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          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
         CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 27.06.2006 

Nr. P.l.x – 437 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative de modificare şi completare a  

Legii nr.21/1991, a cetăţeniei române 
 

 
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 de modificare şi 
completare a Legii nr.21/1991, a cetăţeniei române, trimisă cu adresa nr. 
P.l.x. 437 din 8 mai 2006 şi înregistrată sub nr.31/657 din 8 mai 2006. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, prin completarea art.5 cu 
prevederi care să cuprindă posibilitatea dobândirii cetăţeniei române de 
către copiii născuţi pe teritoriul României Mari după 1 decembrie 1918, 
din părinţi români, precum şi de către copiii care s-au născut pe teritoriile 
româneşti cedate în baza Tratatului dintre Germania şi U.R.S.S., cunoscut 
sub denumirea de Tratatul Ribbentrop-Molotov; modificarea procedurii 
de acordare a cetăţeniei române; retragerea cetăţeniei pentru persoanele 
care, în ţară sau străinătate, săvârşesc fapte deosebit de grave prin care 
vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României, inclusiv 
prin susţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1754/12.12.2005, a avizat 
favorabil propunerea legislativă.  

Guvernul, prin adresa nr.354/27.01.2006, nu susţine adoptarea 
propunerii legislative, considerând că ea este deja acoperită de 
prevederile actuale. Se aminteşte totodată că art.5 din Convenţia 
Europeană asupra Cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, 
ratificată de Parlamentul României prin Legea nr.396/2002, prevede că 
“Reglementările unui stat parte referitoare la cetăţenie nu trebuie să 
conţină deosebiri sau să includă practici care să constituie o discriminare 
bazată pe sex, religie, rasă, culoare sau originea naţională ori etnică”.   
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 27 aprilie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
competenţa decizională, în cazul acestei propuneri legislative, aparţine 
Camerei Deputaţilor. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat propunerea 
legislativă susmenţionată, punctul de vedere al Guvernului şi avizul 
Consiliului Legislativ în şedinţa din 27 iunie 2006.  

La dezbaterea propunerii legislative, din totalul de 26 de membri ai 
comisiei, au fost prezenţi 15 deputaţi. 
 În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative de modificare şi completare a Legii 
nr.21/1991, a cetăţeniei române. 

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

 
PREŞEDINTE,   SECRETAR, 

 Sergiu ANDON   George BĂEŞU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,           
Ştefan Cazimir           


