
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                               Bucureşti, 20.10.2009 

                                              PL-x 298/2009 
 

RAPORT 
           asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2009 

 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2009pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, transmis cu adresa nr. PL-x 298 
din 17 iunie  2009, înregistrată sub nr. 31/599 din 18 iunie 2009.  

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 iunie 2009. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr. 325 din 14 aprilie 2009. 
  Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 
desfăşurării procedurii de redobândire şi acordare a cetăţeniei române, cu precădere sub aspectul celerităţii, dar şi 
al eficientizării şi fluidizării activităţii Comisiei pentru cetăţenie.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă împreună cu: 

• propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( PL-x 460/2009) şi 
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• propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia 
română, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 461/2009). 

Membrii Comisiei juridice au examinat iniţiativele menţionate mai sus pe parcursul mai multor 
şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 20 octombrie 2009. În urma analizării celor trei iniţiative 
legislative, membrii Comisiei juridice au hotărât să reţină proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2009pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991             
(PL-x 298/2009), ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru celelalte două iniţiative legislative să se facă raport 
de respingere.  

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Alina Bica – secretar de stat şi doamnele Cristina Irimia şi Simona Chiric – în 
calitate de consilieri juridici, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Sorin Miose – director general 
şi doamna Gabriela Dancău - director. 

În urma examinării celor trei iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi 
de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, cu amendamentele admise, care sunt redate în 
Anexa nr. I la prezentul raport. Singurul amendament respins este redat în Anexa nr. II, care face parte integrantă 
din prezentul raport. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
dezbateri 14 deputaţi.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice.  

 
 
 
 

                                                PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                                                  Daniel BUDA                                          Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
        Consilier, 
   Nicoleta Grecu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

1.  (Titlu) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2009 
pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr.21/1991 
 

Nemodificat. 
 

 

2.  Art. I - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36 din 15 
aprilie 2009 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.259 
din 21 aprilie 2009, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

Nemodificat.  

3. (Titlu) 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr. 
21/1991 

 

   Nemodificat. Nemodificat.  

4. Art.I. - Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 98 din 6 
martie 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

   Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

5. 1. La articolul 101 , alineatul 1  
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  
 
„Foştii cetăţeni români care au 
dobândit cetăţenia română prin 
naştere sau prin adopţie şi care 
au pierdut-o din motive 
neimputabile lor sau această 
cetăţenie le-a fost ridicată fără 
voia lor, precum şi descendenţii 
acestora până la gradul III pot 
redobândi ori li se poate acorda 
cetăţenia română, la cerere, cu 
păstrarea cetăţeniei străine şi 
stabilirea domiciliului în ţară 
sau cu menţinerea acestuia în 
străinătate, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 8 
alin. 1 lit. b), c) şi e)." 

1. La articolul I punctul 1, alineatul 1 al 
articolului 10  va avea următorul 
cuprins: 

1

 
 
„Art.10 .- Persoanelor care au 
dobândit cetăţenia română prin naştere 
sau prin adopţie şi care au pierdut-o 
din motive neimputabile lor sau 
această cetăţenie le-a fost ridicată fără 
voia lor ori nu le-a fost recunoscută, 
precum şi descendenţilor acestora 
până la gradul III li se acordă la 
cerere cetăţenia prin recunoaştere, 
cu posibilitatea păstrării cetăţeniei 
străine şi stabilirea domiciliului în ţară 
sau cu menţinerea acestuia în 
străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) şi 
e)." 

1

 

1. La articolul I, punctul I, alineatul 
1 al articolului 10¹ se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„Art. 10¹- (1) Persoanele care au 
dobândit cetăţenia română prin naştere 
sau prin adopţie şi care au pierdut-o 
din motive neimputabile lor sau 
această cetăţenie   le-a fost ridicată 
fără voia lor, precum şi descendenţilor 
acestora până la gradul III, la cerere, 
pot redobândi sau li se poate acorda 
cetăţenia română, cu posibilitatea 
păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea 
domiciliului în ţară sau cu menţinerea 
acestuia în străinătate, dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
8 alin. 1 lit. b), c) şi e).” 
 

(Autori: domnii deputaţi Tudor 
Panţîru, Florin Iordache, Bogdan 

Ciucă şi Mircea Lubanovici.) 
 

