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București, 30 iunie 2020 
Nr.4c-21/164 

 
   Domnului deputat  
                  Nicuşor Halici 
    
  Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
 
 
 
Domnului deputat  
                  Adrian Solomon 
    
  Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială 

 
 

     
Vă înaintăm alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru 

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991, trimis Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Comisiei pentru muncă și protecției sociale 

și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru examinare, în procedură obișnuită, cu 

adresa PLx 505/2019 din data de 11 noiembrie 2019, pentru dezbatere și examinare pe 

fond 

  

       PREȘEDINTE, 

                     Constantin CODREANU 

 

 

 

           
 
 

         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 

 

mona.alesandru
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RAPORT  PRELIMINAR 
 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române 21/1991 
 
 

În conformitate cu art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, prin adresa 
nr. PLx 505/2019 din 11 noiembrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită a 
proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991 

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicat,  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, adoptă proiectul de lege în ședința din 21 octombrie 2019, în condițiile articolului 
75 alineatul (2), teza a III-a din Constituția României. 

 
       Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.299/2007, 
precum şi modificarea şi completarea Legii nr.21/1991, în sensul instituirii Cărţii Verzi a 
Românilor de Pretutindeni, ca document de identificare a persoanelor care nu deţin 
cetăţenia română, dar care fac parte din categoria românilor de pretutindeni în sensul 
definit de lege, şi solicită drept de muncă şi de reşedinţă în România. Această Carte Verde 
va permite românilor de peste hotare, care nu deţin cetăţenia română, să muncească în 
România, fără obligativitatea obţinerii suplimentare a unui permis de muncă sau de şedere 
pentru străini, de a deschide conturi bancare, de a înfiinţa societăţi comerciale, ca orice 
cetăţean român, de a beneficia de educaţie la toate nivelurile, de servicii medicale de 
urgenţă. Totodată, proiectul reglementează şi aspecte ce ţin de acordarea cetăţeniei de 
onoare. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării  a avut în vedere:  
 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri             
nr. 560/02.07.2019; 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr.3161/19.06.2019 
- avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, nr.4c-6/658 din 12 noiembrie 2019; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

nr.4c-7/479 din 03 decembrie 2019. 
- avizul nefavorabil al Comisiei pentru politică externă, nr.4c-16/34 din             

4  decembrie 2019; 
- avizul nefavorabil al Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 

nr.4c-20/440 din 03 decembrie 2019. 
 
 Membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au 
examinat proiectul de lege în ședința online din data de 29 iunie a.c.. La dezbateri şi-au 
înregistrat prezența 12 deputaţi din numărul total de 18 membri.   La lucrările Comisiei au 
participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe domnii directori 
generali Valentin Munteanu și Bogdan Filip și Proiecte și doamna Alina Orosan- director 
general, din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie a participat doamna Mirela 
Popescu – Director al Direcției Contencios și Relații Publice, iar din partea Ministerului de 
Justiție a participat domnul Mihai Gabriel Cucu – consilier.  
 
                În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 
la lucrări, au hotărât cu 7 voturi pentru şi 5 abţineri să supună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române 21/1991, în forma adoptată de Senat. Amendamentele discutate și respinse în 
timpul dezbaterilor se regăsesc prezentate în anexă. 
  

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

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 

                      Mona-Valentina Alesandru 
                          consilier parlament



 4

Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de 

Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Camera Decizională

0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

 Art.I. - Legea 
nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat 
românilor de 
pretutindeni, 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.261 din 22 aprilie 
2009, cu modificările 
şi completările 
ulterioare, se modifică 
şi se completează 
după cum urmează: 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de 

Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 După articolul 6 se 
introduc şapte noi 
articole, art.61 - 67 cu 
următorul cuprins: 
 
 
Art.61 va avea 
următorul cuprins : 
 
“(1)   Se instituie 
Cartea Verde a 
Românului  de 
pretutindeni (CRPV), 
ca document de 
identificare a 
cetățenilor români și 
apatrizilor de origine 
română, indiferent de 
modul în care aceștia 
sunt identificați, care 
aparțin filonului 
cultural românesc și 
își asumă în mod liber 
identitatea culturală 
română. 

