PARLAMENTUL ROM´NIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA JURIDICA,
DE DISCIPLINA “I IMUNITATI

Bucure”ti, 26.11.1997
Nr.366

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea ”i
completarea Legii nr.21/1991 privind cetª enia rom nª

Cu adresa nr.366 din 13 noiembrie 1997, nregistratª sub
nr.1085/XVIII/11/14 noiembrie 1997, Secretarul General al Camerei
Deputa ilor a trimis Comisiei juridice, de disciplinª ”i imunitª i proiectul de
lege men ionat mai sus, spre examinare ”i dezbatere n fond.
In raport cu obiectul ”i con inutul sªu, proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.
Proiectul a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, conform
avizului nr.767/15 octombrie 1997.
Cu adresa nr.XVIII/5/468/19 noiembrie 1997, Comisia pentru
drepturile omului, culte ”i problemele minoritª ilor na ionale, sesizatª n
avizare, a hotªr t, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilª a proiectului, cu
un amendament.
In temeiul prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei
Deputa ilor, Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitª i a examinat proiectul de
lege n ”edin a sa din 26 noiembrie 1997.
In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotªr t, cu majoritate,
de voturi, ca proiectul de lege sª fie supus Plenului Camerei Deputa ilor spre
dezbatere ”i adoptare n forma prezentatª.
In cursul dezbaterii n comisie, urmªtorul amendament nu a fost
acceptat.

Nr.
crt.
0.
1.

Articolul
(textul ini ial)
1.
Art.I pct.3:
Articolul 9 va avea
urmªtorul cuprins:
"Art.9. - Cetª enia
rom nª se poate acorda,
la cerere, persoanei fªrª
cetª enie
sau
cetª eanului strªin, dacª
ndepline”te urmªtoarele
condi ii:
a) s-a nªscut ”i
domiciliazª la data
cererii
pe
teritoriul
Rom niei sau, de”i nu sa
nªscut pe acest teritoriu,
locuie”te legal ”i n mod
obi”nuit pe teritoriul
statului rom n de cel
pu in 7 ani sau, n cazul
n care este cªsªtorit cu
un cetª ean rom n , de
cel pu in 5 ani;"

Amendamentul propus
(autorul)
2.
Dl.
deputat
Liviu
Alexandru Mera a
propus
men inerea
duratei de 5 ani ”i,
respectiv, 3 ani din
Legea
nr.21/1991
privind
cetª enia
rom nª, art.9, lit.a),
nemodificat, propunere
nsu”itª de Comisia
pentru
drepturile
omului,
culte
”i
problemele minoritª ilor
na ionale.

VICEPRESEDINTE,
George Iulian Stancov

Motivare
3.
Se
respinge
amendamentul ”i se
men ine textul din
proiect, pentru mai
multª rigoare n
acordarea cetª eniei
rom ne.

SECRETAR,
Nicolae Grªdinaru
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