 
 
 
 
 
Având în vedere că s-a 
eliminat noţiunea de 
„recunoaştere” se 
impune reintroducerea 
conceptului de 
„redobândire” care este 
adecvat pt. persoanele 
în viaţă care au avut 
cetăţenia română. De 
altfel, conceptul este 
folosit în celelalte 
articole. 

6.  
 
 
 
„Art. 102.- Persoanele 
prevăzute la art. 101 care au 
domiciliul sau reşedinţa în 
România pot depune cererea 
de redobândire ori acordare a 
cetăţeniei române la Direcţia 
cetăţenie din cadrul 

2. La articolul I punctul 2, 
articolul 102 va avea următorul  
cuprins: 
 
„Art. 102.- Persoanele prevăzute la 
art. 101, care au domiciliul sau 
reşedinţa în România, pot depune 
cererea de redobândire ori acordare a 
cetăţeniei române la Direcţia cetăţenie 
din cadrul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, după 

2. La articolul I punctul 2, articolul 
102  se modifică şi va avea 
următorul  cuprins: 
 
 
Art. 102. Nemodificat. 
 

Textul art. 102 astfel 
cum a fost reglementat 
prin OUG 36/2009 este 
acoperitor pentru 
reglemnetarea acestei 
situaţii. 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, după 
împlinirea unui termen de 4 
ani de la momentul obţinerii 
dreptului de şedere. 
 (Text din Legea nr.171/2009) 

obţinerea dreptului de şedere, potrivit 
legii. 
 

  Persoanele care, potrivit legii, pot 
solicita recunoaşterea cetăţeniei, pot 
depune cererea de recunoaştere a 
cetăţeniei române la instituţia 
prefectului din orice judeţ, respectiv 
din municipiul Bucureşti, sau la 
misiunile diplomatice ori oficiile 
consulare competente ale României, 
în circumscripţiile cărora îşi au 
domiciliul sau reşedinţa. După 
înregistrare, cererile se înaintează 
de îndată Comisiei pentru cetăţenie 
din cadrul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, Direcţia 
Cetăţenie." 

Se elimină. 
 

Comisia juridică. 

Pentru a fi în acord cu 
eliminarea sintagmei de 
„recunoaştere”.  
Acest paragraf nu se 
mai justifică având în 
vedere dispoziţiile art. 
12 paraagraful 2. 

7.  
 
 
 
 
 
Art. 11. - Aprobarea cererilor 
de acordare ori de redobândire 
a cetăţeniei române se face prin 
ordin al ministrului justiţiei, 
care apreciază, în acest sens, 
asupra propunerilor Comisiei 
pentru cetăţenie. 

 

3. La articolul I, după punctul 2 se 
introduc două noi puncte, pct.2  şi 2 , cu 
următorul cuprins: 

1 2

 
„2 . 1 Articolul 11 va avea 

următorul cuprins: 
Art.11. - Aprobarea cererilor de 
acordare, redobândire ori de 
recunoaştere a cetăţeniei române se 
face prin ordin al ministrului justiţiei 
şi libertăţilor cetăţeneşti, care 
apreciază, în acest sens, asupra 
propunerilor Comisiei pentru 
cetăţenie.

3. La articolul I, după punctul 2 se 
introduc două noi puncte, punctele 2  şi 
2 , cu următorul cuprins: 

1

2

 
 21 - Se elimină. 
 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
 

 
 

Având în vedere că s-a 
renunţat la noţiunea de 
recunoaştere, nu se mai 
justifica modificarea 
acestui alineat. 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

8.  
 
 
 
 
Art. 12. - Cererea de acordare 
sau, după caz, de redobândire a 
cetăţeniei române se 
formulează în limba română, se 
adresează Comisiei pentru 
cetăţenie şi se depune personal 
sau, în cazuri temeinic 
justificate, prin mandatar cu 
procură specială şi autentică la 
sediul Ministerului Justiţiei, 
Direcţia cetăţenie, şi este 
însoţită de acte care dovedesc 
îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de prezenta lege.  
 
