
 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 septembrie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 şi 25 septembrie 2014 

 

La lucrările comisiei din ziua de 23 septembrie 2014 au participat                      

15 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – 

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

Ernest Mario-Caloianu (PSD),  Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 

Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PC - PLR), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  

 

                                                         

       

mona.alesandru
Original



       

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 23 septembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

        După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei, 

preşedintele Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici a prezentat propunerea 

legislativă (Plx 433/2014), iniţiator Bogdan Diaconu (PSD), pentru modificarea 

art. 11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.11 din 

Legea cetăţeniei române nr.21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervenţiile legislative având ca scop, potrivit expunerii de motive, „coroborarea 

reglementărilor cuprinse în Legea 21/1991, cu prevederile constituţionale (art.5 

alin.(2) din Constituţie), în raport cu persoanele care au dobândit cetăţenia 

română prin naştere. 

    Pentru ca prin modificarea art.11 acesta să nu devină limitativ, restrictiv şi 

discriminatoriu pentru celelalte categorii de situaţii în care persoane care au avut 

cetăţenia română, au pierdut-o, referindu-se la descendenţi ai căror părinţi au 

fost români, copii care s-au născut pe teritoriul altui stat, ex. Ucraina, Bosnia, 

Bulgaria, domnul deputat Ovidiu Iane propune introducerea la art. 11 a alin (1’) 

care va avea următoarea formă: locuitorii din teritoriile României care au 

dobândit cetăţenia română prin naştere sau alte mijloace legale până la 20 

august 1944, precum şi descendenţii lor până la gradul III, se consideră cetăţeni 

români şi pot solicita la toate Oficiile de Stare Civilă transcrierea sau înscrierea  

în Registrul de Stare Civilă a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate 

de autorităţile străine, în condiţiile Legii nr.119/1996, republicată, cu privire la 

actele de stare civilă. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi avizarea 

favorabilă a propunerii legislative cu amendamente.  

Domnul deputat Ion Stan avizează favorabil cu menţiunea respectării 

observaţiilor Consiliului Legislativ în sensul punerii în acord cu Convenţia 

europeană asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la data de 6 noiembrie 



1997, şi cu condiţiile enunţate în mod explicit în concluziile Raportului Comisiei 

de la Veneţia. De asemenea, deputatul Ion Stan menţionează faptul că iniţiativa 

legislativă reglementează doar situaţia cetăţeniei locuitorilor din teritoriile 

României care au făcut parte din fosta URSS. Deputatul Stan propune 

completarea art.11 din Legea 21/1991 şi nu eliminarea articolului.  

 Situaţia critică  a deputatului Aurelian Mihai, aflat în cea de-a 8-a zi de  

grevă a foamei, a adus îngrijorare în rândul membrilor comisiei. Solidari cu 

demersul deputatului Aurelian Mihai şi neprimind nici un răspuns de la 

preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea, în urma solicitărilor 

înaintate de membrii comisiei, s-a hotărât trimiterea unei scrisori de protest 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, primului ministru al României, 

domnul Victor Ponta, ministrului Afacerilor Exerne,  domnul Titus Corlăţean, 

precum şi ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, domnul Bogdan 

Stanoevici.  

 Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni a fost un alt punct de 

pe ordinea de zi a comisiei, dezbătut în cadrul şedinţei.  

Preşedintele Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici împreună cu mebrii 

comisiei susţin organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni precum şi 

toate acţiunile care au menirea să apropie românii din diaspora de ţara mamă. 

În ceea ce priveşte organizarea Congresului, deputatul Mircea Lubanovici a 

menţionat că Ministerul Afacerilor Externe, prin DPRRP, nu se poate substitui 

Parlamentului, care, conform legii, este cel ,,sub egida căruia se organizează 

evinementul’’. 

De asemenea, domnia sa a reiterat importanţa acestui Congres pentru 

românii din diaspora, evenimentul fiind aşteptat, binevenit şi totodată benefic  

pentru toţi românii, dar a subliniat că este necesară o atenţie deosebită şi trebuie 

organizat cu respectarea Legii 299/2007. 

În cadrul şedinţei s-a convenit necesitatea trimiterii de către DPRRP a unei 

noi metodologii privind organizarea Congresului spre dezbatere pentru 30 de zile, 

către cele două comisii de profil, respectiv Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru românii de 

pretutindeni din Senat. Intrarea în dezbatere publică pentru 30 de zile, şi, de 

asemenea, alocarea unei perioade de timp adecvată pentru organizarea unor 



congrese regionale în vederea desemnării delegaţilor pentru primul congres al 

românilor de pretutindeni. 