După articolul 6 se 
introduc şapte noi articole, 
art.61- 67 cu următorul 
cuprins: 
 
 
Art.61.- (1) Pentru punerea 
în aplicare a prevederilor 
Constituției României în 
domeniul sprijinului 
românilor din afara 
frontierelor țării pentru ca 
aceștia să își mențină 
relațiile cu identitatea 
culturală, etnică, 
lingvistică şi religioasă 
națională, se instituie Cartea 
Verde a Românului de 
Pretutindeni (CVRP), ca 
document de identificare a 
cetățenilor străini și 
apatrizilor de origine română, 
indiferent 
de modul în care aceștia 
sunt identificați, care aparțin 
filonului cultural 
 

 
 
 
 
 
 
ARTICOLUL 7 din 
Constituția României 
Statul sprijină întărirea 
legăturilor cu românii din 
afara frontierelor ţării şi 
acţionează pentru 
păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase, cu 
respectarea legislaţiei 
statului ai cărui cetăţeni 
sunt. 

 
Camera  

Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de 

Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul 

amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
   românesc și 

își asumă în mod liber 
identitatea culturală 
română. 
 
 
Autor: deputat Popescu 
Nicolae Daniel - Comisia 
pentru comunitățile de 
români din afara granițelor 
țării

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.62  alin(1) lit.c) 
 
 
 
c) demonstrează 
cetăţenia română ori 
demonstrează că cel 
puţin unul dintre 
părinţii săi sau unul 
dintre bunicii săi sau 
doi străbunici au fost 
resortisanţi români 
sau au avut cetăţenie 
română ori prezintă 
un certificat eliberat 
de o organizaţie 
română sau de o 
organizaţie română a 
diasporei care  

Art.62. alin. (1) lit.c) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
c) demonstrează cetățenia 
română ori demonstrează 
că cel puțin unul dintre 
părinții săi sau unul dintre 
bunicii săi sau doi 
străbunici au fost 
resortisanți români sau au 
avut cetățenie română ori 
prezintă un certificat 
eliberat  de un centru 
comunitar românesc 
organizat conform 
dispozițiilor Legii 86/2016 
care operează pe teritoriul 
unuia dintre statele 
prevăzute la  alin.(2), 

Centrele comunitare românești 
din străinătate au atribuții și o 
structura organizatorică stabilită 
prin Legea 86/2016. Conform 
art. 2 din Legea 86/2016 statul 
român asigură înființarea unor 
centre comunitare românești în 
fiecare stat în misiunile 
diplomatice ale României cel 
puțin 5.000 de cetățeni români. 
Totodată responsabilitatea 
pentru înființarea centrelor 
comunitare românești care sunt 
înregistrați la aparține Ministerul 
Afacerilor Externe  prin 
Departamentul Politici pentru 
Relația cu Românii de 
Pretutindeni. Întrucât Art. 6 alin 
(1) menționează faptul că  

Camera  
Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
  operează pe teritoriul unuia 

dintre statele prevăzute la 
alin.(2), confirmând rolul 
său activ în activităţile de 
promovare a limbii și 
culturii române sau a unei 
minorităţi naţionale 
româneşti în ultimii trei ani 
sau mai mult. 
 
 

confirmând rolul său activ 
în activitățile de 
promovare a limbii și 
culturii române sau a unei 
minorități naționale 
românești în ultimii trei ani 
sau mai mult. 
 
 
 Autor: deputat Popescu 
Nicolae Daniel - Comisia 
pentru comunitățile de 
români din afara granițelor 
țării 
 

structura  
organizatorică,(...), 
rolul şi atribuţiile, (...) 
centrelor comunitare 
româneşti se aprobă 
prin ordin al ministrului 
afacerilor externe, cu 
respectarea 
prevederilor legale în 
vigoare, noua atribuție 
de emitere de 
certificate se va 
completa tot prin Ordin 
de ministru.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ……… 
Art. 64   

La art. 64 alin.(2) după 
litera g) se introduce o 
nouă literă, lit.h) care va 
avea următorul cuprins: 
 
lit.h)  - să beneficieze de 
măsuri de protecţie 
socială din partea 
statului, în aceleaşi 
condiţii ca şi cetăţenii 
români, cu  

În conformitate cu 
ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 194 din 
12 decembrie 2002 
privind regimul 
străinilor Art. 3: 
Drepturile străinilor (4) 
Pot beneficia de 
măsuri de protecţie 
socială din partea 
statului, în aceleaşi 
condiţii ca şi cetăţenii 
români, numai 

Camera  
Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul 

amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
condiția de a avea 
reședința sau domiciliul 
în România. În concurs 
cu străinii deținătorii de 
CVRP vor avea 
prioritate. 
 