 
 
 
 

2 . Articolul 12 va avea 
următorul cuprins: 

2

 
 
 

Art.12.- Cererea de acordare sau, 
după caz, de redobândire ori de 
recunoaştere a cetăţeniei române se 
formulează în limba română, se 
adresează Comisiei pentru cetăţenie 
şi se depune personal sau, în cazuri 
temeinic justificate, prin mandatar 
cu procură specială şi autentică la 
sediul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, Direcţia 
cetăţenie, sau, în cazul cererilor de 
recunoaştere a cetăţeniei, la sediul 
instituţiei prefectului din orice 
judeţ, respectiv municipiul 
Bucureşti şi este însoţită de actele 
care dovedesc îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de prezenta lege.

21. La articolului 12, alineatul (2)  se 
modifică şi va avea următorul  
cuprins: 
 
 
 - Se elimină. 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
 
 
 

Având în vedere că s-
a renunţat la noţiunea 
de recunoaştere, nu se 
mai justifica 
modificarea acestui 
alineat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Persoanele care au domiciliul 
sau reşedinţa în străinătate pot 
depune cererea de redobândire 
sau de acordare întemeiată pe 
dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 
101, însoţită de actele care 
dovedesc îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de lege, la 
misiunile diplomatice ori 
oficiile consulare competente 
după dimiciliul sau reşedinţa 

Persoanele care au domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate pot depune 
cererea de recunoaştere, redobândire 
sau de acordare întemeiată pe 
dispoziţiile art.10 alin. 1 şi art.10 , 
însoţită de actele care dovedesc 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
lege, la misiunile diplomatice ori 
oficiile consulare competente după 
domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor. 
Cererile se înaintează de îndată 

1

 „În cazul cererilor de redobândire a 
cetăţeniei române sau de acordare, 
întemeiate pe dispoziţiile art. 10 
alin. 1 şi art. 101, acestea pot fi 
depuse şi la misiunile diplomatice sau 
oficiile consulare ale României. În 
cazul în care cererile au fost depuse la 
misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale României, acestea vor fi 
înaintate, de îndată, Comisiei pentru 
cetăţenie, din cadrul Ministerului 

Având în vedere că s-a 
renunţat la noţiunea 
de recunoaştere, se 
impune modificarea 
acestui alineat. 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

solicitanţilor. Cererile vor fi 
înaintate de îndată Comisiei 
pentru cetăţenie.  

(Text din Legea 171/2009) 
 

Comisiei pentru cetăţenie." 
 
 

Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 
Direcţia Cetăţenie. 

(Autori: domnii deputaţi Tudor 
Panţîru, Florin Iordache, Bogdan 

Ciucă şi Mircea Lubanovici.)
9. În situaţia în care, la nivelul 

misiunilor diplomatice si 
oficiilor consulare, numărul 
solicitanţilor este cu mult mai 
mare decât capacitatea de 
procesare a oficiului, se va 
proceda la programarea 
acestora în limita a 30.000 de 
dosare pe an, pentru fiecare 
oficiu consular. 

(Text din Legea 171/2009) 

 ----------------- 22. La articolului 12, alineatul (3) se 
abrogă.  

(Autori: domnii deputaţi Tudor 
Panţîru, Florin Iordache, Bogdan 

Ciucă şi Mircea Lubanovici.)

Acest alineat se abrogă 
întrucât conţinutul 
reglementării este preluat în 
cuprinsul alin. (2) al art. 12.  
Limitarea la 30.000 cereri 
poate fi considerată ca 
neconstituţională. 
 

10. 3. La articolul 13, alineatul 3 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

„Comisia are activitate 
permanentă, este formată dintr-
un preşedinte şi 8 membri, 
personal de specialitate juridică 
asimilat magistraţilor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, numiţi 
prin ordin al ministrului 
justiţiei. Lucrările Comisiei nu 
sunt publice, acestea se 
desfăşoară în prezenţa a cel 
puţin 3 membri şi sunt 
prezidate de preşedinte, iar în 
lipsa acestuia, de către un 
membru desemnat de acesta." 
 

4. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al 
articolului 13 va avea următorul 
cuprins: 
„Comisia are activitate permanentă, 
este formată dintr-un preşedinte şi 12 
membri, personal de specialitate 
juridică asimilat magistraţilor din 
cadrul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, numiţi prin 
ordin al ministrului justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Lucrările 
Comisiei nu sunt publice, acestea se 
desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 
membri şi sunt prezidate de 
preşedinte, iar în lipsa acestuia, de 
către un membru desemnat de acesta." 
 

4. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al 
articolului 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Comisia are activitate permanentă, 
este formată dintr-un preşedinte şi 15 
membri, personal de specialitate 
juridică asimilat magistraţilor din 
cadrul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, numiţi prin 
ordin al ministrului justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Lucrările 
Comisiei nu sunt publice, acestea se 
desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 
membri şi sunt prezidate de 
preşedinte, iar în lipsa acestuia, de 
către un membru desemnat de acesta." 

(Autori: domnii deputaţi Tudor 
Panţîru, Florin Iordache, Bogdan 

Ciucă şi Mircea Lubanovici.)
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

 
11 

 
 
 
 
 
Art. 14. - Cererea de acordare 
sau de redobândire a cetăţeniei 
este înregistrată la secretariatul 
tehnic al Comisiei. În cazul în 
care constată lipsa unor 
documente necesare 
soluţionării cererii, preşedintele 
Comisiei solicită, prin 
rezoluţie, completarea 
dosarului. În cazul în care, în 
termen de cel mult 6 luni de la 
primirea solicitării, nu sunt 
transmise actele necesare, 
cererea se va respinge ca 
nesusţinută.  

(text din OUG nr. 87/2007) 

  5. La articolul I, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, pct.3 , cu 
următorul cuprins: 

1

„3. Articolul 14 va avea 
următorul cuprins: 

1

 
Art.14.- Cererea de acordare, 

de redobândire sau, după caz, de 
recunoaştere a cetăţeniei este 
înregistrată la secretariatul tehnic al 
Comisiei. In cazul în care constată 
lipsa unor documente necesare 
soluţionării cererii, preşedintele 
Comisiei solicită, prin rezoluţie, 
completarea dosarului. în cazul în 
care, în termen de cel mult 6 luni de 
la primirea solicitării, nu sunt 
transmise actele necesare, cererea se 
respinge ca nesusţinută.

  5.  Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică
 
 
 
- Se elimină. 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preşedintele Comisiei, prin 
rezoluţie, stabileşte termenul la 
care se va dezbate cererea de 
acordare sau redobândire a 
cetăţeniei, dispunând totodată 
solicitarea de relaţii de la orice 
autorităţi cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art.8 alin. l lit. b) şi 
e). 

(text din OUG nr. 147/2008) 

Preşedintele Comisiei, prin 
rezoluţie, stabileşte termenul la care 
se dezbate cererea de acordare, 
redobândire sau recunoaştere a 
cetăţeniei, dispunând totodată 
solicitarea de relaţii de la orice 
autorităţi cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la art.8 alin. l 
lit. b) şi e).

- Se elimină. 
Autor: deputat Liana Dumitrescu 

 

 

 La termenul stabilit în vederea 
dezbaterii cererii, Comisia 
verifică îndeplinirea condiţiilor 

La termenul stabilit în vederea 
dezbaterii cererii, Comisia verifică 
îndeplinirea condiţiilor necesare 

- Se elimină. 
Autor: deputat Liana Dumitrescu 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

necesare acordării sau 
redobândirii cetăţeniei, cu 
excepţia condiţiilor prevăzute la 
art. 8 alin. 1 lit. f) şi g).  
    (text din OUG nr. 87/2007)   

acordării, redobândirii sau 
recunoaşterii cetăţeniei, cu excepţia 
condiţiilor prevăzute la art.8 alin. l lit. 
f) şi g).

 În cazul în care Comisia 
constată necesitatea audierii 
unor persoane care ar putea da 
informaţii utile în vederea 
soluţionării cererii, dispune 
citarea acestora, stabilind un 
nou termen.   

(text din OUG nr. 87/2007) 

În cazul în care Comisia constată 
necesitatea audierii unor persoane care 
ar putea da informaţii utile în vederea 
soluţionării cererii, dispune citarea 
acestora, stabilind un nou termen. 

 

- Se elimină. 
Autor: deputat Liana Dumitrescu 

 

 

 În cazul în care sunt întrunite 
condiţiile pentru acordarea 
cetăţeniei române, Comisia 
stabileşte, într-un termen ce nu 
va depăşi 6 luni, programarea 
persoanei la interviul organizat 
pentru verificarea condiţiilor 
prevăzute de art. 8 alin. 1 lit. f) 
şi g).    

