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CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 2.07.2003
Nr. 431

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.43/2003 pentru modificarea şi completarea
Legii cetăţeniei române nr.21/1991.
În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei
române nr.21/1991, trimis cu adresa nr.431 din 30 iunie 2003 şi înregistrat sub nr.31/746 din 30 iunie 2003.
Proiectul de lege menţionat mai sus, a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.775 din 23.05.2003, a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu avizul nr. 25/337 din 2 iulie
2003, a avizat favorabil proiectul de lege.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, supusă aprobării prin prezentul proiect de lege, are ca obiect de
reglementare unele modificări şi completări la Legea cetăţeniei române nr.21/1991, în ceea ce priveşte condiţiile de
dobândire şi redobândire a cetăţeniei române, precum şi în legătură cu retragerea acesteia.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege şi
amendamentele formulate oral de către membrii comisiei, în şedinţa din data de 2 iulie 2003. La dezbaterea proiectului de
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lege au participat ca invitaţi, doamna Cristina Tarcea, secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi domnul Mihai Tătuţ, director
la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Din numărul total de 25 de membri ai comisiei, la şedinţă au participat 24 de deputaţi.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în unanimitate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, cu
amendamente admise, astfel cum sunt redactate în Anexa nr.1 la prezentul raport. Menţionăm că, în timpul dezbaterilor
unele amendamente au fost respinse, astfel cum sunt redate în Anexa nr.2 la prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE:
Nr.
Crt.
0.
1.

Articolul (text iniţial)
1.
Articol unic. Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.43 din 29
mai 2003 pentru modificarea şi
completarea Legii cetăţeniei române
nr.21/1991, publicată în Monitorul
Oficial al României , Partea I, nr 399
din 9 iunie 2003 cu următoarea
modificare.

Amendamentul propus şi
Motivare
autorul acestuia
2.
3.
Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.43 din 29 mai 2003
pentru modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991, publicată în
Monitorul Oficial al României , Partea I, nr
399 din 9 iunie 2003 cu următoarele
Îmbunătăţire
redacţională.
modificări:
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Nr.
Crt.
2.

Articolul (text iniţial)
- La articolul I punctul 1,
alineatul 3 al articolului 5 va avea
următorul cuprins:
„Copilul găsit pe teritoriul
statului român este considerat
cetăţean român, până la proba
contrarie, dacă nici unul dintre
părinţi nu este cunoscut”.

Amendamentul propus şi
Motivare
autorul acestuia
Îmbunătăţire
1. La articolul I punctul 1, alineatul 3
al articolului 5 va avea următorul redacţională.
cuprins:
„Copilul găsit pe teritoriul statului
român, dacă nici unul dintre părinţi nu
este cunoscut, este considerat cetăţean
român, până la proba contrarie”.

Autor: deputat Ştefan Cazimir
3.

(Text din ordonanţa de urgenţă)
Articolul I pct.14.
14. La alineatul 1 al articolului 24,
după litera c) se introduce litera d), cu
următorul cuprins:
„d) este cunoscută ca având
legături sau sprijinit, sub orice
formă, grupări teroriste ori a
săvârşit alte fapte care pun în pericol
siguranţa naţională”.

După pct.1, se introduce un text nou, care
devine pct.2, cu următorul cuprins:
2. La articolul I, punctul 14, va avea
următorul cuprins:
„14. La alineatul 1 al articolului 24, după
litera c) se introduce litera d), cu următorul
cuprins:
d) este cunoscută ca având legături cu
grupări teroriste, sau le-a sprijinit, sub orice
formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în
pericol siguranţa naţională”.
Autor: deputat Ştefan Cazimir
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Pentru rigoarea textului.

AMENDAMENTE RESPINSE:
Anexa nr.2
Nr.
Crt.

Textul iniţial

0.
1.

1.
(Text
din
Ordonanţa
nr.43/2003)
Articolul I, pct.2.
2. Literele a), b), d) şi g) ale
alineatului 1 al articolului 8 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„a) s-a născut şi domiciliază,
la data cererii, pe teritoriul
României sau, deşi nu s-a născut
pe acest teritoriu, domiciliază în
condiţiile legii pe teritoriul
statului român de cel puţin 8 ani
sau, în cazul în care este
căsătorit şi convieţuieşte cu un
cetăţean, de cel puţin 5 ani de la
data căsătoriei”;

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivare
1.
Argumente
pentru
susţinere:
2.
Argumente
pentru
respingere:
2.
3.
Punctul 2 al Articolului I se modifică şi va
1. Se
propune
avea următorul cuprins:
modificarea
textului
2. Literele b), d) şi g) ale alineatului 1 al introductiv al pct.2, în sensul
articolului 8 se modifică şi vor avea următorul de a nu fi modificată
cuprins:
prevederea de la litera a) a
alineatului 1 al articolului 8
din
Legea
nr.21/1991,
întrucât textul din lege este
mult mai cuprinzător.
2. Amendamentul a fost
respins prin vot, membrii
comisiei considerând că
modificarea literei a a)
alineatului 1 al articolului 8
din Legea nr.21/1991 aduce
o mai mare paritate cu
privire la condiţiile ce
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Nr.
Crt.

