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Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 04, 05, 06 Octombrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 04, 05, 06 Octombrie 2016

La lucrările comisiei din ziua de 04 octombrie 2016 au participat
13 deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu
(UNPR) – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai
Deaconu (Neafiliat) – secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mircea-Titus
Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian
Mihai (UNPR), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Elena Ramona Reuer (PNL) şi Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat),
Adrian Mocanu (UNPR) şi Niculina Mocioi (PNL).

La lucrările comisiei din ziua de 05 octombrie 2016 au participat
14 deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu
(UNPR) – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai
Deaconu (Neafiliat) – secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mircea-Titus
Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian
Mihai (UNPR), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru
Raeţchi (PNL), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat),
şi Adrian Mocanu (UNPR).

Invitaţi: din partea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) au participat
doamnele Iulia Mălina Ciobanu – preşedinte şi Andreea Mina – şef serviciu, iar
din partea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au participat domnii Tiberiu
Trifan Florea – secretar de stat,

Florin Baba – director, Direcţia pentru

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) şi doamna
Corina Moraru – chestor de poliţie

– director general,

Direcţia Generală

Paşapoarte.

Marţi, 04 Octombrie şi Miercuri, 05 Octombrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 04 şi 05 octombrie 2016, fiind condusă de
domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei.

După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei
a continuat cu dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(PLx338/2016). Iniţiatori: membri ai grupului PSD, UNPR şi Minorităţi, Comisia
fiind sesizată în avizare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1)
al art.30 şi introducerea alin.(11) la art. 30 din Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a propunerii legislative.
Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative
privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Plx342/2016). Iniţiator: deputatul
Mihai Deaconu (neafiliat), Comisia fiind sesizată în avizare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.301
alin.(3) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
introducerii unei noi litere, lit.b1) potrivit căreia, organele poliţiei de frontieră
să permită ieşirea din România a minorilor însoţiţi în cazul în care însoţitorul
adult face dovada că minorul are dublă cetăţenie, iar deplasarea se realizează
între statele al căror cetăţean este minorul, fără să mai fie necesară declaraţia
celuilalt părinte sau declaraţiile ambilor părinţi.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de
vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a propunerii legislative.
Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra Propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale

nr.215/2001 (Plx310/2016). Iniţiatori: deputaţii Aurelian Mihai (PNL), Mircea
Lubanovici (PNL) şi senator Viorel Badea (PNL).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și urmărește posibilitatea angajării în
primării a unui consilier pentru relaţia cu diaspora, în scopul întăririi legăturii
dintre românii de pretutindeni și România.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a propunerii legislative.
Ţinând cont de numeroasele petiţii cu privire la lacunele procedurale care
aduc cetăţenii români din Republica Moldova în situaţia dificilă de a le fi
refuzată cetăţenia deși au acte românești, pentru clarificări suplimentare,
membrii Comisiei au invitat reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţeni (ANC) şi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
În deschiderea dezbaterii, domnul deputat Eugen Tomac a făcut o scurtă
prezentare a situaţiei, menţionând că mii de basarabeni care, minori fiind, şiau obţinut certificatul de naştere şi paşaportul în baza actelor româneşti ale
părinţilor, actualmente se află în situaţia de a nu le mai fi recunoscută
cetăţenia română.
Conform practicii legale valabile până în luna februarie 2015, cetăţenia
română era recunoscută automat în cazul minorilor ai căror părinţi (sau unul
dintre aceştia) au redobândit cetăţenia română, fără a fi nevoie de o cerere
separată pentru copii. De asemenea, persoanele cu vârsta de peste 18 ani
aveau dreptul să solicite recunoaşterea cetăţeniei române în baza faptului că
erau minori atunci când unul dintre părinţi au obţinut cetăţenia română.
Conform procedurii actuale, minorii nu obţin automat cetăţenia, înscrierea
acestora în certificatul de cetăţenie al părinţilor fiind obligatorie. Prin urmare,
tuturor copiilor minori care şi-au perfectat certificatul de naştere, paşaportul
şi/sau cartea de identitate în baza vechii proceduri şi care solicită în prezent,

după expirare, reînnoirea actelor, le este refuzat acest drept, întrucât nu pot
prezenta certificatul de cetăţenie.
Cu alte cuvinte, mii de cetăţeni români şi-au pierdut cetăţenia, deşi au acte
emise de autorităţile române, respectiv certificat de naştere şi paşaport, care
dovedesc contrariul.
Astfel, pentru a se conforma noii proceduri, cetăţenii ar trebui să solicite
redobândirea cetăţeniei române. Însă nici acest demers nu îl pot face, întrucât
au deja un cod numeric personal românesc înscris în certificatul de naştere.
Prin urmare, ar trebui să renunţe la acesta în instanţă pentru a putea depune o
nouă solicitare în acest sens.
În lipsa unor reglementări care să o corecteze, această situaţie în care se
află mii de cetăţeni români va continua să se agraveze, odată cu expirarea
actelor aflate încă în termenul de valabilitate.
Conform celor precizate de doamna Iulia Mălina Ciobanu – Preşedinte ANC,
situaţia se află în atenţia Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi a Ministerului
de Interne. De altfel, în luna mai a acestui an a avut loc o întâlnire a
reprezentanţilor ANC şi ai Ministerului de Justiţie (MJ) care au întocmit un
proiect de modificare a Legii nr.21/1991, în completarea art.9, în vederea
reglementării cazurilor de natura celor menţionate. Totodată, Preşedintele ANC
a menţionat faptul că proiectul amintit se află într-un stadiu avansat, dar se au
în vedere o serie de modificări, propunând, de asemenea, un memorandum
pentru a stabili exigenţele de la care se poate pleca.
Reprezentanţii MAI au prezentat o serie de propuneri în vederea sprijinirii
cetăţenilor români.
De asemenea, în cadrul ședinţei, deputatul Eugen Tomac a insistat
asupra adoptării de către Guvern a unei Ordonanţe de Urgenţă, ca principală
soluţie prin care să fie corectate lacunele procedurale și legislative existente.
Totodată, deputatul Eugen Tomac a menţionat ca fiind extrem de importantă
comunicarea publică prin care să se arate faptul că instituţiile statului lucrează
în vederea reglementării, dar şi stabilirea unui calendar foarte clar pentru ca

cetăţenii să se poată prezenta la ambasade sau misiuni diplomatice, în vederea
prelungii actelor.
În încheierea întâlnirii, deputatul Ovidiu Iane a menţionat faptul că
trebuie refăcută problematica redobândirii cetăţeniei române şi revenirea cu un
proiect viabil. Aceasta trebuie gândită pe termen lung şi în baza experienţelor
precedente, a mai menţionat deputatul Ovidiu Iane.
Primirea la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării a domnului Nick Rădoi din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, român
cu cetăţenie americană, l-a reprezentat următorul punct al ordinii de zi.
În cadrul discuţiilor, domnul Nick Rădoi a prezentat pe scurt problemele
cu care se confruntă comunităţile de români din California și a subliniat
importanţa păstrării și promovării identităţii etnice și culturale a românilor din
diaspora.
De asemenea, domnul Nick Rădoi a expus situaţia dramatică prin care a
trecut împreună cu familia sa în România pe vremea regimului comunist și
modul în care au fost expulzaţi din ţară, pierzându-şi astfel cetăţenia. Cu acest
prilej, domnul Nick Rădoi a anunţat că va începe în zilele următoare procedurile
legale de redobândire a cetăţeniei române.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.

Joi, 06 Octombrie 2016

Studiu individual.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea Dolha