(text din OUG nr. 87/2007) 

În cazul în care sunt întrunite 
condiţiile pentru acordarea cetăţeniei 
române, Comisia stabileşte, într-un 
termen ce nu va depăşi 6 luni, 
programarea persoanei la interviul 
organizat pentru verificarea condiţiilor 
prevăzute la art.8 alin. 1 lit. f) şi g)." 
 

. 
- Se elimină. 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
 

 

12 4. După articolul 14 se 
introduce un articol nou, 
articolul 14 , cu următorul 
cuprins: 

1

„Art.14  1 - Cererea de acordare 
sau de redobândire a cetăţeniei 
române formulată potrivit art. 
10  este înregistrată la 
secretariatul tehnic al Comisiei. 
Preşedintele Comisiei pentru 
cetăţenie, prin rezoluţie, 
dispune:

1

6. La articolul I punctul 4, articolul 14  
va avea următorul cuprins: 

1

 
„Art.14 .- Cererea de acordare, 

redobândire sau de recunoaştere a 
cetăţeniei române, formulată 
potrivit art.10  este înregistrată la 
secretariatul tehnic al Comisiei. 
Preşedintele Comisiei pentru 
cetăţenie, prin rezoluţie, dispune: 

1

1

 

6. Se elimină. 
Autor: Comisia juridică. 

 
 

Prin eliminarea 
punctului 6 din textul 
adoptat de Senat, se 
menţine forma 
Oronanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2009. 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

 a) solicitarea de relaţii 
de la orice autorităţi cu privire 
la îndeplinirea condiţiilor de la 
art.8 alin. l lit. b) şi e); 
 

 a) solicitarea de relaţii şi informaţii 
de la orice autorităţi cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
art.8 alin. 1 lit. b) şi e);

 
 

 

 b) completarea 
dosarului, în termen de cel mult 
2 luni de la primirea solicitării 
secretariatului tehnic al 
Comisiei de către petent, în 
cazul în care se constată lipsa 
unor documente necesare 
soluţionării cererii, sub 
sancţiunea respingerii cererii ca 
nesusţinută; 

b) completarea dosarului, în termen 
de cel mult două luni de la primirea 
solicitării secretariatului tehnic al 
Comisiei, de către petent, în cazul în 
care se constata lipsa unor 
documente necesare soluţionării 
cererii, sub sancţiunea respingerii 
cererii ca nesusţinută;

  

 c) fixează termenul la 
care Comisia va verifica 
îndeplinirea condiţiilor 
necesare acordării sau 
redobândirii cetăţeniei române 
potrivit art. 10 , termen care nu 
va depăşi 5 luni de la data 
înregistrării cererii." 

1

 

c) fixarea termenului la care 
Comisia va verifica îndeplinirea 
condiţiilor necesare acordării, 
redobândirii sau recunoaşterii 
cetăţeniei române, potrivit art.10 , 
termen care nu va depăşi 5 luni de 
la data înregistrării cererii." 

1

 

  

11.  
 
     Art. 18. - Ministrul justiţiei, 
constatând îndeplinite condiţiile 
prevăzute de prezenta lege, 
emite în termen de 30 de zile 
calendaristice ordinul de 
acordare sau de redobândire a 
cetăţeniei române, după caz. 
Ordinul de acordare sau de 
redobândire a cetăţeniei române 

7. La articolul I, după punctul 4 se 
introduc trei noi puncte, pct. 5-7 cu 
următorul cuprins: 

,

 
„5. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
 Art. 18.- Ministrul justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti, constatând 
îndeplinite condiţiile prevăzute de 
prezenta lege, emite în termen de 30 
de zile calendaristice ordinul de 

5.  La articolul I, după punctul 4 se 
introduc trei noi puncte, punctele 5 -7 cu 
următorul cuprins: 
 

„5. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 18.- Ministrul justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti, constatând 
îndeplinite condiţiile prevăzute de 
prezenta lege, emite de îndată ordinul 

Prin eliminarea pct. 6 
din textul Senatului, 
pct. 7 devine pct. 6. 
 

