
1/7 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
  

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 aprilie 2019 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucr ările în zilele de 15, 16 și 17 aprilie 2019  

 

                La lucrările Comisiei din ziua de 16 aprilie 2019 au participat 12 deputaţi din totalul de 

16 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreşedinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar,  Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL), 

Doru-Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD) și 

Costel Lupaşcu (PSD).              

  Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) 

și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

  La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat din partea Autorității Naționale 

pentru Cetățenie domnul Silviu Boroi - director. 

 

Luni, 15 aprilie 2019 

Studiu individual. 

 

Mar ți , 16 aprilie 2019      

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 16 aprilie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

mona.alesandru
Comisii
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    După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea 

asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (Plx221/2019), 

Comisia fiind sesizată în avizare. 

  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 

nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unei proceduri pentru 

redobândirea cetăţeniei române persoanelor care au renunţat la cetăţenie „ca urmare a presiunilor şi 

abuzurilor regimului comunist”. Potrivit proiectului, pentru  redobândirea cetăţeniei române de către 

această categorie de persoane este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.8 alin.(l) lit.b) şi e), 

nemaifiind necesară depunerea jurământului de credinţă 

  În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântului domnului 

senator Viorel-Riceard Badea, secretar al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării, în calitate 

de inițiator, pentru a susține inițiativa legislativă. 

  Astfel, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei că a avut o serie de întrevederi cu 

comunitatea românească din SUA, iar una dintre problemele ridicate de comunitate a fost aceea de  

recuperare a cetățeniei române. 

  În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că, după cum se 

cunoaște, mulți dintre ei sau părinții lor, au trebuit să plece din România în timpul regimului comunist, 

dânduli-se acestora acordul să plece din țară dacă renunță la cetățenia română. 

  Domnia sa a mai precizat că ar fi potrivit dacă ar face o reparație istorică, în acest sens 

venind cu modificarea legii cetățeniei, în așa fel încât, acești oameni să-și poată redobândi cetățenia.  

     Totodată, domnul senator Viorel-Riceard Badea a menționat că de redobândit cetățenia și-o 

redobândesc, fiind aplicabilă în special românilor basarabeni, urmașilor celor care au avut cetățenie, 

aducând în același timp în atenție că, cetățenii despre care a vorbit sunt cetățeni care au documente 

românești și au certificate de naștere românești, mai exact, au fost cetățeni români și printr-o măsură 

abuzivă a statului român  la vremea aceea  și-au pierdut această cetățenie. 

  Astfel, domnia sa a precizat că a venit cu această inițiativă legislativă care vorbește la 

art.111  alin.(1), despre persoanele care au fost cetățeni români, dar au  renunțat la cetățenia română până în 

decembrie 1989, ca urmare a presiunilor și abuzurilor regimului comunist, aceștia putându-și recupera la 

cerere cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu 

menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art.8, alin.(1) lit.b) și e), aceasta 

însemnând în opinia domnului senator Viorel-Riceard Badea că ei  își pot recupera cetățenia fără să depună 

jurământul. 

  În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea a adus în atenția membrilor 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării că, în legislația americană, este o 

prevedere  pe care a evidențiat-o și în expunerea de motive care spune că, dacă un cetățean american, 

obține cetățenia altui stat, el îți va pierde cetățenia statului american pentru că americanii consideră că 

loialitatea cetățeanului este dată de ultima cetățenie pe care o are. 
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  Totodată, domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că acest articol poate să se 

activeze la orice oră, iar concetățenii  noștri de acolo pot să-și ia cetățenia americană, acesta fiind și motivul 

pentru care a venit cu această modificare legislativă,  fiind cu atât mai optimist pentru  că a văzut că și 

doamna Prim-ministru Viorica Dăncilă a vorbit zilele trecute de necesitatea acordării de cetățenie române 

tuturor evreilor de origine română. 

  Domnul deputat Nicolae Georgescu dorea să cunoască dacă la momentul actual, în SUA, 

dacă îți ei o altă cetățenie se activează și îți pierzi cetățenia europeană. 

