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                            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                               CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                    Bucureşti, 10 noiembrie 2015 
                    Nr. PL- x 738/2015 

 
RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 37/2015 pentru 

modificarea �i completarea Legii cetă�eniei nr. 21/1991 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond,  în procedură de urgen�ă, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea �i completarea Legii 
cetă�eniei nr. 21/1991, trimis cu adresa nr. PL-x 738 din 28 octombrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1352  din 30 
octombrie 2015. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 26 octombrie 2015.  
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 964 din 10 septembrie 2015, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru comunită�ile de români din afara grani�elor �ării a avizat favorabil ini�iativa legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte �i problemele minorită�ilor na�ionale a avizat favorabil 

ini�iativa legislativă cu avizul nr. 4c-5/743 din 4 noiembrie 2015. 
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Comisia pentru politică externă a avizat favorabil ini�iativa legislativă cu avizul nr. 4c-13/70 din 3 noiembrie 
2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea unor prevederi din Legea cetă�eniei române nr. 
21/1991, republicată, cu modificările �i completările ulterioare. În acest sens, motivarea reglementării descrisă în 
preambul, constă în introducerea unor facilită�i în ceea ce prive�te acordarea cetă�eniei române cetă�enilor străini 
sau persoanelor fără cetă�enie care au contribuit în mod semnificativ la păstrarea �i promovarea culturii, civiliza�iei 
�i spiritualită�ii române�ti sau care pot contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin 
performan�e deosebite în domeniul sportului. 
 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din  10 noiembrie 2015.  
           La dezbateri au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, Mihail Gabriel Cucu, consilier juridic, Direc�ia Elaborare 
Acte Normative din Ministerul Justi�iei. 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  Legii privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 
37/2015 pentru modificarea �i completarea Legii cetă�eniei nr. 21/1991, cu amendamentele redate în Anexa care face 
parte din prezentul raport.   

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
  

                      
                     PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR, 
 
                Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                      Sorin Constantin STRAGEA                          

 
 
 
 

 
 
�ef serviciu, Ciprian Bucur 
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Consilier parlamentar, Paul Şerban 

Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 
21/1991 

Text OUG nr. 37/2015 Text Senat Comisia juridică 
(autor 
amendament) 

Motivare 

1.   Lege privind 
aprobarea 
Ordonan�ei de 
urgen�ă a 
Guvernului nr. 
37/2015 pentru 
modificarea �i 
completarea Legii 
cetă�eniei române nr. 
21/1991  

Nemodificat  

2.   Articol unic. – Se 
aprobă Ordonan�a de 
urgen�ă a 
Guvernului nr. 37 din 
9 septembrie 2015 
pentru modificarea �i 
completarea Legii 
cetă�eniei române nr. 
21/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 697 din 15 
septembrie 2015, cu 

Articol unic. – Se 
aprobă Ordonan�a 
de urgen�ă a 
Guvernului nr. 37 
din 9 septembrie 
2015 pentru 
modificarea �i 
completarea Legii 
cetă�eniei române 
nr. 21/1991, 
publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 

Corelare cu pct. 7, 
referitor la 
eliminarea art. 81 
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următoarea 
modificare: 

nr. 697 din 15 
septembrie 2015.  
Autor: Comisia 
juridică, de 
disciplină �i 
imunită�i 

3.   - La articolul I 
punctul 1, articolul 
81 se modifică �i va 
avea următorul 
cuprins: 

Se elimină 
Autor: Comisia 
juridică, de 
disciplină �i 
imunită�i 

Corelare cu pct. 7, 
referitor la 
eliminarea art. 81 

4.  Ordonan�ă de urgen�ă 
a Guvernului nr. 
37/2015 pentru 
modificarea �i 
completarea Legii 
cetă�eniei române nr. 
21/1991 

