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  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
şi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind cetăţenia 
română, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 801 din 1 noiembrie 2006, înregistrată 
sub nr. 31/1272  din 3 noiembrie 2006. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 
26 octombrie  2006, a respins propunerea legislativă. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 
prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa 
nr.1666 din 26 mai 2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative 
în forma prezentată. 

 Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, 
conform avizului nr.589/ 20.04.2006.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii termenelor 
administrative de acordare şi de dobândire a cetăţeniei române, a creşterii 
numărului membrilor Comisiei pentru constatarea condiţiilor de acordare a 
cetăţeniei şi stimularea  acestora printr-o serie de înlesniri ce urmează a fi 
stabilite prin norme elaborate de Ministerul Justiţiei.  
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               Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii a fost examinată în şedinţa 
Comisiei din 13.06 2007, întocmindu-se Raportul pentru  adoptare, cu 
amendamente admise, nr. Pl.x.801/2006.             
               În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 28 iunie 2007 a hotărât 
retrimiterea Propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21 din 1 martie 1991 privind cetăţenia română Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, sesizată în fond, în vederea unei noi examinări şi 
depunerii unui nou raport.    

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, iniţiativa legislativă supusă dezbaterii a fost 
reexaminată în şedinţa Comisiei din 27 august 2007. La lucrările Comisiei 
juridice a luat parte, în calitate de invitat, doamna Katalin Barbara Kibedi, 
secretar de stat la Ministerul Justiţiei.  
             La reexaminarea acestei propuneri legislative, din totalul de 
28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la 
şedinţă 15 deputaţi. 
                       În urma rediscutării  proiectului de lege, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
menţinerea Raportului iniţial nr.Plx.801/2006 din 13 iunie 2007 de 
adoptare a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind cetăţenia română, cu 
amendamente admise. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea 
unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
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