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CAMERA DEPUTATILOR

COMISIA JURIDICA,
DE DISCIPLINA “I IMUNITATI

Bucure”ti, 26.11.1997
Nr.366

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea ”i

completarea Legii nr.21/1991 privind cetªþenia românª

Cu adresa nr.366 din 13 noiembrie 1997, înregistratª sub
nr.1085/XVIII/11/14 noiembrie 1997, Secretarul General al Camerei
Deputaþilor a trimis Comisiei juridice, de disciplinª ”i imunitªþi  proiectul de
lege menþionat mai sus, spre examinare ”i dezbatere în fond.

In raport  cu obiectul ”i conþinutul sªu, proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.

Proiectul a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, conform
avizului nr.767/15 octombrie 1997.

Cu adresa nr.XVIII/5/468/19 noiembrie 1997, Comisia pentru
drepturile omului, culte ”i problemele minoritªþilor naþionale, sesizatª în
avizare, a hotªrât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilª a proiectului, cu
un amendament.

In temeiul prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi a examinat proiectul de
lege în ”edinþa sa din 26 noiembrie 1997.

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotªrât, cu majoritate,
de voturi, ca proiectul de lege sª fie supus Plenului Camerei Deputaþilor spre
dezbatere ”i adoptare în forma prezentatª.

In cursul dezbaterii în comisie, urmªtorul amendament nu a  fost
acceptat.
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1.         Art.I  pct.3:

     Articolul 9 va avea
urmªtorul cuprins:
  "Art.9. - Cetªþenia
românª se poate acorda,
la cerere, persoanei fªrª
cetªþenie sau
cetªþeanului strªin, dacª
îndepline”te urmªtoarele
condiþii:
  a) s-a nªscut ”i
domiciliazª la data
cererii pe teritoriul
României sau, de”i nu sa
nªscut pe acest teritoriu,
locuie”te legal ”i în mod
obi”nuit pe teritoriul
statului român de cel
puþin 7 ani sau, în cazul
în care este cªsªtorit cu
un cetªþean român , de
cel puþin 5 ani;"

 Dl. deputat Liviu
Alexandru Mera a
propus menþinerea
duratei de 5 ani ”i,
respectiv, 3 ani din
Legea nr.21/1991
privind cetªþenia
românª, art.9, lit.a),
nemodificat, propunere
însu”itª de Comisia
pentru drepturile
omului, culte ”i
problemele minoritªþilor
naþionale.

  Se respinge
amendamentul ”i se
menþine textul din
proiect, pentru mai
multª rigoare în
acordarea cetªþeniei
române.

                   VICEPRESEDINTE,                       SECRETAR,
                  George Iulian Stancov                  Nicolae Grªdinaru