 Nemodificat  

5.  Art. I. - Legea 
cetăţeniei române nr. 
21/1991, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 576 din 13 august 
2010, cu modificările 
şi completările 
ulterioare, se modifică 
şi se completează după 
cum urmează: 
 

 Nemodificat  
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7.  1. După articolul 8 se 
introduc două noi 
articole, articolele 81 �i 
82, cu următorul 
cuprins: 
    
Art.81 – Cetă�enia 
română se poate acorda, 
la cerere, persoanei fără 
cetă�enie sau 
cetă�eanului străin care 
a contribuit în mod 
deosebit la protejarea �i 
promovarea culturii, 
civiliza�iei �i 
spiritualită�ii 
române�ti, cu 
posibilitatea stabilirii 
domiciliului în �ară sau 
cu men�inerea acestuia 
în străinătate, dacă 
îndepline�te condi�iile 
prevăzute la art. 8 alin. 
(1) lit. b), c) �i e). 

 
 
 
 
 
 
Art. 81. – Cetă�enia 
română se poate 
acorda, la cerere, 
persoanei fără 
cetă�enie sau 
cetă�eanului străin 
care a contribuit în 
mod deosebit la 
protejarea �i 
promovarea culturii, 
�tiin�ei, civiliza�iei 
�i spiritualită�ii 
române�ti �i care 
î�i asumă 
apartenen�a la 
spa�iul cultural 
românesc, cu 
posibilitatea stabilirii 
domiciliului în �ară 
sau cu men�inerea 
acestuia în străinătate, 
dacă îndepline�te 
condi�iile prevăzute 
la art. 8 alin. (1) lit. 

 
 
 
 
 
Se elimină. 
Autor: Comisia 
juridică, de 
disciplină �i 
imunită�i 

Se consideră că 
textul de lege în 
acutala formulare 
este suficientă, clară 
�i acoperitoare. 
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b), c) �i e). 
8.  Art. 82 . – Cetă�enia 

română poate fi 
acordată, la cerere, 
persoanei fără 
cetă�enie sau 
cetă�eanului străin care 
poate contribui în mod 
semnificativ la 
promovarea imaginii 
României prin 
performan�ele 
deosebite în domeniul 
sportului, cu 
posibilitatea stabilirii 
domiciliului în ţara sau 
cu menţinerea acestuia 
în străinătate, dacă sunt 
întrunite următoarele 
condiţii 

 Nemodificat  

9.  a) solicitantul va 
reprezenta România 
în loturile naţionale, 
în conformitate cu 
reglementările 
statutare ale 
federaţiei sportive 
internaţionale la care 
România este 
afiliată; 

 Nemodificat  
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10.  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 
societătii româneşti.” 

 Nemodificat  

11.  
 
 
 
(4)În cazul în care 
minorul a dobândit 
cetăţenia română în 
condiţiile alin. (1) sau 
(2) şi nu a fost inclus 
în certificatul de 
cetăţenie al părintelui 
sau nu i s-a eliberat 
certificat de cetăţenie 
potrivit dispoziţiilor 
art. 20 alin. (5) sau 
(7), părinţii sau, după 
caz, părintele, cetăţeni 
români, pot solicita 
transcrierea ori 

2. La articolul 9, 
alineatul (4) se 
modifică �i va avea 
următorul cuprins: 

 
„(4) In cazul în care 
minorul a dobândit 
cetăţenia română în 
condiţiile alin. (1) 
sau (2) şi nu a fost 
inclus în certificatul 
de cetăţenie al 
părintelui sau nu i s-
a eliberat certificat 
de cetăţenie potrivit 
dispoziţiilor art. 20 
alin. (7) sau (11), 
părinţii sau, după 
caz, părintele, 

 Nemodificat  
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înscrierea în registrele 
de stare civilă române 
a certificatelor sau 
extraselor de stare 
civilă eliberate de 
autorităţile străine în 
condiţiile Legii nr. 
119/1996*) cu privire 
la actele de stare 
civilă, republicată. 
*) Legea nr. 119/1996 
cu privire la actele de 
stare civilă a fost 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
743 din 2 noiembrie 
2009. 
 

cetăţeni români, pot 
solicita transcrierea 
ori înscrierea în 
registrele de stare 
civilă române a 
certificatelor sau 
extraselor de stare 
civilă eliberate de 
autorităţile străine în 
condiţiile Legii nr. 
119/1996 cu privire 
la actele de stare 
civilă, republicată, 
cu modificările �i 
completările 
ulterioare. 
 

