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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

 

 

 
Bucureşti, 15.11.2022                                  
Nr. 4c-13/457                                                       

 PLx 426/2022 

                                                                             
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei romăne nr.21/1991, 
transmis cu adresa  nr. PL-x 426 din 29 iunie 2022 şi înregistrat cu nr.4c-13/624 
din 1 iulie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Laura  VICOL 

 
 
 
 
 

florica.manole
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, .11.2022 
PL-x 426/2022 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea 
cetățeniei române nr.21/1991 

  
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei române 
nr.21/1991, transmis cu adresa  nr. Pl-x 426 din 29 iunie 2022 şi înregistrat cu 
nr.4c-13/624 din 1 iulie 2022. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din data de 27 iunie 2022.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr.588 din 24 mai  2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr.2825 din 10 mai 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, a avizat negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a 
avizat favorabil proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 
alin.(1) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, astfel încât sa se permită 
persoanei căsătorite cu un cetăţean român şi care convieţuieşte în străinătate cu 
acesta de cel puţin 10 ani de la încheierea căsătoriei, să solicite statului român 
dobândirea cetăţeniei române  

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 
şedinţa din 15 noiembrie 2022.  
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  
prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea, proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) 
lit.a) din Legea cetățeniei române nr.21/1991. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor organice.  
   
 
 
 
 
              PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
               Laura VICOL                                     Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 