-  
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.  
    În cazul în care constată 
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de lege, ministrul 
justiţiei respinge, prin ordin, 
cererea de acordare sau de 
redobândire a cetăţeniei.  
     

acordare, de redobândire sau 
recunoaştere a cetăţeniei române, 
după caz. Ordinul de acordare sau de 
redobândire a cetăţeniei române se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Ordinul de 
recunoaştere a cetăţeniei române se 
comunică solicitantului, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, 
în termen de 90 de zile calendaristice 
de la data emiterii ordinului. 
 

de acordare sau de redobândire a 
cetăţeniei române, după caz. Ordinul 
de acordare sau de redobândire a 
cetăţeniei române se comunică 
solicitantului, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, 
de îndată, de la data emiterii 
ordinului. ” 

(Autori: domnii deputaţi Tudor 
Panţîru, Florin Iordache, Bogdan 

Ciucă şi Mircea Lubanovici.) 

       În cazul persoanelor prevăzute la 
art.10 , cărora li se recunoaşte 
cetăţenia română, Comisia eliberează 
certificatul de cetăţenie română în 
urma adoptării raportului de către 
Comisie, conform prevederilor 
prezentei legi. Certificatul de cetăţenie 
se înmânează persoanelor respective la 
data depunerii jurământului de 
credinţă faţă de România, în condiţiile 
prevăzute la art. 19.

1
Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

 

  În cazul în care constată 
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
lege, ministrul justiţiei şi libertăţilor 
cetăţeneşti respinge, prin ordin, 
cererea de acordare, de redobândire 
sau recunoaştere a cetăţeniei.

În cazul în care constată 
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
lege, ministrul justiţiei şi libertăţilor 
cetăţeneşti respinge, prin ordin, 
cererea de acordare sau de redobândire 
a cetăţeniei. 
 

Autor: Comisia juridică. 

Se elimină noţiunea de 
„recunoaştere” din 
textul articolului, 
deoarece aceasta este 
reglementată distinct în 
cadrul art. 14¹ care face 
trimitere la art. 10. 

 Ordinul ministrului justiţiei de 
respingere a cererii de acordare 
sau de redobândire a cetăţeniei 
se comunică solicitantului, prin 

Ordinul ministrului justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti de respingere a 
cererii de acordare de redobândire sau 
de recunoaştere a cetăţeniei se 

Ordinul ministrului justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti de acordare sau 
redobândire a cetăţeniei române, 
respectiv ordinul de respingere a 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în 
termen de 90 de zile 
calendaristice de la data 
emiterii ordinului. 

comunică solicitantului, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, 
în termen de 90 de zile 
calendaristice de la data emiterii 
ordinului. 

 

cererii de acordare sau de 
redobândire a cetăţeniei române se 
comunică de îndată solicitantului, 
prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire.  
 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
     Ordinul poate fi atacat, în 

termen de 15 zile de la data 
comunicării, la secţia de 
contencios administrativ a curţii 
de apel de la domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa 
solicitantului. Dacă solicitantul 
nu are domiciliul sau reşedinţa 
în România, ordinul poate fi 
atacat, în acelaşi termen, la 
secţia de contencios 
administrativ a Curţii de Apel 
Bucureşti. Hotărârea curţii de 
apel este definitivă şi 
irevocabilă.  
(Text din Legea nr.70/2008) 

 Ordinul poate fi atacat, în termen de 
15 zile de la data comunicării, la secţia 
de contencios administrativ a curţii de 
apel de la domiciliul sau, după caz, 
reşedinţa solicitantului. Dacă 
solicitantul nu are domiciliul sau 
reşedinţa în România, ordinul poate fi 
atacat în acelaşi termen, la secţia de 
contencios administrativ a Curţii de 
Apel Bucureşti. Hotărârea curţii de 
apel este definitivă şi irevocabilă.

 Ordinul  de respingere a cererii de 
acordare sau redobândire a cetăţeniei 
române poate fi atacat, în termen de 
15 zile de la data comunicării, la 
Curtea de Apel Bucureşti, secţia 
contencios administrativ. Hotărârea 
curţii de apel este definitivă şi poate 
fi supusă recursului la secţia de 
contencios administrativ a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie.” 
 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
 

 

12.  
 
 
 
Art. 19. - Cetăţenia română se 
dobândeşte la data depunerii 
jurământului de credinţă.  
 
 
În termen de 3 luni de la data 
publicării ordinului ministrului 
justiţiei în Monitorul Oficial al 

6. La articolul 19, alineatul 2 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
În termen de 3 luni de la data 
publicării ordinului ministrului 
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti în 

6. La articolul 19, alineatele 1 şi 2 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 19. - Cetăţenia română se 
acordă sau se redobândeşte la data 
depunerii jurământului de credinţă.   