12.  
 
 
 
Art. 11 (1)Persoanele 
care au dobândit 
cetăţenia română 
prin naştere sau prin 
adopţie şi care au 
pierdut-o din motive 
neimputabile lor sau 

3.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 

 Nemodificat  
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această cetăţenie Ie-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). 
 

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)." 
 

13. Art. 13 
(1)Cererea de acordare 
sau, după caz, de 
redobândire a 
cetăţeniei române se 
formulează în limba 
română, se adresează 
Comisiei pentru 
cetăţenie şi se depune 
personal sau, în cazuri 
temeinic justificate, 
prin mandatar cu 

4.La articolul 13, după 
alineatul (2) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat 
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procură specială şi 
autentică la sediul 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie, fiind 
însoţită de acte care 
dovedesc îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute 
de prezenta lege. 
(2)Cererile de 
redobândire sau de 
acordare a cetăţeniei 
române întemeiate pe 
dispoziţiile art. 10 alin. 
(1) şi art. 11 pot fi 
depuse şi la misiunile 
diplomatice sau la 
oficiile consulare ale 
României. În cazul în 
care cererile au fost 
depuse la misiunile 
diplomatice sau la 
oficiile consulare ale 
României, acestea vor 
fi trimise de îndată 
Comisiei pentru 
cetăţenie din cadrul 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(3) Cererile de 
acordare a cetăţeniei 
române întemeiate pe 
dispoziţiile art. 81 pot fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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depuse şi la misiunile 
diplomatice sau la 
oficiile consulare ale 
României din statul pe 
teritoriul căruia 
solicitantul îşi are 
domiciliul. În acest caz, 
cererea va fi trimisă, de 
îndată, Comisiei pentru 
cetăţenie din cadrul 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie, prin 
intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, 
însoţită de un punct de 
vedere emis de misiunea 
diplomatică sau oficiul 
consular cu privire la 
îndeplinirea condiţiei ca 
solicitantul să fi 
contribuit în mod 
semnificativ la 
protejarea şi 
promovarea culturii, 
civilizaţiei şi 
spiritualităţii româneşti. 
În situaţia în care 
cererea a fost depusă la 
sediul Autorităţii 
Naţionale pentru 



 12

Cetăţenie, Comisia 
pentru cetăţenie va 
solicita Ministerului 
Afacerilor Externe 
punctul de vedere cu 
privire la îndeplinirea 
condiţiei ca solicitantul 
să fi contribuit în mod 
semnificativ la 
protejarea şi 
promovarea culturii, 
civilizaţiei şi 
spiritualităţii 
româneşti." 
 

14.  5.După articolul 13 se 
introduce un nou articol, 
articolul 131, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 131 
(1) În cazul persoanelor 
prevăzute la art. 82, prin 
derogare de la 
prevederile art. 12, 
acordarea cetăţeniei 
române se face prin 
hotărâre a Guvernului 
iniţiată de Ministerul 
Tineretului şi Sportului. 
 

 Nemodificat  
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15.  (2) Cererea de acordare 
a cetăţeniei române 
întemeiată pe 
dispoziţiile art. 82 se 
depune la Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
în calitate de unică 
autoritate publică care 
formulează propuneri 
privind acordarea 
cetăţeniei române în 
baza acestui articol. 

