EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române
nr. 21/1991
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002 a fost
suspendată aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (2) din Legea
cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni, în vederea adoptării unor reglementări clare
cu privire la procedura de primire şi soluţionare a cererilor de redobândire a
cetăţeniei române formulate de persoanele care au pierdut cetăţenia română din
diferite motive înainte de data de 22 decembrie 1989 ori cărora li s-a ridicat
cetăţenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor.
În acest sens, prin prezentul act normativ s-au prevăzut, în principal,
următoarele:
- pentru dobândirea cetăţeniei române, instituirea condiţiei ca cetăţeanul
străin sau apatridul care nu s-a născut în România să fi domiciliat pe teritoriul
statului român cel puţin 8 ani, faţă de 7 ani în reglementarea actuală sau, în cazul în
care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la
data căsătoriei. De asemenea, s-a prevăzut obligaţia depunerii unei declaraţii din
care să rezulte că nu întreprinde sau sprijină şi nici în trecut nu a întreprins sau
sprijinit acţiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranţei naţionale;
- reducerea termenelor pentru dobândirea cetăţeniei române cu până la
jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan
internaţional ori a investit în România sume care depăşesc 500.000 euro;
- instituirea unei prevederi exprese privind redobândirea cetăţeniei
române de către cetăţenii români care, înainte de 22 decembrie 1989 au pierdut
cetăţenia din motive neimputabile sau le-a fost retrasă fără voia lor, dispoziţie care
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se aplică şi descendenţilor până la gradul II ai acestora. Redobândirea cetăţeniei
române de către aceste persoane este scutită de plata taxelor prevăzute de lege;
- posibilitatea foştilor cetăţeni sau descendenţi ai acestora, cu domiciliul
în străinătate, de a depune cererile de redobândire sau dobândire a cetăţeniei
române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Aceeaşi
posibilitate s-a prevăzut şi pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate care solicită renunţarea la cetăţenia română;
- posibilitatea comisiei de pe lângă Ministerul Justiţiei de a invita
petiţionarul pentru completarea actelor, pentru explicaţii şi pentru interviu. S-a
prevăzut că neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive
atrage respingerea cererii ca nesusţinută:
- în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru
acordarea ori redobândirea cetăţeniei, comisia, prin încheiere motivată, dispune
respingerea cererii. Încheierea de respingere poate fi atacată cu recurs la Curtea de
Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia;
- introducerea unui nou motiv de retragere a cetăţeniei române pentru
persoanele care sunt cunoscute ca având legături sau au sprijinit, sub orice formă,
grupări teroriste ori au săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională;
- pentru situaţiile în care se cere consimţământul celuilalt părinte sau al
minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, acesta trebuie făcut în forma unei
declaraţii autentice date în faţa notarului public sau, în străinătate, la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Pentru claritatea reglementărilor, prezenta ordonanţă de urgenţă mai
conţine şi alte modificări sau reformulări ale textelor actualei legi.
Urgenţa reglementării este determinată de faptul că la data de
25 mai 2003 expiră termenul de 6 luni de suspendare a unor dispoziţii din Legea
nr. 21/1991 a cetăţeniei române, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 160/2002.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.