  În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea a adus în atenție, că potrivit 

expunerii de motive,  procedura recuperării cetăţeniei române este o formă de reparaţie  istorică care însă 

nu  riscă să afecteze viaţa persoanelor exilate în perioada regimului comunist. Având în vedere că în acea 

perioadă, mulţi români au emigrat în Statele Unite ale Americii, clădindu-şi o nouă viaţă, iar Legea 

Imigraţiei şi Naţionalităţii din SUA (INA - Immigration and Nationality Act), secţiunea 349 (a) (2) INA, 

stipulează faptul că cetăţenia americană se poate pierde ”la depunerea jurământului sau a altei declaraţii 

oficiale de loialitate faţă de un stat străin, aceasta oprește majoritatea românilor din Statele Unite să îşi 

redobândească cetăţenia română prin procedurile în vigoare. 

  Ceea a ce a precizat domnia sa a fost că, în mod normal, ar trebui să-i facem pe acești 

cetățeni să-și recupereze aceasta cetățenie, aceasta fiind o reparație istorică. 

  Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că nu există nici o urmă de îndoială că 

trebuie făcută această reparație istorică, explicând în același timp că cetățeniile au fost ridicate și s-au 

pierdut după o perioadă destul de importantă de timp. 

  Mai exact, domnia sa a explicat că, un cetățean care pe vremea lui Nicolae Ceaușescu  

pleca în SUA, își pierdea cetățenia după un proces, o procedură, care dura exact 2 ani de zile, perioadă în 

care avea timp să reflecteze dacă vrea să se întoarcă sau nu, lucru care de altfel se întâmplă astăzi în SUA 

cu cetățenii lor. 

  Totodată, domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că este de acord în principiu fără 

depunerea acelui  jurământ, care în opinia domniei sale este o problemă formală și care poate să influențeze 

viața de acolo. 

  În acest context, domnia sa și-a pus întrebarea, făcând această excepție la obținerea 

cetățeniei, dacă n-ar putea ulterior și alte categorii  de cetățeni să invoce acest lucru și să vină să spună dacă 

acel cetățean nu depune jurământul, poate nu mai vreau nici eu. 

  Domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că pe domnia sa o interesează ca și 

românii de acolo să redevină și cetățeni români, nu numai etnici români. 

  Domnul deputat Nicolae-Georgescu dorea să cunoască dacă, dincolo de această solicitare 

pe fondul unei reparații istorice, foarte justificate de altfel după cum a precizat domnia sa, a surprins în 

discuțiile purtate cu cetățenii din comunitatea românească din SUA și o altă formă de interes în obținerea 

acestei cetățeni. 

  Domnul senator Viorel-Riceard Badea a adus în atenție că din discuțiile purtate foarte 

mulți vor să vină acasă, să investească. 
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  Domnul deputat Nicolae Georgescu a considerat că pe aceste argumentație trebuie mers. 

  În acest context, domnul vicepreședinte Ioan-Sorin Roman a revenit la punctul de vedere al 

Guvernului, care precizează că are obiecții la nedepunerea jurământului de credință, subiect adus în discuție 

de altfel de domnul deputat Nicolae Georgescu. 

  Domnia sa a dus în atenție că a avut o discuție cu românii care, în momentul în care a fost 

trasată granița de vest, au rămas în zona mică și care au ridicat în cadrul discuțiilor aceeași problemă, în 

acest context informând că s-a gândit la o modificare a legii. 

  Revenind la subiectul obținerii cetățeniei române, domnul senator Viorel-Riceard Badea a 

adus în atenție că a cunoscut cetățeni indieni miliardari care au încercat să-și obțină cetățenia română, 

precizând în același timp că aceștia nu au obținut nici viza repede. 

  În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că a fost o 

problemă inclusiv în țările din occident și în SUA, la obținerea pașaportului de către persoanele care 

investeau foarte mulți bani și investesc foarte mulți bani., punându-se în continuare în discuție aspectul 

acesta. 

  Totodată, domnia sa a mai precizat că în momentul de față este o discuție la nivel 

internațional. 