Autor: deputat Liana Dumitrescu 
 
În termen de 3 luni de la data 
comunicării ordinului ministrului 
justiţie şi libertăţilor cetăţeneşti de 

Pentru corelare cu art. 
18. Este vorba despre 
modificări ce derivă din 
eliminarea publicării 
ordinului ministrului 
justiţiei în Monitorul 
Oficial al României şi 
din consecvenţa 
utilizării termenilor. 

 12



Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

României, Partea I, persoanele 
cărora li se acordă cetăţenia 
română vor depune jurământul 
de credinţă faţă de România.  

 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, ori, după caz, al primirii 
înştiinţării cu privire la 
recunoaşterea cetăţeniei române, 
persoanele care redobândesc sau 
cărora li se acordă sau li se recunoaşte 
cetăţenia română depun jurământul de 
credinţă faţă de România.

acordare sau redobândire a 
cetăţenie române,  persoanele cărora 
li s-a acordat sau au redobândit 
cetăţenia română vor depune 
jurământul de credinţă faţă de 
România.” 

Autor: deputat Liana Dumitrescu
 
 

13.  7. La articolul 19, după alineatul 3 se 
introduce un nou alineat, alin.3 , cu 
următorul cuprins: 

1

Persoanele cărora li se 
recunoaşte cetăţenia română pot 
depune jurământul de credinţă şi în 
faţa prefectului sau a 
reprezentantului acestuia din 
judeţul, respectiv din municipiul 
Bucureşti, unde s-a depus cererea 
de recunoaştere a cetăţeniei 
române."

7. Se elimină  
 
 
 
 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 

 

14.  
 
 
 Ordinul ministrului justiţiei de 
respingere a cererii de 
renunţare la cetăţenie se 
comunică solicitantului, prin 
scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. 
 Ordinul poate fi atacat, în 
termen de 15 zile de la data 
comunicării, la secţia de 
contencios administrativ a 
curţii de apel de la domiciliul 

 7.La articolul 30, alineatele (5)-(7) se 
modifică şi vor  avea următorul 
cuprins:
Ordinul ministrului justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti de aprobarea 
sau, după caz, de respingere a cererii 
de renunţare la cetăţenia română se 
comunică solicitantului, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
 
Ordinul de respingere a cererii de 
renunţare la cetăţenia română poate 
fi atacat, în termen de 15 zile de la 
data comunicării, la Curtea de Apel 

Se impune eliminarea 
publicării ordinului 
ministrului justiţiei în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
pentru a ne conforma 
prevederilor Legii nr. 
677/2001 pentru 
protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal şi libera 
circulaţie a acestor 
date. 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

sau, după caz, reşedinţa 
solicitantului. Dacă 
solicitantul nu are domiciliul 
sau reşedinţa în România, 
ordinul poate fi atacat, în 
acelaşi termen, la secţia de 
contencios administrativ a 
Curţii de Apel Bucureşti. 
Hotărârea curţii de apel este 
definitivă şi irevocabilă. 
 Pierderea cetăţeniei române 
prin renunţare are loc la data 
publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, a 
ordinului ministrului justiţiei de 
aprobare a renunţării la 
cetăţenie. 

(Text din OUG nr.87/2007) 

Bucureşti. Hotărârea curţii de apel 
este definitiva şi este supusă 
recursului la secţia de contencios 
administrativ a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie.” 
 
Autori: deputaţii Liana Dumitrescu şi 

Daniel Buda 
 
 
 
Pierderea cetăţeniei române prin 
renunţare are loc la data eliberării 
adeverinţei de renunţare la 
cetăţenia română”. 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 

 
De asemenea, situaţiile 
concrete din practică 
impun eliminarea 
sintagmei   
„irevocabilă” cu 
referire la hotărârea 
Curţii de Apel, pentru  
introducerea unui nou 
grad de jurisdicţie 
(principiul egalităţii 
armelor într-un proces 
echitabil). 

15.  
 