 

Miercuri, 24 septembrie 2014 

 

Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 24 septembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici. 

La şedinţa comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Departamentului politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni (DPRRP)  

domnul Bogdan Stanoevici, ministru delegat pentru relaţii cu românii de 

pretutindeni şi doamna Alina Hagiu – Director general în cadrul aceluiaşi 

departament, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie doamna 

preşedinte Monica Cămărăscu şi domnul Andrei Tinu - vicepreşedinte al ANC. 

În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a exprimat 

îngrijorarea profundă cu privire la starea de sănătate a deputatului Aurelian Mihai 

aflat în a 8-a zi de greva foamei şi pentru care, datorită îrăutăţirii stării de 

sănătate, a trebuit chemat SMURD-ul, fiind necesară  transportarea sa la spital. 

Totodată, deputatul Lubanovici a precizat că a încercat de mai multe ori să 

îl convingă pe deputatul Aurelian Mihai să renunţe la acest gest extrem, pe care 

de altfel în consideră motivat. După cum a mai precizat deputatul Mircea 

Lubanovici, urmare a acestei situaţii, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, au hotărât să solicite Biroului permanent, printr-

o scrisoare de protest, pe care o vor semna mai mulţi deputaţi membri ai 

comisiei, să fie pusă în regim de urgenţă pe ordinea de zi Propunerea legislativă 

487/2013, pentru a putea fi dezbătută şi votată, având în vedere că 

tergiversarea punerii în dezbatere, în Camera Deputaţilor, este unul din motivele 

care l-au determinat pe deputatul de diaspora Aurelian Mihai să ajungă la acest 

gest.  

De asemenea, preşedintele Comisiei şi-a exprimat indignarea cu privire la 

faptul că de la anunţul deputatului Aurelian Mihai, din plenul Parlamentului, şi 

până în prezent, conducerea Camerei Deputaţilor nu a găsit timp pentru a 

discuta şi a încerca găsirea unor soluţii pentru doleanţele deputatului, deşi din 

partea comisiei s-au făcut demersuri în acest sens. 

În acelaşi registru, deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei, a 

menţionat că este de necrezut ca în Parlamentul României, în anul 2014, să se 



ajungă la astfel de gesturi extreme şi situaţii care aduc un prejudiciu grav de 

imagine României, referindu-se la situaţia în care un parlamentar a ajuns să 

recurgă la greva foamei şi, după 8 zile de grevă, conducerea Camerei 

Depuataţilor să nu găsească timp, cât de puţin, să discute cu parlamentarul care 

nu a avut altă pârghie democratică, nemulţumint fiind că propunerea sa 

legislativă nu a ajuns nici până în prezent să fie pusă pe ordinea de zi. 

De asemenea, domnia sa a menţionat că democraţia presupune şi 

existenţa comunicării între opoziţie şi putere, şi a declarat că a luat decizia ca 

săptămâna viitoare, în semn de solidaritate cu deputatul Aurelian Mihai, să 

recurgă la acelaşi mod de protest, în cazul în care Preşedintele Camerei 

Deputaţilor şi Prim-ministrul României nu vor lua în considerare cu maximă 

seriozitate gestul deputatului de diaspora.  

Doamna deputat Maria Grecea, membră a Comisiei, şi-a exprimat 

compasiunea şi îngrijorarea în legătură cu starea de sănătate a colegului deputat, 

şi în acelaşi timp speranţa că se vor găsi cât mai urgent soluţii pentru a-l 

determina pe Aurelian Mihai să renunţe la gestul său, aducând în atenţie faptul 

că absolut nimeni din Guvern nu a luat legătura cu deputatul Aurelian Mihai 

despre problemele pe care acesta le-a ridicat, cu atât mai mult cu cât acesta a 

trăit în diaspora şi cunoaşte foarte bine problemele românilor din străinătate. 

„Sper ca astăzi să găsim soluţii împreună şi să-l determinăm să renunţe la acest 

gest. Dacă nu, săptămâna viitoare cred că lucrurile se vor agrava", a mai 

precizat doamna deputat Maria Grecea.  

Solidaritatea cu Aurelian Mihai şi-a exprimat-o şi domnul deputat Mihai 

Deaconu, secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării. 

