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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  
 
           București, 13 decembrie 2021                                 
                     PL-x 422/2021 
     
     
    
 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii cetăţeniei române nr.21/1991, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunități cu 

adresa nr. PL-x 422 din 06.11.2017, înregistrat cu nr.4c-11/1054/07.11.2017. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Laura-Cătălina Vicol Ciorbă 
 
 
 
 

 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
București, 13 decembrie 2021                                    
Nr. PL-x 422/2017 

  
   
            

 RAPORT 
 asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 422 din 06.11.2017, înregistrat cu nr. 4c-

11/1054/07.11.2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativa legislativă în şedinţa 

din ziua de 30 octombrie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 

alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat. 

Proiectul de lege 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. Actul normativ prevede modificarea 

art.9 din lege, care reglementează dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori ai 

cetăţenilor străini şi apatrizilor, în sensul reglementării de o manieră detaliată, sub aspectul 

condiţiilor de fond şi procedurale, dobândirea cetăţeniei de către minori, instituindu-se reguli clare 

menite să înlăture riscul apariţiei unor interpretări diferite. Prevederi asemănătoare sunt introduse 

şi în materia redobândirii cetăţeniei române, în cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform adresei cu 

nr.4451 din 12 septembrie 2017. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform adresei cu nr.743 

din 19 septembrie 2017. 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-5/502/07.11.2017), 

avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-

6/386/22.11.2017), avizul favorabil al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării (nr.4c-18/628/20.11.2017) și punctului de vedere favorabil al Guvernului 

României transmis prin adresa cu nr. 82/DPSG/29.01.2020. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 13 decembrie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform 

listei de prezenţă. 

La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au avut loc, a participat, în 

conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate 

de invitat domnul George Șerban, secretar de stat la Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 

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

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, cu amendamente admise 

prezentate în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura-Cătălina Vicol Ciorbă László-Zsolt Ladányi 

 

                                                

                              
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu
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PLx. 422/2017 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii cetăţeniei române nr.21/1991 
 

Nr. 
Crt. 

LEGE în vigoare Forma adoptată Senat Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivare 

1. LEGEA nr. 21/1991 din 1 martie 1991 
a cetăţeniei române 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

nr.21/1991 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.65 din 21 
septembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.760 din 25 septembrie 
2017, cu următoarele completări: 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.65 din 21 
septembrie 2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.760 din 25 septembrie 
2017. 

 

3. Art. 8 1. La articolul I, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, pct.l

2 
Cetăţenia română poate fi acordată, la 
cerere, persoanei fără cetăţenie sau 
cetăţeanului străin care poate 
contribui în mod semnificativ la 
promovarea imaginii României prin 
performanţe deosebite în domeniul 
sportului, cu posibilitatea stabilirii 
domiciliului în ţară sau cu menţinerea 
acestuia în străinătate, dacă sunt 
întrunite următoarele condiţii: 

1, cu 
următorul cuprins: 
 
„l1. La articolul 82

Se elimină 
 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

, după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit.c), cu următorul 
cuprins: 
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a)solicitantul va reprezenta România 
în loturile naţionale, în conformitate 
cu reglementările statutare ale 
federaţiei sportive internaţionale la 
care România este afiliată; 
b)solicitantul îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi 
e) şi îşi exprimă ataşamentul faţă de 
România şi faţă de sistemul de valori 
specific societăţii româneşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) în cazul în care copilul are vârsta cuprinsă 
între 14 şi 18 ani, cererea este înaintată de 
către părinţi sau reprezentantul legal al 
acestuia şi însoţită de acordul scris al 
copilului.” 

 

4. Art. 11 
(1)Persoanele care au fost cetăţeni 
români, dar au pierdut cetăţenia 
română din motive neimputabile lor 
sau cărora această cetăţenie le-a fost 
ridicată fără voia lor, precum şi 
descendenţii 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). 

2. La articolul I, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, pct.31, cu 
următorul cuprins: 
„31

Se elimină 
 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării  
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

. La articolul 11, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art.11.- (1) Persoanele care au fost cetăţeni 
români, dar au pierdut cetăţenia română din 
motive neimputabile lor sau cărora această 
cetăţenie le-a fost ridicată fară voia lor, 
precum şi descendenţii acestora până la 
gradul III, redobândesc sau li se acordă, 
după caz, la cerere, cetăţenia română, cu 
posibilitatea păstrării cetăţeniei străine și 
stabilirea domiciliului în ţară sau cu 
menţinerea acestuia în străinătate, dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.8 
alin.(l) lit.b), c) şi e).” 

 

 