Textul iniţial

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

„b)
dovedeşte,
prin
comportament, acţiuni şi atitudine,
loialitate faţă de statul român şi
declară că nu întreprinde sau
sprijină şi nici în trecut nu a
întreprins sau sprijinit acţiuni
împotriva ordinii de drept sau a
siguranţei naţionale”;

b) - Text nemodificat.

„d) are asigurate în România
mijloace legale pentru o existenţă
decentă, în condiţiile stabilite de
legislaţia
privind
regimul
străinilor”;

d) - Text nemodificat.

„g)
cunoaşte
prevederile
Constituţiei României şi imnul
naţional”.

g) - Text nemodificat.

Autor: deputat Cornel Bădoiu.
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Motivare
1.
Argumente
pentru
susţinere:
2.
Argumente
pentru
respingere:
trebuie îndeplinite pentru
acordarea cetăţeniei române.

Nr.
Crt.

2.

3.

Textul iniţial

2. Literele a), b), d) şi g) ale
alineatului 1 al articolului 8 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
............................
„b)
dovedeşte,
prin
comportament, acţiuni şi atitudine,
loialitate faţă de statul român şi
declară că nu întreprinde sau
sprijină şi nici în trecut nu a
întreprins sau sprijinit acţiuni
împotriva ordinii de drept sau a
siguranţei naţionale”.
............................
...

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

2. Literele a), b), d) şi g) ale alineatului 1 al
articolului 8 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

Motivare
1.
Argumente
susţinere:
2.
Argumente
respingere:

pentru
pentru

Îmbunătăţire redacţionale.

............................
„b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi
atitudine, loialitate faţă de statul român, nu
întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva
ordinii de drept sau a siguranţei naţionale şi
declară că nici în trecut nu a întreprins
asemenea acţiuni”.
....................................
Autor: deputat Ştefan Cazimir

3. Alineatul 2 al articolului 8 se
3. Alineatul 2 al articolului 8 se modifică şi
modifică şi va avea următorul va avea următorul cuprins:
cuprins:
„Termenele prevăzute la alin.1
„Termenele prevăzute la alin.1 lit. a) pot fi
lit. a) pot fi reduse până la jumătate reduse până la jumătate în cazul în care
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1. Se consideră
că
sintagma
„personalitatea
recunoscută
pe
plan
internaţional” este vagă şi ca
atare, se propune eliminarea

Nr.
Crt.

Textul iniţial

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

în cazul în care solicitantul este o solicitantul a investit în România sume care
personalitate recunoscută pe depăşesc 500.000 euro”.
plan internaţional ori a investit
în România sume care depăşesc
Autor: deputat Sekely Ervin Zoltan.
500.000 euro”.
4.

4. După alineatul 2 al
articolului 8 se introduce un nou
alineat, cu următorul cuprins:
„Dacă cetăţeanul străin sau
persoana fără cetăţenie care a
solicita să i-se acorde cetăţenia
română se află în afara teritoriului
statului român o perioadă mai
mare de 6 luni în cursul uni an,
anul respectiv nu se i-a în calcul la
stabilirea perioadei prevăzute la
alin.1 lit.a)”.

4. După alineatul 2 al articolului 8 se
introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
„Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără
cetăţenie care a solicita să i-se acorde cetăţenia
română se află în afara teritoriului statului
român o perioadă mai mare de 4 luni în cursul
uni an, anul respectiv nu se i-a în calcul la
stabilirea perioadei prevăzute la alin.1 lit.a)”.
Autor: deputat Emil Boc.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu
consilier
dr. Corneliu Manda
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Motivare
1.
Argumente
pentru
susţinere:
2.
Argumente
pentru
respingere:
sa.
2. Amendamentul a fost
respins prin vot, membrii
comisei considerând că în
redactarea iniţială textul este
mult mai cuprinzător.
1. Termenul de 4 luni
este mult mai edificator
pentru stabilirea perioadei
prevăzute la alin.1 lit.a) al
articolului 8, decât cel de 6
luni aşa cum este prevăzut în
ordonanţă.
2. Amendamentul a fost
respins prin vot, membrii
comisiei considerând că este
deplin justificat termenul de
6 luni.

