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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (Pl-x 430/2017), 

trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 430 din 6 

noiembrie 2017, înregistrată cu nr.4c-11/1062 din 7 noiembrie 2017. 

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

categoria legilor organice, fiind incidente prevedrile art.5 alin.(1) din Constituția 

României, republicată. 

 
 

                                    PREŞEDINTE 
 

       Mihai-Alexandru Badea 
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 RAPORT  
 asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (Pl-x 430/2017), 
trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.Pl-x 430 din 6 
noiembrie 2017, înregistrată cu nr.4c-11/1062 din 7 noiembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din ziua de 30 octombrie 2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 
prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul reglementării unei proceduri privind recunoaşterea 
dobândirii de către minor a cetăţeniei române odată cu părintele său, în cazul în care 
minorul care a dobândit cetăţenia română în condiţiile art.9 alin.(1) sau (2) din Legea 
nr.21/1991 nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei 
cu nr.406 din 31 mai 2017. 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a avizat 
negativ propunerea legislativă, în ședința din 13 martie 2018, cu unanimitate de 
voturi, conform adresei cu nr.4c-18/627 din 13 martie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil inițiativa legislativă, în ședința din 14 noiembrie 2017, 
cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/505 din 14 noiembrie 2017. 



Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 21 
noiembrie 2017, conform adresei cu nr.4c-6/390 din 21 noiembrie 2017. 

Guvernul României nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma 
prezentată, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.1232 din 18 
august 2017 şi precizează faptul că, “în vederea clarificării problemelor intervenite 
în practică în aplicarea Legii nr.21/1991, la nivelul Ministerului Justiţiei a fost 
elaborat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991, 
care… va asigura o rezolvare adecvată a situaţiei expuse.”. 

Guvernul României aflat în exercițiu la data de 17 ianuarie 2020, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de vedere transmis prin adresa 
cu nr.33/DPSG/17.01.2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţa online desfășurată în sistem mixt din ziua de 4 martie 2021. 

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

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 
raport de respingere a  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr.21/1991, întrucât soluțiile legislative propuse în proiectul 
de act normativ au fost reglementate la data de 25 septembrie 2017 prin modificarea 
Art.9 din Capitorlul II, Secțiunea 3, articol modificat de Art.I, punctul 2 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.65/2017. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevedrile art.5 alin.(1) din 
Constituția României, republicată. 
 

 

         PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

               Mihai-Alexandru Badea                Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 

 

 

 

 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu 


