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COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE 
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GRANIŢELOR ŢĂRII 

 
   Bucureşti, 13 martie 2018 

                                                                          Nr.4c-18/628 
 
 

AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobare Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 

române nr.21/1991 

 
  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre 

dezbatere în avizare, cu Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2017, pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 

nr.21/1991 , trimisă prin adresa PLx 422/2017 din 6 noiembrie 2017, înregistrat cu 

numărul 4c-18/ 628 din 20 noiembrie 2017. 

 
    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă Proiectul de lege în 

şedinţa din 30 octombrie 2017. 

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din  

13 martie 2018. 

 
 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, în scopul clarificării 

unor aspecte legate de procedura aplicabilă în cazurile de acordare sau de 

redobândire a cetăţeniei române. 

 

Membrii Comisiei au examinat Proiectul de Lege  supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr.743/19.09.2017, precum şi avizul favorabil al Consiliului Economic 

şi Social. 

 

           În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a 

Proiectului de Lege privind aprobare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, în forma 

inițiatorului,  propunând 2  amendamente de eliminare a completărilor aduse de 

Senat, cu amendamente prezentate în anexă. 

 
PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 
 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 

 

 
               
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 
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Anexă  

 
AMENDAMENTE 

 
Nr 
crt 

PROIECT DE LEGE  
(forma adoptată de  Senat) 

 
AMENDAMENTE  

 

1 

 La articolul I, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, pct.11, cu 
următorul cuprins: 
 
       “La art.82, după lit b) se introduce nouă 
literă, lit.c), cu următorul cuprins: 
 
       c) în cazul în care copilul are vârsta 
cuprinsă între 14 și 18 ani, cererea este 
înaintată de către părinți sau reprezentantul 
legal al acestuia și însoțită de acordul scris 
al copilului. 
 

 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
Autor: Comisia pentru comunitățile de români din afara 
granițelor țării 

 
 
 
2 
 
 
 

 
2. La articolul I, după punctul 3 se 

introduce un nou punct, pct.31, cu 
următorul cuprins: 

 

        „3 . La articolul 11, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
       Art.11  (1) Persoanele care au fost 
cetățeni români, dar au pierdut cătățenia 

 
 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
Autor: Comisia pentru comunitățile de români din afara 
granițelor țării 
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română din motive neimputabile lor sau 
cărora această cetățenie le-a fost ridicată 
fără voia lor, precum și descendenții 
acestora până la gradul III, redobândesc 
sau li se acordă, după caz, la cerere, 
cetățenia română, cu posibilitatea păstrării 
cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în 
țară sau cu menținerea acesteia în 
străinătate, dacă îndeplinesc condițiile 
prevăzute la art.8 alin.(1) lit. b), c) și e).” 

 
 
 
 
 
 