 Nemodificat  

16.  (3) Ministerul 
Tineretului şi Sportului 
va înainta Comisiei 
pentru cetăţenie din 
cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie cererea 
însoţită de actele 
doveditoare şi de 
propunerea privind 
acordarea cetăţeniei 
române, în vederea 
verificării îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. b), c) 
şi e). 

 Nemodificat  

17.  (4) Pe baza raportului 
Comisiei pentru 

 Nemodificat  
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cetăţenie din cadrul 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie, care 
constată îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. b), c) 
şi e), Ministerul 
Tineretului şi Sportului 
propune Guvernului 
acordarea cetăţeniei 
române. 

18.  (5) În cazul în care 
Comisia pentru 
cetăţenie constată 
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. b), c) 
şi e), preşedintele 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie 
respinge, prin ordin, 
cererea de acordare a 
cetăţeniei. Ordinul va fi 
comunicat, de îndată, 
solicitantului, prin 
scrisoare recomandată 
cu confirmare de 
primire, precum şi 
Ministerului Tineretului 
şi Sportului. 

 Nemodificat  
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19.  (6) Cetăţenia română se 

dobândeşte la data 
depunerii jurământului 
de credinţă faţă de 
România. Prevederile 
art. 20 referitoare la 
depunerea jurământului 
de credinţă sunt 
aplicabile în mod 
corespunzător. 

 Nemodificat  

20.  (7) Nedepunerea, din 
motive imputabile 
persoanei care a obţinut 
cetăţenia română în 
condiţiile art. 82, a 
jurământului de 
credinţă, în termenul 
prevăzut de lege, atrage 
încetarea efectelor 
hotărârii prevăzute la 
alin. (1). Constatarea 
încetării efectelor 
hotărârii de acordare a 
cetăţeniei române se 
face de către 
preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie." 

 Nemodificat  

21.  6.La articolul 14,  Nemodificat  
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(4)Comisia are 
activitate permanentă, 
este formată dintr-un 
preşedinte şi din 20 
de membri, personal 
din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie. Lucrările 
Comisiei nu sunt 
publice, acestea se 
desfăşoară în prezenţa 
a cel puţin 3 membri şi 
sunt prezidate de 
preşedinte, iar în lipsa 
acestuia, de către un 
membru desemnat de 
acesta. 
 

alineatul (4) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
"(4) Comisia are 
activitate permanentă, 
este formată din 21 de 
membri, personal de 
specialitate juridică 
asimilat judecătorilor 
şi procurorilor din 
cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie, din care 
unul are calitatea de 
preşedinte. Lucrările 
Comisiei nu sunt 
publice, acestea se 
desfăşoară în prezenţa a 
cel puţin 3 membri şi 
sunt prezidate de 
preşedinte, iar în lipsa 
acestuia, de către un 
membru desemnat de 
acesta." 
 

22. (5)În cazul în care sunt 
întrunite condiţiile 
pentru acordarea 

7.La articolul 15, după 
alineatul (5) se 
introduce un nou 
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cetăţeniei române, 
Comisia stabileşte, 
într-un termen ce nu 
va depăşi 6 luni, 
programarea persoanei 
la interviul organizat 
pentru verificarea 
condiţiilor prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. f) şi 
g). 
 

alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(6) În cazul cererilor de 
acordare a cetăţeniei 
române formulate 
potrivit art. 81, Comisia, 
printr-un raport motivat, 
elaborat cu luarea în 
considerare a punctului 
de vedere al 
Ministerului Afacerilor 
Externe, precum şi a 
celorlalte documente 
necesare soluţionării 
cererii, prevăzute de 
lege, constată 
îndeplinirea sau 
neîndeplinirea 
condiţiilor pentru 
acordarea cetăţeniei 
române prevăzute la art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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81." 
23.  