Deputatul Mihai Deaconu şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea pentru 

deputatul Aurelian Mihai şi a precizat că a fost încă de la început de acord cu 

gestul colegului său, ştiind că acesta a ţinut foarte mult la propunerea legislativă 

ce vizează reducerea taxelor consulare, menţionând că este unul dintre 

semnatarii şi susţinătorii  propunerii.  Deputatul Deaconu a menţionat că regretă 

că s-a ajuns la acesastă situaţie, şi face apel ca acest proiect să treacă şi de 

Camera Deputaţilor pentru a deveni text de lege.  

Deputatul Mario Caloianu, participant la şedinţa comisiei, a precizat că nu 

salută gesturile extreme, dar consideră că a fost o ultimă soluţie prin care 

deputatul Aurelian Mihai şi-ar putea impune dialogul. De asemenea, deputatul 



Caloianu a subliniat că nu ar trebui să se încerce culegerea de dividende politice 

în urma gestului care i-a aparţinut exclusiv deputatului Mihai Aurelian, fapt 

pentru care a precizat că face apel la raţiune şi consideră că dialogul este soluţia 

pragmatică pentru realizarea problemelor politice existente. 

Deputatul Cristian Iane a precizat că respectă decizia colegului din comisie, 

dar nu este total de acord cu gestul deputatului Aurelian Mihai pentru că nu 

există o situaţie suficient de gravă pentru care să recurgă la acest gest, iar în 

Parlament există proceduri pe care proiectele legislative le urmează în Parlament, 

iar proiectul se află pe ordinea de zi şi are un raport de respingere.  Deputatul 

consideră că trebuie reanalizat acel raport pentru a identifica dacă există 

posibilitatea ca bugetul de stat să suporte reducerea urmărită prin propunerea 

legislativă.  

Domnul deputat Iane a mai precizat că, după cum se cunoaşte, reducerea 

taxelor consulare este o necesitate pentru acei români care lucrează şi locuiesc 

dincolo de graniţele ţării, existând un accept, cumva de principiu, al ministrului 

de Externe în ceea ce priveşte reducerea progresivă a taxelor consulare pentru 

această categorie de cetăţeni, însă nu cunoaşte dacă pentru anul în curs este 

posibil acest lucru. Legat de situaţia şi gestul pe care deputatul Aurelian Mihai îl 

face, nu consideră că la nivel de preşedinte de Cameră se poate da curs, în afară 

de latura umană, unei astfel de solicitări pentru că s-ar statua de facto o 

procedură prin care oricine ar dori să impună o propunere legislativă ar urma să 

intre în greva foamei şi s-ar încălca astfel procedurile parlamentare care au un 

alt parcurs de trecere şi votare. 

 Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, deputatul Mircea Lubanovici a mai precizat că într-adevăr diplomaţia 

parlamentară şi dialogul trebuie să funcţioneze, dar deopotrivă susţine gestul 

care  este motivat având în vedere că în legătură cu iniţiativa deputatului nu au 

fost luate măsuri de mai bine de un an de zile, considerând că nu se poate 

tergiversa la nesfârşit o propunere legislativă a unui deputat independent 

(neafiliat unui grup politic). 

 Şedinţa comisiei a continuat cu organizarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni. 



În urma şedinţelor şi dezbaterii pe tema metodologiei privind organizarea 

procesului de desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al Românilor de 

Pretutindeni, domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a precizat că membrii comisiei 

sunt de acord şi susţin organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, 

aducând la cunoştinţă că din partea comisiei s-a solicitat,  încă din luna februarie 

a acestui an, Birourilor permanente ale Parlamentului luarea în calcul a 

organizării Congresului în acest an, dar cu respectarea Legii nr.299/2007.       

.........Domnul ministru delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan 

Stanoevici, a dorit să clarifice problema taxelor consulare, menţionând că situaţia 

taxelor consulare a fost prima problemă pe care a avut-o în vedere la început de 

mandat, reducerea cuantumului acestora fiind una dintre principalele doleanţe cu 

care a fost întâmpinat în cadrul comunităţilor de români. Domnia sa a informat că 

în prezent se are în vedere o reducere progresivă a taxelor consulare, dar totul 

depinde de buget, iar propunerea concretă urmează să fie anunţată curând. În 

acest sens, ministrul delegat a menţionat că a luat deja legătura cu doamna 

Ioana Petrescu, ministrul Finanţelor Publice care a promis că va căuta soluţii 

pentru ca o reducere a taxelor consulare să nu afecteze bugetul de stat şi a 

subliniat buna colaborare a departamentului pe care îl conduce cu ministrul 

Afacerilor Externe, domnul Titus Corlăţean. 

Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei aduce în atenţie faptul 

că membrii comisiei doresc pragmatism în acţiune şi o bună colaborare cu DPRRP 

spre beneficiul românilor de pretutindeni, inclusiv în legătură cu propunerea 

legislativă a deputatului Aurelian Mihai care este înregistrată la Camera 

Deputaţilor încă din data de 13 mai 2013. 

Cu privire la organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, domnul 

ministru delegat Stanoevici a informat membrii comisiei că, Ministerul Afacerilor 

Externe a dat doar un punct de vedere, decizia aparţinând celor două Camere. 

Precizările domnului ministru continuă cu informările privind solicitările 

reprezentanţilor celor două Camere cu privire la metodologia privind organizarea 

procesului de desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al Românilor de 

Pretutindeni şi la estimarea bugetară.  



 După cum a subliniat domnul ministru metodologia trimisă celor două 

Comisii permanente este un proiect şi nu poate fi pusă în aplicare fără acordul 

celor două Camere.  

 Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării atrage atenţia asupra unor nereguli. De 

asemenea, deputatul Mircea Lubanovici consideră ca ar fi normal ca metodologia 

să fie trimisă celor două Comisii de profil din Parlament pentru a fi discutată în 

termen de 30 de zile şi pentru a se putea face amendamente, urmând ca pentru 

alte 30 de zile această metodologie să fie în dezbatere publică. În legătură cu 

delegaţii care urmează să participe la Congres, Preşedintele Comisiei propune ca 

în cadrul comunităţilor de români să se organizeze congrese pe regiuni şi la acest 

nivel să fie desemnaţi participanţii. 

De asemenea, preşedintele Comisiei subliniază faptul că apreciază 

deschiderea spre dialog a ministrului delegat, şi îşi exprimă convingerea că 

îmreună, prin găsirea unui punct comun în vederea organizării în bune condiţii a 

Congresului Românilor de Pretutindeni, acesta va putea fi într-adevăr unul de 

succes şi în interesul tuturor românilor. 

 Ministrul delegat precizează că în prezent se lucrează la o nouă metodologie 

care va lua în calcul propunerile primite de la românii din diaspora, în prezent 

fiind create două grupuri pe regiuni şi conform procedurii noua metodologie va fi 

trimisă celor două camere ale Parlamentului, de la care se va aştepta avizul 

pentru a se putea trece la etapa următoare. 

La întrebarea vicepreşedintelui Mircea Dolha, ministrul delegat precizează 

că procedura de desemnare a delegaţilor nu a început, deocamdată fiind create 

grupuri de lucru, fiecare asociaţie urmând să-şi aleagă delegaţii pe o bază 

democratică. 

 Doamna deputat Maria Grecea a precizat că în conformitate cu Legea 

299/2007 acest Congres se organizează de către Parlament şi nu de către 

Ministerul Afacerilor Externe, dar din materialele şi corespondenţa puse la 

dispoziţie celor două comisii reiese că nu cele două Camere au dorit organizarea 

Congresului, ci Ministerul Afacerilor Externe. “După ce şapte ani acesta nu a fost 

organizat, aşa cum precizează legea, nu putem să nu ne gândim că acest 

Congres nu se doreşte a fi organizat şi în scop electoral”, a punctat doamna 

deputat Grecea şi a menţionat dorinţa membrilor comisiei de organizare conform 

procedurilor legale şi în niciun caz în grabă, datorită apropiatelor alegeri 

prezidenţiale.  



 Referitor la data organizării Congresului, domnul ministru Stanoevici a 

subliniat faptul că data organizării a fost propusă pentru semnificaţia zilei, 30 

noiembrie fiind Ziua românilor de pretutindeni şi a precizat faptul că premierul 

Victor Ponta a fost de acord cu organizarea Congresului după alegerile 

prezidenţiale tocmai pentru a nu exista nici un fel de asociere cu alegerile 

prezidenţiale. 