Autor: deputat Popescu 
Nicolae Daniel - Comisia 
pentru comunitățile de 
români din afara granițelor 
țării 
 

străinii cu reşedinţa sau 
domiciliul în România. 
Este just ca deținătorii de 
CVRP sa beneficieze de  
drepturile indicate și cu 
prioritate față de beneficiarii 
OUG. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 64 alin.(3) 
 
(3) Titularul CVRP care 
urmează studiile la care se 
face referire la al in.(3) îşi 
păstrează dreptul de a 
solicita burse şi alte forme 
de sprijin acordate 
străinilor în temeiul unor 
reglementări separate. 
 

3) Titularul CVRP care 
urmează studiile la care 
se face referire la alin.(2) 
îşi păstrează dreptul de a 
solicita burse şi alte forme 
de sprijin acordate 
străinilor în temeiul unor 
reglementări separate. 
 
Autor :Comisia pentru 
muncă și protecție socială 
 

Trimitere corectată  
 
 

Camera  
Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul 

amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
  Art.65  

 
 
(1) Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni 
este autoritatea 
competentă care 
desfășoară activitatea 
administrativă privind 
acordarea CVRP, în 
colaborare cu celelalte 
organe ale administrației 
publice cu atribuții în 
domeniu. 

 

Art.65.- (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
(1) Ministerul Afacerilor 
Externe în colaborare cu 
Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
sunt autoritățile 
competente care 
desfășoară activitatea 
administrativă privind 
acordarea CVRP, în 
colaborare cu celelalte 
organe ale administrației 
publice cu atribuții în 
domeniu. 
 
Autor: deputat Popescu 
Nicolae Daniel - Comisia 
pentru comunitățile de 
români din afara granițelor 
țării 

 
 
 
În condițiile în care Art.66  
alin.(2) Autoritatea 
competentă să acorde CVRP  
sau  să-i prelungească 
valabilitatea este consulul 
care are jurisdicția asupra 
locului de reședință al 
solicitantului. 

 
 
 
 

Camera  
Deputaților 

  Art.65  (2) Principalele 
activități se referă la: 
 
 b) tinerea unui registru al 
căilor de atac împotriva 
deciziilor consulilor de a 
refuza acordarea sau 
anularea CVRP; 
 

Art. .65  alin.(2) litera b) 
va avea următorul 
cuprins: 
 
b) ținerea unui registru 
unic cu toate CVRP 
emise și al căilor de atac 

Emiterea deciziei obligatorii 
este prevăzută de dispozițiile 
prezentei legi la Art.66.-pct 7 
lit h) fără însă a se specifica 
autoritatea emitentă.  
Ținerea registrului reiese din 
atribuția prevăzută la Art.67.- 
(1) 

 
 

Camera  
Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul 

amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

împotriva deciziilor 
consulilor de a refuza 
acordarea sau anularea 
CVRP; 
 

Emiterea deciziei obligatorii 
este prevăzută de 
dispozițiile prezentei legi la 
Art.66.-pct 7 lit h) fără însă 
a se specifica autoritatea 
emitentă.  
Ținerea registrului reiese din 
atribuția prevăzută la Art.67.- 
(1) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

La art. 65  alin.(2) după 
alin. c) se introduce un 
nou alineat alin. d) care 
va avea următorul 
cuprins: 
 
d) emiterea deciziilor 
obligatorii din punct de 
vedere legal cu privire la 
originea română, în 
conformitate cu 
prevederile în vigoare. 
 
Autor: deputat Popescu 
Nicolae Daniel - Comisia 
pentru comunitățile de 
români din afara granițelor 
țării 

 
 
 
 
 
 
Emiterea deciziei obligatorii 
este prevăzută de 
dispozițiile prezentei legi la 
Art.66.-pct 7 lit h) fără însă 
a se specifica autoritatea 
emitentă.  
Ținerea registrului reiese din 
atribuția prevăzută la Art.67.- 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
 
 
 

 Art. 66 alin.(7) lit.g) 
 
 
g) un certificat eliberat de o 
organizaţie românească 
sau de o organizaţie 
românească din diaspora 
care operează pe teritoriul 
unuia dintre statele 
prevăzute la art.6 alin.(2), 
confirmând rolul său activ 
în activităţi de promovare a 
limbii şi culturii române sau 
a unei minorităţi naţionale 
româneşti; 

 

Art.66  alin.(7) lit.g) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
g) un certificat eliberat de un 
centru comunitar românesc 
din străinătate  care operează 
pe teritoriul unuia dintre statele 
prevăzute la art.62 alin.(2), 
confirmând rolul său activ în 
activități de promovare a limbii și 
culturii române sau a unei 
minorități naționale românești; 
 
Autor: deputat Popescu Nicolae 
Daniel - Comisia pentru 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării 

 
 
 
 
 
 
Pentru motivele enunțate 
anterior.marginal 2 

 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 

 Art. 66 alin.(8) 
 
(8) Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni 
publică pe propria pagină 
de internet o listă a 
organizaţiilor româneşti şi a 
celor din diaspora 
românească autorizate să 
elibereze certificatele 
prevăzute la alin.(7) lit.g). 

