
 

   
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                  
 

                    Bucureşti, 4 martie 202                                 
                             Pl-x 439/2017 

     
     
    Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (Pl-x 439/2017), 

trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 439 din 6 

noiembrie 2017, înregistrată cu nr.4c-11/1071 din 7 noiembrie 2017. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevedrile art.5 alin.(1) din Constituția 

României, republicată. 
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 Mihai-Alexandru Badea 
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 RAPORT  
 asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, 
în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991 (Pl-x 439/2017), trimisă Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x  439 din 6 noiembrie 2017, înregistrată cu 
nr.4c-11/1071 din 7 noiembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din ziua de 30 octombrie 2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 
prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.11 din 
Legea cetăţeniei române nr.21/1991, astfel încât locuitorilor din Basarabia şi 
Bucovina de Nord, care au dobândit cetăţenia română prin naştere, precum şi 
descendenţilor lor până la gradul III, să li se păstreze cetăţenia română, conform 
legislaţiei anterioare a României de până la 23 august 1944. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei 
cu nr.507 din 5 iulie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat negativ propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, 
conform adresei cu nr.4c-5/507 din 14 noiembrie 2017. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 
negativ inițiativa legislativă, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-
6/392 din 21 noiembrie 2017. 



Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a avizat 
negativ propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-
18/626 din 13 martie 2018. 
        Guvernul României nu susţine adoptarea propunerii legislative, conform 
punctelor de vedere transmise prin adresele cu nr.1608/DPSG din 16 octombrie 
2017 și nr.33/DPSG din 17 ianuarie 2020.  

În conformitate cu prevederile art. 61 și 129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa online desfășurată în sistem 
mixt din ziua de 4 martie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost 
prezenţi 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 un 
raport de respingere a  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr.21/1991, întrucât recunoașterea cetățeniei române prin 
efectul legii, ope legis, pentru persoanele care au pierdut cetățenia din motive 
neimputabile lor, precum și pentru descendenții acestora, determină situații 
dezavantajoase pentru anumite categorii de persoane. Cetățenii străini descendenți ai 
foștilor cetățeni români, care nu sunt născuți pe teritoriul României și care nu au 
formulat cerere de redobândire a cetățeniei române ar dobândi cetățenia română 
acordată ope legis.  

În conformitate cu legislația altor state, dobândirea cetățeniei altui stat 
conduce la pierderea cetățeniei statului respectiv și la decăderea din funcțiile 
publice. Beneficiul cetățeniei române nu este condiționat de o cerere a persoanei 
îndreptățite, aceasta realizându-se automat, prin efectul legii, situație neîntâlnită în 
practică, întrucât acordarea cetățeniei ulterior nașterii trebuie să aibă loc cu acordul 
de voință al individului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevedrile art.5 alin.(1) din 
Constituția României, republicată. 

 
 

         PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

               Mihai-Alexandru Badea                Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 

 

 

 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu 