  Legat de investitori, domnul director Silviu Boroi, a precizat că, există o facilitate în 

prezent. Mai exact, o persoană care face dovada că a investit o suma mai mare de 1 milion beneficiază de 

reducerea la jumătate. 

  În acest context,  domnia sa a mai precizat că facilitatea există, fiind destul de puțin 

accesată.  

  De asemenea, domnul Silviu Boroi a adus în atenție că, există cetățeni ai SUA care au 

solicitat redobândirea cetățeniei române și au obținut-o. 

  Revenind la Legea Imigraţiei şi Naţionalităţii din SUA (INA - Immigration and Nationality 

Act), secţiunea 349 (a) (2) INA, , domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că s-a uitat pe Lege și 

a văzut că este scris „ se poate pierde”. 

  Întrebarea domniei sale a fost care este diferența între „ se poate pierde” și   „ se pierde „. 

  Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a explicat că,  „ se poate pierde” înseamnă 

că statul american află că cetățeanul a depus jurământul într-o altă țară. 

  În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că, dacă arată că se poate 

pierde înseamnă vulnerabilitatea pentru acei oameni. 

  Revenind pe fond la discuția cu cetățenii care investesc,  domnul deputat Nicolae-Daniel 

Popescu, a precizat că, trebuie să ne gândim la ce pericole s-ar expune statul român în situația în care vine 

cineva cu sute de milioane sau miliarde de lei. 

  Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că prevederea există. 

  Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a confirmat existența, precizând în același 

timp că unii abuzează. 
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  În ceea ce privește obținerea cetățeniei române pentru acești cetățeni, domnia sa a precizat 

că este un drum lung. 

  În acest context, legat de investitori, domnul Silviu Boroi, a adus în atenție de existența 

unui grup de lucru la nivelul Comisiei Europene care analizează această problemă. 

  Mai exact, domnia sa a precizat că, sistemele de acordare a cetățeniei mult prea facile pot 

ascunde (la nivel teoretic) situații de spălare a banilor sau în care se trafichează (se plătește o suma de 

bani). 

  Domnul Silviu Boroi a concluzionat că este o preocupare la nivelul Comisiei Europene, un 

grup de lucru, care ar putea să materializeze într-un orizont de timp care nu poate fi precizat, chiar într-o 

directivă în acest sens. 

  Ceea ce a mai dorit să precizeze domnia sa a fost că, foștii cetățeni români din SUA sunt 

exact în aceeași situație în care sunt foștii cetățeni români din Republica Moldova, care accesează acum 

art.11 din Legea nr. 21/1991 cetățeniei române, republicată. 

  În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea a dorit să clarifică faptul că, aceștia 

sunt urmașii lor. 

  Domnul Silviu Boroi a adus în atenție că a avut oameni în care a grăbit procedura de 

obținere a cetățeniei pentru că erau născuți în anii 1938 și 1942 și care solicitau chiar ei cetățenia. 

  De asemenea, domnia sa a precizat că, sunt situații în care, chiar legea vorbește de 

dobândire sau redobândire în baza acestui principiu, redobândirea cetățeniei române fiind o problemă de 

principiu afirmată. 

  În acest context, domnul Silviu Boroi a adus în atenție situația Ucrainei care interzice dubla 

cetățenie fără să prevadă și o consecință concretă, o sancțiune sau o interdicție. 

  Domnul senator Viorel-Riceard Badea a insistat asupra modului de reparație istorică, 

precizând în același timp că acești oameni nu au nicio vină. 

  Domnul Silviu Boroi a precizat că există oarecum confuzii . Astfel a venit cu clarificări.  

  În  ceea ce privește art.11 din Legea cetățeniei române, acesta are strict în vedere ipoteza 

fostelor teritorii românești în care, oamenii, prin succesiunea statelor, prin evoluția în timp istorică s-au 

trezit în această postură de pierdere a cetățeniei române, rămânând  în satul de baștină. 