 
 
 
b)completarea 
dosarului, în termen de 
cel mult două luni de 
la primirea solicitării 
secretariatului tehnic 
al Comisiei de către 
petent, în cazul în care 
se constată lipsa unor 
documente necesare 
soluţionării cererii, sub 
sancţiunea respingerii 
cererii ca nesusţinută; 
 

8.La articolul 16 
alineatul (2), literele b) 
şi c) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
"b) completarea 
dosarului, în termen de 
cel mult 4 luni de la 
primirea solicitării 
secretariatului tehnic al 
Comisiei de către 
petent, în cazul în care 
se constată lipsa unor 
documente necesare 
soluţionării cererii, sub 
sancţiunea respingerii 
cererii ca nesusţinută; 
 

 Nemodificat  

24. c)fixarea termenului 
la care Comisia va 
verifica îndeplinirea 
condiţiilor necesare 
acordării sau 
redobândirii cetăţeniei 
române potrivit art. 11, 
termen care nu va 
depăşi 5 luni de la 
data înregistrării 
cererii. 
 

c) fixarea primului 
termen, la care Comisia 
va verifica îndeplinirea 
condiţiilor necesare 
acordării sau 
redobândirii cetăţeniei 
române potrivit art. 11, 
la cel mult 5 luni de la 
data înregistrării 
cererii." 
 

 Nemodificat  
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25.  9.După articolul 16 se 
introduce un nou articol, 
articolul 161, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 161 
În situaţia în care 
persoana care a solicitat 
acordarea sau 
redobândirea cetăţeniei 
române este cercetată 
într-o cauză penală, 
Comisia, dacă nu există 
alte motive pentru 
respingerea cererii, 
poate dispune 
suspendarea procedurii 
de acordare sau 
redobândire a cetăţeniei 
române până la 
finalizarea acelei 
cauze." 
 

 Nemodificat  

26.  
 
 
 
Art.20(1)Cetăţenia 
română se acordă sau 
se redobândeşte la data 
depunerii jurământului 

10.Articolul 20 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 20 
(1) Cetăţenia română se 
acordă sau se 
redobândeşte la data 
depunerii jurământului 

 Nemodificat  
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de credinţă. 
 

de credinţă. 
 

27. (2)În termen de 3 luni 
de la data comunicării 
ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie de 
acordare sau 
redobândire a 
cetăţeniei române, 
persoanele cărora li s-a 
acordat sau care au 
redobândit cetăţenia 
română vor depune 
jurământul de credinţă 
faţă de România. 
 

(2) În termen de 6 luni 
de la data comunicării 
ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie de 
acordare sau 
redobândire a cetăţeniei 
române sau, după caz, 
de la publicarea în 
Monitorul Oficial a 
hotărârii Guvernului 
de acordare a 
cetăţeniei române, 
persoanele cărora li s-a 
acordat sau care au 
redobândit cetăţenia 
română vor depune 
jurământul de credinţă 
faţă de România. 
 

 Nemodificat  

28. (3)Jurământul de 
credinţă se depune în 
şedinţă solemnă în faţa 
ministrului justiţiei şi a 
preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie sau a 
unuia dintre cei 2 

(3) În cazuri temeinic 
justificate, termenul 
prevăzut la alin. (2) 
poate fi prelungit o 
singură dată, dacă 
cererea de prelungire 
însoţită de documente 
doveditoare este 

 Nemodificat  
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vicepreşedinţi ai 
autorităţii delegaţi în 
acest sens şi are 
următorul conţinut: 
"Jur să fiu devotat 
patriei şi poporului 
român, să apăr 
drepturile şi interesele 
naţionale, să respect 
Constituţia şi legile 
României." 
 

formulată înainte de 
împlinirea acestuia. 
 

29. (4)După depunerea 
jurământului, Comisia 
eliberează certificatul 
de cetăţenie română, 
care va fi întocmit în 
două exemplare, 
semnate de 
preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie, dintre care 
un exemplar va fi 
înmânat titularului. 
Ambele exemplare ale 
certificatului conţin 
elemente de siguranţă 
şi au aplicate fotografii 
ale titularului. 
 

