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Raportul Grupului de lucru Administrativ-Juridic
Problemele dezbătute au avut ca punct de plecare realităţile sociale şi juridice prezente în
viaţa migranţilor în România. Realităţile cu care aceştia se confruntă în prezent, într-o
arie cuprinsă la nivel naţional, au fost semnalate atât de membrii comunităţilor de străini
cât şi de alte persoane, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor române, ce
desfăşoară activităţi în domeniul migraţiei în Romania, organizaţii neguvernamentale,
organizaţii internaţionale (UNHCR, OIM), reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei,
Muncii, Ministerului Administraţiei şi Internelor (Oficiul Român pentru Imigrări),
autorităţi ale altor state, reprezentate la Bucureşti prin intermediul misiunilor diplomatice
acreditate cât şi a celor consulare.
Tematica dezbătută in cadrul grupului de lucru administrativ-juridic, s-a regasit punctual
si in cadrul celorlalte grupuri de lucru (educaţie, cultură tineret şi sănătate, social,
muncă), fiind în parte reluate de acestea, melanjul realizat în acest fel, între experţi,
facilitatori şi ceilalţi invitaţi conducând la o abordare complexă a problemelor dezbătute
şi la sugerarea unor viitoare teme, pentru celelalte întâlniri planificate a avea loc, cu
aceeaşi cuprindere a unei arii la nivel naţional, tot în cadrul grupurilor de lucru tematice.
Referitor la autorităţile române, respectiv Oficiul Român pentru Imigrări, s-a considerat
de către membrii grupului de lucru că ar trebui ca toate informaţiile prezente pe site-urile
oficiale ale acestei instituţii, cât şi informaţiile care pot fi solicitate în mod direct în urma
unei discuţii cu persoanele anume desemnate spre a lucra cu publicul, să fie disponibile
spre a fi comunicate în minim două limbi de circulaţie internaţională, respectiv engleză
şi/sau franceză, cât şi în alte limbi de circulaţie internaţională (dacă există posibilitatea
efectuării traducerii) şi actualizate în mod constant. Reprezentanţii Oficiului Român
pentru Imigrări (ORI) au reiterat menţiunea făcută anterior, referitoare la lipsa unor
cerinţe explicite în cadrul politicii de personal a ORI, atunci când se face o numire pe
post a unei persoane ce urmează să desfăşoare o activitate ce presupune relaţionarea
directă cu migrantul, solicitantul de azil sau persoana cu o altă formă de protecţie.
Notă: Problema menţionată în paragraful anterior reprezintă una din viitoarele teme
ce urmează a fi discutate ca propunere la nivel administrativ cu Ofiţerul de Presă al
ORI, respectiv, Dna. Cristina Ilie.

INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMISOARA
Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8, RO-300173 Timisoara
tel/fax. 40 256 498 457, 40 256 203 942
www.intercultural.ro; www.migrant.ro

Uniunea Europeana

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Oficiul Român pentru Imigrări

Direcţia Schengen

Problema legata de acordarea sau redobândirea cetăţeniei române:
 Nivelul întrebărilor cât şi a temelor de cunoaştere în vederea obţinerii
cetăţeniei române nu s-a modificat, cerinţele fiind mult peste nivelul mediu şi
nefiind accesibile.


Reprezentanţii ORI au decalrat că la propunerea de grile în vederea susţinerii
acestui examen nu s-a primit incă nici o comunicare directă şi concretă din
partea Ministerului Educaţiei şi nici din partea Ministerului Justiţiei, chiar
dacă departamentul de integrare din cadrul ORI a trimis spre consultare, încă
de acum 2 ani o propunere de subiecte la un nivel accesibil.



Inexistenţa unor cursuri iniţiale de alfabetizare pentru persoanele ce doresc să
dobândească cetăţenia română şi care sunt analfabete datorită condiţiilor
sociale, economice şi politice din ţările lor de origine.