  Însă, după cum a precizat domnia sa, avem și art.10 care nu vorbește despre pierderea 

cetățeniei române din motive neimputabile, dar se referă la faptul că pierderea a fost manifestarea de voință 

a cetățeanului, cetățeanul alegând să plece spre exemplu în SUA pentru o viață mai bună, acest lucru 

neînsemnând că este vinovat. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție faptul că acest 

lucru este precizat și în punctul de vedere al Guvernului. 

   Domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că pentru a ieși din această zonă a 

neimputabilității teritoriale a venit cu acest articol, art.111. 

  Întrebarea domniei sale a fost cum poate Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) să 

modifice această lege care să dispună, solicitând în același timp sprijin ANC-ului. 
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  Domnul Silviu Boroi a precizat că rațiunea este în fond de a nu avea niciun fel de temere 

de insecuritate, cetățeanul care a cedat cetățenia din SUA având în vedere acea normă de drept. 

  În acest context, domnia sa a dorit să cunoască  dacă domnul senator Viorel-Riceard Badea 

crede că SUA va interpreta că eliminarea acestei părți formale din procedură (de scoatere formală, de 

transformare a unei etape a dobândirii cetățenei române într-un aspect formal) și anume jurământul, îl 

scoate pe cetățean din ipoteza respectivă. 

  Domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că, cu siguranță da pentru că este ultimul 

jurământ rostit, așa cum prevede legea, cetățeanul fiind deja român, având document românesc. 

  În acest context, domnul Silviu Boroi a adus în atenție art. 10 din Legea nr. 21/1991 a  

cetățeniei române, republicată, care spune că, cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au 

pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv şi care cer 

redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia 

în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e). 

  Domnul senator Viorel-Riceard Badea a dorit să atragă atenție asupra faptului că nu este 

valabil pentru toți care și-au redobândit cetățenia română, ci numai pentru cei care au document românesc. 

  În acest context, domnul Silviu Boroi a precizat că susține consecvent că și jurământul de 

credință nu este și nu trebuie să fie o formalitate. 

  Domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că și domnia sa susține că jurământul de 

credință nu este și nu trebuie să fie o formalitate, cu excepția celor care sunt deja cetățeni români. 

  Domnul președinte Constantin Codreanu  a dorit să cunoască dacă ANC-ul are o soluție 

sau insistă pe art 10 al Legii nr.21/1991 a cetățeniei române. 

  În acest context, domnul Silviu Boroi a precizat că există calea, se poate facilita și mai 

mult dacă se consideră oportună, dacă se consideră că este oportun să se creeze o facilitate,  o suplimentare 

pe calea existentă. 

  În ceea ce privește punctul de vedere al ANC, domnia sa a precizat că așa vede ANC, 

art.10 existând deja, fiind deja accesat, au deja cetățeni în SUA care și-au redobândit cetățenia română, dar 

nu există un foarte mare interes, în acest context informând că nu au cereri pe care ANC-ul să le respingă. 

  În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea dorea să cunoască dacă ANC-ul a 

luat legătura cu consulatul României din New York sau din Chicago pentru a le cere opinia. 

  Domnul Silviu Boroi a adus în atenție că nu a primit nicio solicitare în acest sens, 

informând în acest context că, cererile se depun prin misiunile diplomatice. 

                     În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă  a inițiativei legislative. 

    Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu 

discuții  privind efectuarea unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord având 

în vedere Brexit-ul și consecințele pe care le-ar putea crea asupra comunității de români., precum și în 

vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii românilor de pretutindeni, a consolidării 

relaţiilor de cooperare pe linie parlamentară dintre Parlamentul României şi Parlamentul Marii Britanii.  
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                Față de cele relatate, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării au considerat utilă efectuarea unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

în prima parte a lunii mai. 

    În urma epuizării dezbaterilor asupra iniţiativei legislative, precum şi a punctelor înscrise 

pe  Ordinea de Zi, lucrările şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din 

data de 16 aprilie 2019,  au fost declarate închise. 

 

 

  Miercuri, 17 aprilie 2019 

        Studiu individual. 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE,  

                  Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                             Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                        Mona-Valentina ALESANDRU 


