
   

 
Bucureşti, 3 noiembrie 2021 

Nr.4c-21/231 

 

 

 

AVIZ 

asupra  Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a fost sesizată, spre dezbatere în avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2021 pentru 

completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991,  trimis prin adresa  PL-x 410/2021 

din 4 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-21/231 din data de 4 octombrie 2021. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în 

şedinţa din 27 septembrie 2021.   

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege menționat mai sus, 

în şedinţa în sistem mixt din data de  3 noiembrie 2021. 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii cetăţeniei 

române nr.21/1991, în sensul instituirii necesităţii aplicării apostilei sau a 

supralegalizării anumitor categorii de acte prin care se dovedeşte îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, pentru redobândirea 

cetăţeniei române. Totodată, se are în vedere şi reglementarea posibilităţii 

îndeplinirii procedurii de comunicare a ordinelor de acordare/redobândire a 

cetăţeniei române prin mijloace electronice, la adresa de poştă electronică indicată 

de solicitant în cuprinsul cererii depuse. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr. 585/21.07.2021. 

           În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

  

 

              PREȘEDINTE, 

                 Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 

 

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 

 

 


