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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 
modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991, trimisă Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl- x 561 din  1 septembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-
11/1023 din 2 septembrie 2015. 

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

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
 
 
 
 
 
 

 



 
2

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi 
imunităţi 

 

                                       Nr. 4c-11/1023/2015 
                      Bucureşti, 22 septembrie 2015 
                                                  Pl x 561/2015 

                       RAPORT   
              asupra  

propunerii legislative privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991 
 

   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991,  
trimisă cu adresa nr. Pl x – nr. 561 din 1 septembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1023 din 2 
septembrie 2015. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 328 din 8 aprilie 2015, a avizat negativ iniţiativa 
legislativă. 
 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat negativ 
iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.141 din Legea 
cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare având ca 
scop reglementarea problemei „păstrării cetăţeniei române” de către persoanele care au 
dobândit această cetăţenie prin naştere. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă 
în şedinţa din 22 septembrie 2015.  
  La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, conform listei de prezenţă.  

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că legislaţia în domeniu este suficientă, clară şi 
acoperă situaţiile pe care iniţiativa legislativă doreşte să le reglementeze. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi 
în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române 
nr.21/1991. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
                  PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,                                                 

            Bogdan Liviu CIUCĂ                                  Sorin Constantin STRAGEA 

                
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat                                                                                                                     
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