  În finalul discuţiilor purtate, deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei  

consideră că organizarea pentru prima dată a Congresului Românilor de 

Pretutindeni trebuia făcut cu mai multă responsabilitate şi că este necesar ca 

fiecare să găsească soluţii. Deputatul Ninel Peia propune înfiinţarea unui 

secretariat tehnic între DPRRP şi cele 2 comisii de profil de la Camera Deputaţilor 

şi Senat care să depună amendamente şi astfel în cel mai scurt timp să se 

găsească soluţia comună. 

  Neexistând o procedură clară de organizare a Congresului, deputatul Ovidiu 

Iane propune realizarea unui regulament de către comisiile de profil reunite 

pentru organizarea Congresului împreună cu DPRRP-ul pentru o bună 

coordonare, şi propune, de asemenea,  includerea în bugetul pentru anul viitor a 

sumei necesare pentru organizare.  

Şedinţa Comisiei a continuat cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru 

Cetăţenie.  

În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a subliniat buna 

colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC).  

Membrii comisiei au prezentat diferite cazuri având ca temă dobândirea şi 

redobândirea cetăţeniei române. 

Primul subiect adus în dezbatere a fost solicitararea retragerii cetăţeniei 

române în cazul Irinei Tarasiuc de către mai mulţi deputaţi din comisia pentru 

românii din afara graniţelor ţării.  

Doamna preşedinte a ANC, Monica Cămărăscu, aduce în atenţia membrilor 

comisiei faptul că, pe parcursul acestei luni, pentru cazul Tarasiuc s-au primit la 

ANC trei solicitări de retragere a cetăţeniei şi conform legii,  s-a stabilit termenul 

pentru analiza solicitării în luna aprilie, 2015. Legea prevede ca citarea să se facă 

cu cel puţin şase luni înainte de termen, în intermediul căruia să se poată face 

verificările, să se poată cere puncte de vedere instituţiilor care şi-ar putea 



exprima opinia cu privire la retragerea cetăţeniei, şi, de asemenea, în acest 

termen să se poată face şi apărarea persoanei sesizate.  

Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei menţionează că 

cele doua Camere, prin comisiile de profil, trebuie să colaboreze cât mai strâns 

pentru îmbunătăţirea legislaţiei în vigoare, atât pentru dobândire, cât şi pentru 

retragerea cetăţeniei, deoarece în prezent există anumite sincope, un vid în 

legislaţie. 

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul Dolha şi-a exprimat surprinderea în 

legătură cu faptul că deşi acest cetăţean, care imediat ce şi-a obţinut cetăţenia 

română, a denigrat statul român, spunând că personal consideră cetăţenia 

română doar ca o viză, un paşaport pentru a putea circula în Uniunea Europeană, 

legea în vigoare nu permite niciun fel de sancţiune. 

Preşedintele ANC aduce în atenţia comisiei faptul că, acest caz al Irinei 

Tarasiuc, care constituie o prioritate pe ordinea de zi a ANC, este o situaţie 

deosebită, dar nu în afara celor cu care ANC a mai fost confruntată şi care s-au 

soluţionat prin retragerea cetăţeniei celor care au demonstrat o atitudine 

defăimătoare la adresa statului român.  

De asemenea, Preşedintele ANC s-a referit la faptul că legea prevede 

termenul de 6 luni,  minim, pentru a fi citat, pentru a da posibilitatea persoanei 

sesizate de a se apăra, iar acest termen trebuie respectat cu stricteţe pentru că 

orice abatere este de natură, ca urmare a analizării legalităţii procedurii de către  

instanţa supremă, să întoarcă decizia Comisiei pentru cetăţenie şi astfel să se  

rămână în situaţia în care persoana sesizată ar rămâne cu cetăţenia. 

În ce priveşte o modificare legislativă cu privire la reducerea  termenului de 

retragere a cetăţeniei, trebuie să se ţină cont de faptul că acordarea cetăţeniei 

române prevede îndeplinirea unor condiţii pe care Comisia de cetăţenie le 

verifică. În mod similar există solicitări de expunere a unor puncte de vedere ale 

unor instituţii ale statului în măsură să aprecieze dacă persoana sesizată a 

săvârşit fapte de natură să aducă atingere siguranţei statului sau interesului 

naţional, funcţie de cum e încadrată solicitarea de retragere. 

