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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 
 

                                                                         
                                                                                   Bucureşti, 24aprilie 2018 

                                                                 Nr.4c-18/142 
 
 

AVIZ 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi  

completarea Legii nr.21/1991 a  cetăţeniei române, republicată  
 

  
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în 

avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21 a 

cetăţeniei române, republicată, trimisă prin adresa Plx 193/2018 din 10 aprilie 2018, 

înregistrată cu numărul 4c-18/142 din 11 aprilie 2018. 

 
    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea legislativă în 

şedinţa din 3 aprilie 2018. 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 24 aprilie  2018. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, în fapt, doar completarea Legii 

cetățeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 

proiectului, se are în vedere doar acordarea cetățeniei, la cerere, „persoanelor care își asumă 

în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând 

filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de 

modul în care aceștia sunt apelați” . 

 

mona.alesandru
CD
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Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, precum și avizul negativ, motivat, al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu 

nr.975/15.11.2017. 

     

                În urma examinării Propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea  favorabilă a iniţiativei legislative, cu un 

amendament admis, prezentat în anexă. 

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

legilor organice. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                                            Mona-Valentina ALESANDRU 
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ANEXĂ  
AMENDAMENT AMDIS 

 

Nr.crt Text act normativ de 
bază 

(Legea nr.21/1991 a 
cetățeniei române) 

Text Senat Amendament 
Comisia pentru comunitățile 

de români din afara 
granițelor țării 

Motivație  

 
 Art.81 

 
 
Cetăţenia română se 
poate acorda, la cerere, 
persoanei fără cetăţenie 
sau cetăţeanului străin 
care a contribuit în mod 
deosebit la protejarea şi 
promovarea culturii, 
civilizaţiei şi spiritualităţii 
româneşti, cu 
posibilitatea stabilirii 
domiciliului în ţară sau 
cu menţinerea acestuia 
în străinătate, dacă 
îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 8 alin. 
(1) lit. b), c) şi e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 81 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

 

Art.81- Cetățenia română se poate 
acorda, la cerere, persoanei fără
cetățenie sau cetățeanului străin
care a cotnribuit în mod deosebit la
protejarea și promovarea culturii, 
civilizației și spiritualității românești,
precum și celei de naționalitate 
română sau care aparține 
filonului cultural românesc,
indiferent de originea sa etnică, a
cărei limbă maternă este româna
sau unul dintre dialectele istorice
ale limbii române comune, cu 
posibilitatea domiciliului în țară sau 
cu menținerea acestuia în 
străinătate, dacă îndeplinește 
condițiile prevăzute la art.8.alin.(1)
lit.b),c) și e). 

 

Autor: Comisia pentru
comunitățile de români din afara 
granițelor țării 
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Nr.crt Text act normativ de 
bază 

(Legea nr.21/1991 a 
cetățeniei române) 

Text Senat Amendament 
Comisia pentru comunitățile 

de români din afara 
granițelor țării 

Motivație  

    I.  După articolul 82 se introduce un nou articol, 83, 
care va avea următorul cuprins 
    
    (83) Cetăţenia română se poate acorda, la cerere,
persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea 
culturală română, persoanele de origine română şi cele 
aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care 
locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de
modul în care aceştia sunt apelaţi -, armâni, armânji, 
aromâni, basarabeni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, 
herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, 
macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-
români, moldoveni, moldovlahi, români (rumâni)
timoceni, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, 
macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale
înrudite semantic cu cele de mai sus - denumite români 
de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 
 


