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Descrierea generală a acţiunii
Scopul grupului de lucru a fost identificarea problemelor din domeniul administrativ – juridic
intalnite in comunitatile de straini.
In cadrul grupului de lucru administrativ juridic au participat membri ai comunitatilor de straini
şi reprezentanti ai autoritatilor prezente in cadrul conferintei.
Principalele probleme discutate au fost:
Nr.
1

2

Problema identificata
Problema copiilor nascuti in Romania din parinti
imigranti. In prezent, acestor copii nu li se poate acorda
CNP deoarece ei nu au paşaport, fiind nascuti pe teritoriul
Romaniei.
Problema copiilor minori ai caror parinte / parinti
dobandesc cetatenia romana
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Solutia propusa
Acordarea unui CNP provizoriu
pentru copiilor nascuti in
Romania din parinti imigranti.
Modificarea legislatiei in sensul
ca un copil minor al carui
parinte dobandeşte cetatenia
romana, insa care pana la
finalizarea
formalitatilor
necesare in cazul dobandirii
cetateniei, implineşte varsta
majoratului, sa poata dobandi şi
el cetatenia romana chiar daca in
timpul formalitatilor acesta a
devenit mojor. S-a dat exemplu
un caz al unui copil care nu avea
impliniti 18 ani cand tatal sau a
obtinut cetatenia romana, insa
pana la finalizarea formalitatilor
tatalui acesta a devenit major şi
nu a mai putut primi şi el
cetatenia,
deoarece
legea
prevede faptul ca doar copii
minori dobandesc cetatenia ca şi
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Problema cetatenilor straini membrii de familie ai
cetatenilor romani. In prezent exista conditia şederii
acestora pe teritoriul Romaniei minim 6 luni in decurs de
1 an, in caz contrar acestora le este anulat permisul de
şedere.

4

Problema impunerii limitei minime a salariului la nivelul
salariului mediu pe economie pentru cetatenii straini

5

Problema stabilirii domiciliului stabil in Romania

Întocmit de
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conseinta a dobandirii cetatenii
de catre unul din parinti.
Schimbarea legislatiei in sensul
ca sa nu mai existe aceasta
conditie de şedere minim 6 luni
in decurs de 1 an pe teritoriul
Romaniei in ceea ce priveşte
cetatenii straini membrii de
familie ai cetatenilor romani.
Modificarea
legii
privind
regimul strainilor in Romania, in
sensul ca strainilor sa li se aplice
aceleaşi prevederi legale ca şi
romanilor şi salariul minim
impus acestora sa fie salariul
minim pe economie ca şi in
cazul cetatenilor romani.
In prezent prevederile legale
sunt foarte aspre in ceea ce
priveşte stabilirea domiciliului
stabil, in sensul ca cetatenii
straini care depun cerere pentru
stabilirea domiciliului trebuie sa
indeplineasca conditia ca in
decurs de 5 ani sa nu fi parasit
teritoriul Romaniei mai mult de
6 luni consecutiv şi sa nu
depaşeasca in total 10 luni. S-a
propus modificarea legislatiei in
sensul de a se tine cont daca
aceasta parasire a teritoriului
Romaniei s-a facut pentru
motive temeinice.
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