Nota: Sugestia ORI a fost ca în viitor in cadrul grupului de lucru administrativ–
juridic să fie invitat şi un reprezentant al Ministerului Justitiei (IIT a adresat o
invitaţie pentru acest seminar, însă Ministerul Justiţiei nu a desemnat nici un
reprezentant pentru a participa la lucrări).
În ceea ce priveşte redobândirea cetăţeniei române, a fost semnalat faptul că o singură zi
pe saptămână pentru depunerea dosarelor este insuficientă pentru o bună coordonare la
nivel funcţional şi administrativ, un progres fiind totuşi realizat prin înfiinţarea a două
birouri, unul desfăşurând activitatea pentru persoanele care doresc să primească cetăţenia
română şi un alt birou, care asistă persoanele ce urmează să redobândească cetăţenia
română.
În incheierea prezentului raport, urmează a fi dezvoltate cele trei teme dezbătute şi
sugerate în unanimitate de către toţi membrii gupului de lucru administrativ-juridic, de a
fi înaintate în formula unor petiţii instituţiilor ce au autoritate şi competenţă în domeniile
aferente modificărilor de lege ferenda propuse astfel, după cum urmează:
În cadrul problematicii discutate cu privire la recunoasterea şi echivalarea diplomelor şi
calificărilor, s-a formulat propunerea de modificare a articolului 3 al legii 178/1997,
referitoare la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor (cu regulamentul de
aplicare al acesteia), modificata ulterior de legea 110/2005, al carui articol 3 prevede in
mod expres faptul că:
„Autorizarea