Având în vedere intervenţia domnului deputat Ovidiu Iane care solicită 

lămuriri legate de procedură în ceea ce priveşte obţinerea cetăţeniei şi cea 

referitoare la dreptul de a circula pe bază de paşaport sau actul de identitate, 

proceduri legate prin documentele subsecvente şi posibilitatea creării unui 

precedent de retragere a cetăţeniei în baza unor unor declaraţii spontane, 

precizând că există numeroase cazuri de cetăţeni din Republica Moldova, anti-

români, pro-ruşi, care obţin cu uşurinţă cetăţenia română, Preşedintele ANC 



subliniază faptul că retragerea cetăţeniei nu se pronunţă de Comisia pentru 

cetăţenie din cadrul ANC şi nu se pronunţă doar pe o simplă sesizare, având la 

bază o serie de verificări. 

De asemenea, în cadrul şedinţei, au fost aduse clarificări în legătură cu 

faptul că cetăţenia nu poate fi retrasă decât în baza unei cereri scrise, 

înregistrate oficial, şi autosesizarea ANC nu este posibilă. S-au făcut precizări cu 

privire la activitatea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ce se desfăşoară pe 

două componente. Astfel, o componentă este reprezentată de procedura 

administrativă şi se referă la acordarea şi redobândirea cetăţeniei şi cea de-a 

doua procedură administrativ jurisdicţională pe care o reprezintă retragerea 

cetăţeniei. Practic retragerea cetăţeniei este un proces, un prim grad de 

jurisdicţie care deşi nu este expres prevăzută de lege, rezultă din faptul că 

soluţia comisiei pentru cetăţenie în cazurile de retragere este supusă unui singur 

grad de jurisdicţie ulterior, cu ale cuvinte poate fi atacată ulterior numai la 

Tribunalul Bucureşti, hotărârea fiind definitivă. 

În aceste condiţii, primul grad de jurisdicţie este în faţa Comisiei pentru 

cetăţenie care e o instanţă în acest caz, motiv pentru care nu poate îndeplini, 

ţinând cont de principiile de drept, deopotrivă calitatea de acuzator, procuror şi 

calitatea de judecător. Întreaga procedură trebuie să fie guvernată de principiile 

de drept, respectiv principiul respectării dreptului la apărare, principiul 

disponibilităţii care presupune sesizarea părţii şi respectarea limitelor sesizate, 

precum şi principiul administrării dovezilor de o parte şi de cealaltă parte. 

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbateri cu privire la exprimarea punctului 

de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie la modificarea art. 11 din 

Legea 21/1991 cu modificările şi completările ulterioare.  

 Preşedintele ANC a precizat că art. 11 aşa cum a fost modificat în anul 2009 

a fost tocmai în sensul de a se face o  reparaţie morală a celor care descendenţi 

fiind din foşti cetăţeni români au pierdut fără voia lor aceast statut. Ceea ce 

presupune din capul locului că ei sunt descendenţi ai unor cetăţeni moldoveni şi 

ei la rândul lor vorbesc româneşte. Astfel, nu era o condiţie pe care s-o 

îndeplinească în faţa Comisiei de cetaţenie, prin susţinerea unui interviu, fiind o 

presupunere inclusă direct în lege că aceştia ştiau limba română. Asigurarea că 

cei care au făcut cererea de redobândire a cetăţeniei cunosc limba romană ar 

duce direct la articolul 8, care presupune un interviu ca să demonstrezi că ştii să 

scrii şi să citeşti, acesta fiind cazurile de dobândire a cetăţeniei referitoare la 

persoanele care nu au fost niciodată cetăţeni români.  Astfel, dacă s-ar include în 



legislaţie această condiţie ar dispărea art. 11 şi s-ar trimite direct la art. 8,  ar 

dispărea aceasă reparaţie morală a celor care s-au născut pe teritorii româneşti. 

Făcând referire la consecinţele deosebite ale modificării art.11, deputatul 

Mircea Lubanovici propune dezbateri pe acest subiect într-o şedinţă viitoare. 

„Legea 21/91 este o lege complexă cu implicaţii majore asupra cetăţenilor pe 

care îi reprezentă în Parlamentul României, de aceea propun ca în întâlnirile 

viitoare să dezbatem pe această temă şi să venim cu amendamente noi pentru 

îmbunătăţirea acestei legi.” 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 24 septembrie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – 

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

Ernest Mario-Caloianu (PSD),  Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC - PLR), Ion 

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

 

 Au absentat: 

       Aurelian Mihai (neafiliat) şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

 

 

Joi, 25 septembrie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


