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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
 

                       Bucureşti, 30 septembrie 2014 
  Nr. Pl- x 433/2014 

 
RAPORT 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată, trimisă cu adresa nr. Pl-x 433 din 16 septembrie 2014 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/936  din 17 septembrie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa din 9 septembrie 2014.  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a transmis un aviz favorabil cu 

nr. 4c-5/558 din 24 septembrie 2014. 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a transmis un aviz favorabil cu un amendament 

admis în cadrul acestei comisii. Amendamentul, respins de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, este redat în Anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 398 din 14 aprilie 2014, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr.1341 din 9 iulie 2014 prin care nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: modificarea art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, 
cu modificările şi completările ulterioare, republicată, intervenţiile legislative având ca scop coroborarea reglementărilor 
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cuprinse în Legea nr. 21/1991 cu prevederile constituţionale – art. 5 alin. (2) din Constituţie – în raport cu persoanele care 
au dobândit cetăţenia română prin naştere. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere al 
Guvernului României şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 30 septembrie 2014.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
 Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că scopul propunerii legislative, respectiv cel al păstrării cetăţeniei române a 
persoanelor care intră în prezent sub incidenţa art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 nu poate fi realizat prin 
prevederea posibilităţii acestora de a solicita transcrierea ori înscrierea în Registrul de Stare Civilă din România, în 
condiţiile Legii nr. 119/1996, republicată, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine.Soluţia 
propusă de iniţiator, şi anume cea a păstrării cetăţeniei, este cu atât mai discutabilă în ipoteza persoanelor care nu au avut 
niciodată cetăţenia română, cum este cazul descendenţilor până la gradul III. În această ipoteză, reglementarea păstrării 
cetăţeniei ar presupune recunoaşterea continuităţii deţinerii cetăţeniei române unor persoane care nu au deţinut-o niciodată. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 11 din Legea cetăţeniei 
române nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, republicată. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

                      
                                              PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

 
Bogdan Liviu CIUCĂ                               Sorin Constantin STRAGEA 

 
 
 

 
Şef serviciu, Ciprian Bucur 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexă 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Autor amendament Motivare 1. Pentru susţinere 
                2. Pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1. ………………………………….
Art. 11 
 
 
 
(1) (1)Persoanele care au 
dobândit cetăţenia română prin 
naştere sau prin adopţie şi care 
au pierdut-o din motive 
neimputabile lor sau această 
cetăţenie Ie-a fost ridicată fără 
voia lor, precum şi descendenţii 
acestora până la gradul III, la 
cerere, pot redobândi sau li se 
poate acorda cetăţenia română, 
cu posibilitatea păstrării 
cetăţeniei străine şi stabilirea 
domiciliului în ţară sau cu 
menţinerea acestuia în 
străinătate, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 8 
alin. (1) lit. b), c) şi e). 
(2)Dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi 
(3) se aplică în mod 
corespunzător 

Articolul 11 se introduce 
alineatul (1)1 după cum 
urmează: 
 
Art 11:  
(1)1  Locuitorii din teritoriile 
României care au dobândit 
cetăţenia română prin naştere, 
sau prin alte mijloace legale 
până la data de 23 august 1944, 
precum şi descendenţii lor până 
la gradul III, se consideră  
cetăţeni români şi pot solicita la 
toate Oficiile de Stare Civilă din 
România transcrierea ori 
înscrierea în Registrul de Stare 
Civilă din România a 
certificatelor sau extraselor de 
stare civilă eliberate de 
autorităţile străine, în condiţiile 
Legii nr.119/1996, republicată, 
cu privire la actele de stare 
civilă. 
 
Autor: membrii comisiei 

1. 
2. Legislaţia este clară şi cuprinzătoare, 
membrii comisiei au respins prin vot 
acest amendament. 

Camera 
Deputaţilor 
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