(4) Cererea de 
prelungire prevăzută 
la alin. (3) se aprobă 
de către preşedintele 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie sau, 
după caz, de şeful 
misiunii diplomatice 
ori al oficiului 
consular. 
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30. (5)În situaţia în care 
copiii minori 
dobândesc cetăţenia 
română odată cu 
părinţii sau cu unul 
dintre ei, aceştia vor fi 
înscrişi în certificatul 
de cetăţenie al 
părinţilor şi nu depun 
jurământul. 
 

(5) Jurământul de 
credinţă se depune în 
şedinţă solemnă în faţa 
ministrului justiţiei 
sau a preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie ori a 
unuia dintre cei 2 
vicepreşedinţi ai 
autorităţii delegaţi în 
acest sens şi are 
următorul conţinut: 
«Jur să fiu devotat 
patriei şi poporului 
român, să apăr 
drepturile şi interesele 
naţionale, să respect 
Constituţia şi legile 
României.» 
 

 Nemodificat  

31. (6)Persoana care a 
obţinut cetăţenia 
română în condiţiile 
prevăzute la art. 10 şi 
11, cu menţinerea 
domiciliului în 
străinătate, va depune 
jurământul de credinţă 
în faţa şefului misiunii 
diplomatice sau al 

(6) După depunerea 
jurământului, Comisia 
eliberează certificatul 
de cetăţenie română, 
care va fi întocmit în 
două exemplare, 
semnate de 
preşedintele 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie, 

 Nemodificat  
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oficiului consular al 
României din ţara în 
care domiciliază, în 
termenul prevăzut la 
alin. (2). În acest caz, 
certificatul de 
cetăţenie română va fi 
eliberat de şeful 
misiunii diplomatice 
sau al oficiului 
consular respectiv. 
 

dintre care un 
exemplar va fi 
înmânat titularului. 
Ambele exemplare ale 
certificatului conţin 
elemente de siguranţă 
şi au aplicate fotografii 
ale titularului. 
 

32. (7)În cazul în care 
copilul devine major în 
timpul procesului de 
soluţionare a cererii şi 
până la data dobândirii 
de către părinţi a 
cetăţeniei române, 
acesta va depune 
jurământul şi i se va 
elibera certificat de 
cetăţenie distinct. 
 

(7) În situaţia în care 
copiii minori 
dobândesc cetăţenia 
română odată cu 
părinţii sau cu unul 
dintre ei, aceştia vor fi 
înscrişi în certificatul 
de cetăţenie al 
părinţilor şi nu depun 
jurământul. 
 

 Nemodificat  

33.  (8) Persoana care a 
obţinut cetăţenia română 
în condiţiile prevăzute 
la art. 10 şi 11, cu 
menţinerea domiciliului 
în străinătate, va depune 

 Nemodificat  
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jurământul de credinţă, 
în termenul prevăzut de 
lege, în faţa şefului 
misiunii diplomatice sau 
al oficiului consular al 
României din ţara în 
care domiciliază. În 
acest caz, certificatul de 
cetăţenie română va fi 
eliberat de şeful 
misiunii diplomatice sau 
al oficiului consular 
respectiv. Şeful misiunii 
diplomatice sau al 
oficiului consular poate 
delega aceste atribuţii 
unui alt membru al 
personalului diplomatic 
sau consular. 
 

34.  (9) Persoana care a 
obţinut cetăţenia română 
în condiţiile prevăzute 
la art. 10 şi 11, cu 
menţinerea domiciliului 
în străinătate, poate 
depune jurământul de 
credinţă şi în condiţiile 
prevăzute la alin. (5), în 
termenul prevăzut de 
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lege, cu acordul şefului 
misiunii diplomatice sau 
al oficiului consular al 
României din ţara în 
care domiciliază. 
 