Art. II. - Cererile depuse în 
temeiul art.101 din Legea 
cetăţeniei române nr.21/1991, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi aflate 
în curs de soluţionare la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă vor fi 
soluţionate potrivit 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

 6. Articolul II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. II. - Cererile formulate în 
temeiul dispoziţiilor art. 10¹ din 
Legea cetăţeniei române nr.21/1991, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
înregistrate la Direcţia Cetăţenie 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
soluţionează în termen de 5 luni de 
la data rezoluţiei Preşedintelui 
Comisiei pentru cetăţenie asupra 
cererii de acordare sau redobândire 
a cetăţeniei”. 
 

Autor: deputat Liana Dumitrescu 

Se impune modificarea 
art. II din OUG nr. 
367/2009 din raţiuni în 
primul rând juridice, 
întrucât reglementarea 
din OUG nr. 36/2009 
încalcă flagrant 
principiul fundamental 
al retroactivităţii legii. 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

16.  8. După articolul II se introduce un nou 
articol, art. III., cu următorul cuprins: 
„Art. III.- În termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, la propunerea ministrului 
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, a 
ministrului administraţiei şi 
internelor şi ministerului afacerilor 
externe, Guvernul va aproba, prin 
hotărâre, normele metodologice 
privind atribuţiile care le revin 
prefecţilor şi misiunilor diplomatice 
ori oficiilor consulare ale României 
în temeiul prezentei legi."

8. Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

17.    Art. II – Începând cu 1 ianuarie 
2010, în vederea înregistrării 
cererilor de redobândire sau 
acordare a cetăţeniei române, 
formulate în temeiul dispoziţiilor 
art. 101, din Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se vor înfiinţa birouri 
teritoriale în subordinea Direcţiei 
Cetăţenie din cadrul Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Autor: domnul  deputat Tudor 
Panţîru. 

 

18.   
 
 
 
 
 
 

Art. III.- Legea cetăţeniei române 
nr.21/1991, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta 
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Nr. 
crt. 

O.U.G. nr. 36/2009 
  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

 
Motivare 

 
 
 
 
 

lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se articolelor şi alineatelor o 
nouă numerotare.” 

Autor: Comisia juridică
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ANEXA nr. II  
 

AMENDAMENT RESPINS: 
 

Nr. 
crt. 

 
O.U.G. nr. 36/2009 

  

 
Text  Senat 

 
Amendament 

(autor) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere
2. Argumente pentru respingere

Cameră 
decizională 

1. 2. Articolul 102 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„Art.102.- Persoanele 
prevăzute la art. 10  care au 
domiciliul sau reşedinţa în 
România pot depune 
cererea de redobândire ori 
acordare a cetăţeniei 
române la Direcţia cetăţenie 
din cadrul Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, după obţinerea 
dreptului de şedere, potrivit 
legii." 

l

 

2. La articolul I 
punctul 2, articolul 102 va 
avea următorul  cuprins: 
 
 
„Art. 102.- Persoanele 
prevăzute la art. 101, care au 
domiciliul sau reşedinţa în 
România, pot depune cererea 
de redobândire ori acordare a 
cetăţeniei române la Direcţia 
cetăţenie din cadrul 
Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, după 
obţinerea dreptului de şedere, 
potrivit legii. 
 
 
       

2. La articolul I 
punctul 2, articolul 102 va 
avea următorul  cuprins: 
 
 
”Art. 10² - Persoanele 
prevăzute la art. 10¹ care au 
domiciliul sau reşedinţa în 
România  pot depune 
cererea de redobândire ori 
acordare a cetăţeniei 
române la Direcţia 
Cetăţenie din cadrul 
Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, 
după împlinirea unui 
termen de 2 ani de la 
momentul obţinerii 
dreptului de şedere, 
potrivit legii.” 
 

Autor: deputat Liana 
Dumitrescu 

1. Având în vedere 
posibilităţile organizatorice ale 
Direcţie Cetăţenie din acest 
moment, se impune stabilirea 
unui termen de 2 ani de la data 
obţinerii dreptului de şedere 
legală în România. 
Mai mult, prin stabilirea 
acestui termen, nu se mai 
încurajează practica obţinerii 
vizelor de şedere de scurtă 
durată, realizată cu unicul scop 
al depunerii cererilor de 
redobândire, respectiv acordare 
a cetăţenie române direct la 
Direcţia Cetăţenie”. 
2. Prin vot, membrii Comisiei 
au hotărât că forma adoptată de 
Senat este acoperitoare pentru 
reglementarea situaţiei 
prevăzute în art.102. 

Camera 
Deputaţilor 
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