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               În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu  proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, trimis 
cu adresa nr. PL-x 119 din 18 februarie 2009 şi  înregistrat cu nr.31/236 din  
19 februarie 2009.   
               Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această  
iniţiativă legislativă  în şedinţa din data de 16 februarie 2009. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1293 din 27.10.2008, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 în sensul 
îmbunătăţirii aspectelor procedurale privind desfăşurarea procedurii de 
dobândire şi pierdere a cetăţeniei române, cu precădere sub aspectul celerităţii.           

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 17 martie 2009.  
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În urma dezbaterilor şi a examinării proiectului de lege membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să  propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991.           
                La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
                În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor organice. 
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