35.  (10) Prevederile alin. (8) 
şi (9) se aplică în mod 
corespunzător şi în 
cazul persoanelor care 
au obţinut cetăţenia 
română în condiţiile 
prevăzute la art. 81. 
 

 Nemodificat  

36.  (11) În cazul în care 
copilul devine major în 
timpul procesului de 
soluţionare a cererii şi 
până la data dobândirii 
de către părinţi a 
cetăţeniei române, 
acesta va depune 
jurământul şi i se va 
elibera certificat de 
cetăţenie distinct." 
 

 Nemodificat  

37.  
 
 
 

11.Articolul 22 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 22 

 Nemodificat  
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Art.22 (1)Dovada 
cetăţeniei române se 
face cu cartea de 
identitate sau, după 
caz, cu buletinul de 
identitate, paşaportul 
ori cu certificatul 
prevăzut la art. 20 
alin. (4). 
 

(1) Dovada cetăţeniei 
române se face cu cartea 
de identitate sau, după 
caz, cu buletinul de 
identitate, cu paşaportul, 
cu titlul de călătorie 
fără menţiunea 
«identitate incertă», cu 
certificatul prevăzut la 
art. 20 alin. (6) sau cu 
documentele prevăzute 
la art. 23. 
 

38. (2)Cetăţenia copilului 
până la vârsta de 14 
ani se dovedeşte cu 
certificatul său de 
naştere, însoţit de 
buletinul ori cartea de 
identitate, după caz, 
sau paşaportul 
oricăruia dintre părinţi. 
 

(2) Cetăţenia copilului 
până la vârsta de 14 ani 
se dovedeşte cu 
paşaportul, cu titlul de 
călătorie fără 
menţiunea «identitate 
incertă» sau cu 
certificatul său de 
naştere, însoţit de 
buletinul ori cartea de 
identitate, după caz, sau 
paşaportul oricăruia 
dintre părinţi, ori cu 
documentele prevăzute 
la art. 23." 
 

 Nemodificat  

39. (8)Dovada renunţării 12.La articolul 31, după  Nemodificat  
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la cetăţenia română se 
face cu adeverinţă 
eliberată de 
secretariatul Comisiei, 
pentru persoanele cu 
domiciliul în România, 
ori de misiunile 
diplomatice sau 
oficiile consulare ale 
României, pentru 
persoanele cu 
domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate, 
în baza ordinului 
preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie. 
 

alineatul (8) se introduc 
două noi alineate, 
alineatele (9) şi (10), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(9) Neprezentarea în 
vederea eliberării 
adeverinţei de renunţare 
la cetăţenia română, în 
termen de 6 luni de la 
data comunicării 
ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie de 
aprobare a cererii de 
renunţare la cetăţenia 
română, atrage încetarea 
efectelor ordinului faţă 
de persoana în cauză. 
 

40.  (10) Constatarea 
încetării efectelor 
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ordinului de aprobare a 
renunţării la cetăţenia 
română faţă de 
persoanele care nu s-au 
prezentat în vederea 
eliberării adeverinţei de 
renunţare la cetăţenia 
română în termenul 
prevăzut la alin. (9) se 
face de către 
preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie, la sesizarea 
direcţiei de specialitate 
din cadrul autorităţii 
sau, după caz, de şeful 
misiunii diplomatice ori 
al oficiului consular." 

41.  Art. II 
În termen de 6 luni de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, persoanele 
cărora, prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie, li s-a aprobat 
cererea de renunţare la 
cetăţenia română până 
la data intrării în vigoare 
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a ordonanţei de urgenţă 
pot solicita, în condiţiile 
legii, eliberarea 
adeverinţei de renunţare 
la cetăţenia română, sub 
efectul prevăzut la art. 
31 alin. (9) din Legea 
cetăţeniei române nr. 
21/1991, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenţa ordonanţă 
de urgenţă. 
 

Consilier parlamentar, Paul �erban 
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