru cetăţenie şi domnul Bogdan Mirică, şef birou în cadrul 

aceleiaşi direcţii.  

 

Marţi 24 septembrie, Miercuri, 25 septembrie 2013 

 Şi Joi, 26 septembrie 2013  
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării.  

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

 Numeroasele petiţii ale românilor din afara graniţelor care reclamă 

termenele lungi de procesare a dosarelor de dobândire sau redobândire a 

cetăţeniei române au determinat membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării de a solicita o întrevedere cu reprezentanţi ai 

Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru a identifica soluţiile de 

rezolvare a probelemelor existente.  

Menţionăm că, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ţine evidenţa 

cererilor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei 

române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte, asigură condiţiile 

necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei pentru cetăţenie, 

redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a 

acestora, asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de 

România şi păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de 

credinţă; colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu 

instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să 

încheie protocoale de colaborare; comunică, la cerere, autorităţilor 

administraţiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au 

dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia română, potrivit legii. 
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Referindu-se la principalele cauze care duc la întârzierea soluţionării 

dosarelor, doamna Dana Damaschin, director în cadrul Direcţiei pentru 

cetăţenie şi preşedintele Comisiei pentru cetăţenie a explicat că, de cele mai 

multe ori, acestea sunt cauzate chiar de cei care depun dosarele, acestea 

fiind adesea incomplete. „Sunt foarte multe cazuri de dosare incomplete. Noi 

transmitem scrisori pentru a le solicita completarea acestora, iar 

răspunsurile întârzie. Iată de ce, procesarea acestora se prelungeşte. În 

plus, pentru a soluţiona un dosar sunt necesare mai multe verificări ale altor 

instituţii ale statului român, iar acestea durează”, a menţionat doamna Dana 

Damaschin. 

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării au atras atenţia, de asemenea, asupra procedurii de comunicare a 

ordinului privind aprobarea redobândirii cetăţeniei române. Sunt multe cazuri 

în care dosarele au fost avizate pozitiv, dar solicitantul nu află în timp util din 

cauza scrisorilor care nu ajung la destinaţie.  

Astfel, în vederea îmbunătăţirii prevederilor legale spre a facilita acest 

proces, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării au propus formularea unor amendamente la legea nr. 21/1991.  

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie au informat că o 

iniţiativă legislativă în acest sens a fost deja iniţiată şi este depusă la 

Ministerul Justiţei. Aceasta, printre altele, prevede modificarea art.16 alin.(2) 

prin introducerea unui termen de 30 de zile în care urmează a fi comunicate 

relaţiile solicitate în temeiul art. 8 alin.(1) lit.(e), având în vedere că 

autorităţile vizate de acest articol comunică astfel de relaţii într-un termen 

care face imposibilă soluţionarea cererilor de redobândire a cetăţeniei 

române într-un termen de 5 luni, astfel cum acesta este prevăzut la art.16 

alin. (2) lit. (c). 

Un alt subiect important dezbătut de către membrii Comisiei şi invitaţi 

a vizat clarificarea statutului cetăţenilor, care din motive neimputabile lor,   
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şi-au pierdut cetăţenia română înainte de 1989 şi nu cunosc statutul lor 

actual din acest punct de vedere.  

Pentru a remedia această situaţie, preşedintele Comisiei, domnul 

deputat Mircea Lubanovici, a propus constituirea unei baze de date online, 

care să poată fi accesată de toţi cetăţenii.  

O altă propunere iniţiată de domnul deputat Mircea Lubanovici a vizat 

implementarea unui serviciu electronic prin care, persoanele care au început 

demersurile pentru obţinerea cetăţeniei române, să afle care este stadiul 

dosarului lor. În acest sens, reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru 

Cetăţenie au confirmat intenţia implementării unui astfel de serviciu 

electronic. 

Importanţa ajustării cadrului legislativ în vederea protejării limbii 

române, îmbunătăţirea mecanismului de redobândire a cetăţeniei române şi 

a serviciilor consulare, precum şi a asigurării accesului la serviciul religios în 

limba maternă şi repatrierile, au fost alte subiecte dezbătute de membrii 

comisiei.  

 Solicitarea Institutului pentru Politici Publice cu privire la demararea 

campaniei Ziua Porţilor Deschise la Comisiile permanente pentru 

conştientizarea importanţei activităţii acestora, dar şi pentru creşterea 

transparenţei a fost un alt subiect adus în atenţia membrilor comisiei, care 

au hotărât stabilirea unei întâlniri cu reprezentanţii Institutului pentru Politici 

Publice. 

Şedinţa a continuat cu întâlnirea membrilor Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu reprezentanţi ai 

International Christian Business Association din Republica Coreea. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mircea Lubanovici a făcut o 

scurtă prezentare a grupului din Coreea.  

La rândul său, deputatul Ovidiu Cristian Iane i-a încurajat pe 

reprezentanţii Asociaţiei de a investi în România, prezentând o serie de 

avantaje pe care le oferă ţara noastră. 
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În acest sens, membrii comisiei au explicat că în ultima perioadă s-a 

extins şi s-a diversificat gama de produse româneşti exportate cu produse IT, 

componente electronice, material rulant, mobilier din lemn, sticlărie, produse 

alimentare (vinuri), etc. Construcţiile, ingineria civilă, industria constructoare 

de maşini, industria automobilelor, construcţiile navale, industria de apărare, 

agricultura, turismul, ştiinţa şi tehnologia, sunt alte domenii de cooperare 

sectorială. 

În domeniul cooperării cultural-ştiinţifice şi în sfera dezvoltării umane, 

participanţii la întâlnire au menţionat că la Universitatea Bucureşti 

funcţionează o catedră de limba coreeană, ca a doua specializare, iar la 

Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk din Seul există o catedră de 

limbă şi civilizaţie românească. Universitatea Hankuk este înfrăţită cu 

Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

precum şi cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Republica Coreea ocupă poziţia a doua ca destinaţie a exporturilor 

româneşti şi a treia ca sursă de importuri din regiunea Asia-Pacific. 

Importurile constau în principal din autoturisme, produse electronice şi 

echipamente de telecomunicaţii, metale şi articole din metale comune.   

După cum menţiona domnul deputat Ovidiu Cristian Iane, România 

este un bun incubator de afaceri. 

Întâlnirea avută cu reprezentaţii Asociaţiei a constituit un bun prilej 

pentru consolidarea relaţiilor bilaterale, precum şi întârirea schimburilor 

economice şi interculturale, au conchis membrii Comisiei.   

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 
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