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Întrebare 
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Obiectul întrebării:  OUG nr. 82/2021 în contextul situației din Ucraina 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Articolul 151 din Ordonanța de Urgență nr.82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei 

române nr. 21/1991 menționează faptul că „actele întocmite sau legalizate de o autoritate 

străină sau de un agent public străin care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege 

pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române pot fi luate în considerare 

numai dacă sunt apostilate de autoritățile din statul respectiv sau, după caz, supralegalizate de 

misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat ori de către Ministerul 

Afacerilor Externe al României, pentru certificarea autenticității semnăturilor și sigiliului 

aplicate pe acestea”. 

Din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, activitatea majorității instituțiilor publice 

a fost suspendată pe termen nedeterminat, inclusiv cea a notarilor și a instituțiilor care 

apostilează actele. Prin urmare, dosarele persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei 

române, în baza unor acte doveditoare din Ucraina, vor fi respinse de către Autoritatea 

Națională pentru Cetățenie.  

 

Luând la cunoștință cele prezentate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
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1. Care sunt soluțiile de urgență pe care le puteți adopta pentru a permite, în continuare, 

solicitanților din Ucraina redobândirea cetățeniei române în mod efectiv? 

2. Ținând cont de situația persoanelor care se refugiază din Ucraina și cărora ar fi 

excesiv ca statul român să le solicite prezența la ghișeele Autorității Naționale pentru Cetățenie, 

aveți în vedere modificarea rapidă a prevederilor art. 13, alin. (1) din Legea nr. 21/1991? 

 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele 

radu.moisin@cdep.ro și pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 