ca interpret şi/sau traducător, care poate efectua traduceri pentru organele
prevăzute la art. 1, se dobândeste, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii: a) este cetăţean român (...) sau cetăţean membru al unui stat UE;
b) nu are antecedente penale şi se bucură de buna reputaţie profesională şi socială; c)
posedă o diplomă de licenţă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau în
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limbile străine pentru care solicită autorizarea ori este atestat ca traducător de către
Ministerul Culturii”.
Astfel, un traducător autorizat, care este cetăţean al unei ţări ce nu este membră a Uniunii
Europene, nefiind nici cetăţean român, nu poate să profeseze exercitându-şi specializarea
pentru care s-a pregătit anterior, nici în cazul în care ar avea un permis de şedere
permanentă (echivalentul rezidenţei permanente) în România sau dacă a obţinut o formă
de protecţie pe teritoriul României, respectiv statut de refugiat sau protecţie subsidiară, în
conformitate cu legea 122/20006 în vigoare, cu privire la azil.
Chiar dacă aparent am început semnalarea tematicii ce urmează a fi propusă spre
modificare cu o mentionare dintr-o perspectiva legalistică a legilor şi articolelor de lege
ce fac obiectul prezentei, sugerând debutul unei motivări în drept, ar trebui menţionat în
fapt şi cauza ce ne-a determinat să supunem spre modificare art.3 al legii 110/2005,
motivul determinant fiind intâlnit la nivelul practicii instanţelor de judecată româneşti în
cazul proceselor ce se desfăşoară în domeniul migraţiei şi a azilului, cât şi în celelalte
materii juridice, în care în cauzele supuse spre a fi solutionate de instanţele competente
sunt prezente părţi în proces, una dintre acestea fiind reprezentată de un resotisant al unei
ţari terţe.
O dată cu menţionarea în textul de lege a unei condiţionări exprese a dobândirii calităţii
de interpret, respectiv traducător numai dacă persoana este cetăţean român sau al unui
Stat Membru al Uniunii Europene, poate creea în practică blocaje atât la nivel
administrativ, cât şi la nivelul instanţelor de judecată. Au existat cazuri în practică în
decursul ultimilor cinci ani, în care traducători pentru limbi rare precum: somaleza, urdu,
pashtu, dari, amaric, lingala, sau dialecte din anumite regiuni ale Asiei sau Africii (fula,
sarambule, mandinga) nu au putut fi plătiţi în urma efectuării serviciilor de traducere şi
interpretare, datorită lipsei calităţii oficiale de traducător autorizat, nefiind în
conformitate cu prevederile legii române în materie şi în imposibilitatea de a o dobândi
ulterior.
Având în vedere prevederile legislaţiei internaţionale şi a convenţiilor internationale la
care România este parte, cât prevederile Constituţiei României, prin care se consacră
„accesul liber la justiţie”, într-un stat democratic, prevederile limitative ale articolului 3 al
legii 110/2005, ar trebui reformulate în sensul legii, fiind un principiu de drept consacrat,
faptul că o lege specială, chiar dacă se aplică cu prioritate, nu poate să contravină
cadrului general legislativ stabilit de Codurile juridice aplicabile în vigoare, cât şi
cadrului constituţional aferent.
Notă: Prezenta propunere de lege ferenda de modificare a art. 3 al legii 110/2005
referitoare la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor, urmează a fi înaintată
Uniunii Naţionale a Traducătorilor autorizaţi din România cât şi Ministerului
Justiţiei.
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Cea de-a doua temă discutată în grupul de lucru administrativ-juridic, considerată ca
prioritate, este cea referitoare la drepturile şi obligaţiile pe care le au resortisanţii ţărilor
terţe ce beneficiază pe teritoriul Romaniei doar de – Statutul de tolerat – acesta fiind
prevăzut de OG 194/2002, reprezentând doar o măsură temporară în vederea părăsirii
teritoriului României. Din pacate, aceştia nu pot beneficia de asigurări sociale, asistenţă
medicală, şi nici de dreptul de a putea munci, gradul protecţiei lor sociale fiind aproape
inexistent. Având în vedere situaţiile apărute la nivelul practicii în care perioada incerta a
acestora pe teritoriul Romaniei poate persista şi pentru un numar de peste 3 ani, până la
10 ani, se recomandă ca în propunerile pentru viitoarea lege a străinilor, să se prevadă un
minim de asistenţă socială, asa cum, statute similare pentru resortisanţii ţărilor terte sunt
prevăzute şi în legislaţia altor state membre ale Uniunii Europene.
Cea de a treia propunere de lege ferenda (care a fost înaintată ca şi propunere şi în
cadrul sesiunii de la Timişoara din luna octombrie 2009) pe care grupul de lucru
administrativ-juridic a considerat-o ca reprezentând tot o prioritate în vederea înaintării ei
spre transpunere legislativă de către autorităţile competente, este reprezentată de
introducerea în Codul familiei a unui articol de lege referitor la “desfacerea
căsătoriilor de convenienţă” în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile din legea specială
(in materia legislatiei în vigoare referitoare la regimul străinilor în România, în
conformitate cu OUG 194/2002, art.63, al.2) în cazul în care nu se contestă decizia
autorităţilor române în faţa instanţelor de judecată în cadrul unui proces în contencios
administrativ şi se demonstrează că este o căsătorie de convenienţă. Articolul de lege nou
introdus în Codul Familiei ar oferi autorităţilor competente posibilitatea de a desface
căsătoria, în cazul în care hotărârea administrativă prin care aceasta ar fi fost declarată ca
fiind o “căsătorie de convenienţă” nu ar fi fost contestată.
Acest lucru nu se poate realiza în prezent decât prin divorţul soţilor, neexistând altă
sancţiune, în cazul căsătoriilor declarate ca fiind de convenienţă, persoanele având chiar
posibilitatea să reintroduca un numar nelimitat de cereri în vederea obţinerii unei forme
de şedere, în ciuda hotărârii comunicate iniţial de catre Oficiul Român pentru Imigrari.
Modificarea Codului familiei ar atrage după sine şi consacrarea juridică a terminologiei
referitoare la „căsătoria de convenienţă”, prezentă în acest moment doar în materia
legislaţiei străinilor.
Nota: Prezenta propunere de lege ferenda de introducere a unui nou articol în Codul
familiei care să reglementeze desfacerea căsătoriei şi în cazul declarării acesteia ca
fiind o căsătorie de convenienţă, în cazul în care hotărârea ORI nu a fost constestată în
instanţă, ar urma sa fie adresata: Ministerului Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale;
Oficiului Român pentru Imigrări; Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor.
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