Art.66 alin.(8) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
(8) Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
publică pe propria pagină de 
internet o listă actualizată a 
centrelor comunitare 
românești din străinătate 
organizate conform legii și 
autorizate să elibereze 
certificatele prevăzute la alin.(7) 
lit.g). 
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Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
  Art.66 alin.(10) 

 
 
(10) Persoana care solicită 
CVRP trebuie să 
demonstreze cunoaşterea 
limbii române prin 
prezentarea unui certificat 
de competenţă lingvistică 
eliberat potrivit legii, a unui 
certificat de absolvire a 
şcolii sau a studiilor în 
România sau un certificat 
de absolvire a unei şcoli în 
străinătate în care limba 
română era limba de 
predare. 
 
 

 

Art.66 alin.(10) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
(10) Persoana care solicită CVRP 
trebuie să demonstreze 
cunoașterea limbii române prin 
prezentarea unui certificat de 
competență  lingvistică eliberat 
potrivit legii, a unui certificat  de  
absolvire  a  școlii  sau  a studiilor 
în România sau un atestat sau 
certificat de competențe 
lingvistice eliberat de Institutul 
Limbii Române sau a unei școli 
în  din străinătate în care limba 
română era este limba de 
predare. 
 
 
 
Autor: deputat Popescu Nicolae 
Daniel - Comisia pentru 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării 
 

Institutul Limbii 
Române este înființată 
prin Hotărâre nr. 34 din 
21 ianuarie 1999 privind 
înființarea Institutului 
Limbii Române (la data 
11-mar-2009 a se vedea 
referințe de aplicare din 
Regulament din 2009 ) În 
temeiul art. 10 alin. (1) şi 
al art. 141 lit. b) şi j) din 
Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată și 
este instituția cea mai 
abilitată în sensul 
dispozițiilor enunțate. 
Potrivit Art. 2 (1) Institutul 
Limbii Române are drept 
obiect de activitate 
promovarea cunoaşterii 
limbii române, sprijinirea 
persoanelor care învaţă 
această limbă  şi 
atestarea cunoştinţelor 
de limba română. (2) 
Institutul Limbii Române 
eliberează absolvenţilor 
programului de pregătire 
un certificat care atestă 
competenţa în domeniul 
cunoaşterii limbii române. 

 
 

 Camera 
Deputaților 



 13

 
 
 

Nr. crt.  
Text Legea 
nr.299/2007 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentel

or propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
  Art.67  alin.(3) și alin.(4) 

 
 
 

(3) Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni 
trebuie să păstreze un 
Registru central al CVRP 
care au fost acordate, 
invalidate şi care au 
expirat.  

 
 
(4) Consulul sau 
autoritatea desemnată 
potrivit art.6 alin.(4) 
transmit datele menţionate 
în registrul Ministerului 
pentru Românii de 
Pretutindeni. 

 
 
 
 

 
 

 

Art.67  alin.(3) și (4) se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
trebuie să păstreze un Registru 
central al CVRP care au fost 
acordate, invalidate și care au 
expirat. Registrul central va 
conține cel puțin datele 
prevăzute la alin. (2). 
 
(4) Consulul sau autoritatea 
desemnată potrivit art.6 alin.(4) 
transmit datele menționate în 
registrul Departamentului 
pentru Românii de 
Pretutindeni  
 
 
Autor: deputat Popescu Nicolae 
Daniel -  Comisia pentru 
comunitățile de români din 
afara granițelor țări 

 

 
 

Pentru motivele 
enunțate 
anterior.margin
al 2 

 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. crt.  
Text Legea 
cetățeniei 
române 

nr.21/1991 

 
Textul adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul 

amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

 Art.II - 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: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La articolul 36, după 
alineatul (2) se introduc 
trei noi alineate, 
alineatele (3) – (5), cu 
următorul cuprins: 
………………………. 
 
(5) Cetăţenia română cu 
titlu de „cetăţenie de 
onoare” poate fi acordată şi 
post-mortem.” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Alin. (5) se elimină. 
 
Autor: deputat Cristian 
Seidler 

 
 
 
 
 
 
 

Este necesară 
eliminarea acestui 
alineat, întrucât 
persoana respectivă 
nu-și poate exprima 
acordul cu privire la 
această distincție 

 

 
 

Camera 
Deputaților 

 
 
 
 


