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ÎNTREBARE PARLAMENTAR Ă 

 
 
Adresat ă:  Domnului Marian Cătălin PREDOIU, ministru al Justiției 

                   Doamnei Gabriela LENGHEL, președinte al Autorității Naționale 

pentru Cetățenie 

De către:  Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data:  18/06/2020 
Obiectul întreb ării:  Înființarea Biroului Teritorial Drobeta – Turnu Severin al 
ANC pentru înregistrarea cererilor privind cetățenia română. 
 
Stimate domnule ministru, 
Stimată doamnă președinte, 
 
 
Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), instituție publică de interes 
național, în subordinea Ministerului Justiției, asigură aplicarea procedurii legale de 
acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române. 

La nivel teritorial, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
funcţionează birouri teritoriale a căror înfiinţare şi desfiinţare este propusă 
ministrului justiţiei de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. 
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În acest moment, în subordinea ANC funcționează Birourile Teritoriale Galaţi, 
Suceava şi Iaşi, menite să preia cererile privind cetățenia română depuse de 
solicitanți din Republica Moldova și Ucraina, statele cu cel mai mare număr de 
etnici români potențiali solicitanți ai cetățeniei române (dobândire și redobândire). 

Republica Serbia este, în ordine descrescătoare, al treilea stat în care există un 
număr important de etnici români potențiali solicitanți ai cetățeniei române. De 
asemenea, există un număr semnificativ de posibili solicitanți ai cetățeniei române 
în alte state balcanice, solicitanți care, prentru varii motive lesne de înțeles, ar 
prefera să depună cererile de dobândire a cetățeniei române în România, într-o 
localitate care să prezinte comodități pentru deplasarea dinspre Serbia și 
Peninsula Balcanică. 

În ultimii ani am primit multiple adrese din partea românilor din Republica Serbia 
și din alte state balcanice privind cetățenia română și consider că o soluție 
adecvată ar fi înființarea unui Birou Teritorial al ANC într-o localitate din 
vecinătatea frontierei comune româno-sârbe, de exemplu în municipiul Drobeta – 
Turnu Severin, după modelul Birourilor Teritoriale Galați, Suceava și Iași. 

În legătură cu acest fapt și dat fiind numărul mare de cereri privind cetățenia 
depuse până în prezent la Consulatele Generale ale României din Republica 
Servia (Belgrad, Vârșeț și Zaiecear), vă cer respectuos să examinați posibilitatea 
înființării Biroului Teritorial Drobeta – Turnu Severin al Autorității Naționale pentru 
Cetățenie. 

Ţinând cont de toate cele menţionate mai sus, vă rog respectuos să ne transmiteţi 
punctele de vedere oficiale și motivate ale Autorității Naționale pentru Cetățenie și 
Ministerului Justiției privind posibilitatea înființării Biroului Teritorial Drobeta – 
Turnu Severin al ANC. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În aten ţia:  Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU  
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