PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 27.02. 2008
Nr. PL x. 761

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru
modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi şi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, trimis cu
adresa nr. PL.x 761 din 12 noiembrie 2007, înregistrat cu nr. 31/1210 din 13 noiembrie 2007.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 5 noiembrie 2007, a respins proiectul
de lege.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri,
conform avizului nr.1179/ 7.09.2007.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a avizat
favorabil proiectul de lege cu avizul nr.26/2048 din 5 decembrie 2007.
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, a avizat favorabil proiectul de lege, cu
avizul nr.37/510 din 5 decembrie 2007;
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a avizat negativ
proiectul de lege , cu avizul nr.25/759 din 4 decembrie 2007.
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Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991.
Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii a fost examinată în şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi din 10.12 2007, întocmindu-se Raportul de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, cu amendamente
admise, nr. PL.x 761/2007.
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Plenul Camerei Deputaţilor, în
şedinţa din 12 februarie 2008 a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, sesizată în fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, iniţiativa
legislativă supusă dezbaterii a fost reexaminată în şedinţa Comisiei din 27 februarie 2008. La lucrările Comisiei
juridice a luat parte, în calitate de invitat, domnul Dan Sfârnă, director la Ministerul Justiţiei.
La reexaminarea acestui proiect de lege , din totalul de 28 membri ai Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă 18 deputaţi.
În urma rediscutării iniţiativei legislative, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi ( o
abţinere ), să propună plenului Camerei Deputaţilor menţinerea Raportului iniţial nr.PLx.761/2007 din 10
decembrie 2007 de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, cu amendamente admise, astfel cum sunt
redate în Anexa nr.1 la prezentul Raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2 la Raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă
face parte din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
George Băeşu

Consilier
Dr. C. Manda

2

ANEXA nr.1
AMENDAMENTE ADMISE :
la proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991
Nr. Text ordonanţă de urgenţă
Text Senat
Text propus de Comisie
Motivare
crt.
(autorul amendamentului)
……………..
1.
La articolul I punctul 3,
3. Articolul 13 va avea
articolul 13 se modifică şi
următorul cuprins:
“Art.13.Cererile de
va
avea
următorul
cuprins:
acordare sau , după caz, de
Art.13.Comisia pentru
redobândire a cetăţeniei
cetăţenie,
denumită
în
române
se
adresează
continuare Comisia, entitate
Comisiei pentru cetăţenie,
fără personalitate juridică
denumită
în
continuare
din cadrul Ministerului
Comisia,
entitate
fără
Justiţiei,
verifică
personalitate juridică din
îndeplinirea
condiţiilor
cadrul Ministerului Justiţiei,
prevăzute de lege.
care verifică îndeplinirea
Comisia are un secretariat
condiţiilor prevăzute de lege.
Comisia are un secretariat
tehnic constituit în cadrul
tehnic constituit în cadrul
direcţiei de specialitate a
direcţiei de specialitate a
Ministerului
Justiţiei.
Ministerului
Justiţiei.
Directorul
direcţiei
de
Directorul
direcţiei
de
specialitate din Ministerul Pentru corelare cu
specialitate din Ministerul
Justiţiei este şi preşedintele teza a treia a
articolului
s-a
Justiţiei este totodată şi
Comisiei.
cuvântul
Comisia
are
activitate eliminat
preşedintele Comisiei.
din
permanentă, este formată întotdeauna
Comisia
are
activitate
dintr-un preşedinte şi 6 textul iniţial aprobat
permanentă, este formată
membri,
personal
de de Comisie.
dintr-un preşedinte şi 4
3

specialitate juridică asimilat
magistraţilor din cadrul
Ministerului Justiţiei, numiţi
prin ordin al ministrului
justiţiei. Lucrările Comisiei Pentru a se preciza
nu sunt publice, acestea că lucrările nu sunt
se desfăşoară în prezenţa a publice.
cel puţin 3 membri şi sunt
prezidate de preşedinte, iar
în lipsa acestuia, de către un
membru
desemnat
de
acesta.
Îndeplinirea sau, după caz,
neîndeplinirea
condiţiilor
prevăzute de lege pentru
acordarea sau redobândirea
cetăţeniei
române
se
constată printr-un raport
motivat, care se adoptă de
Comisie cu votul majorităţii
celor prezenţi. În caz de
paritate, votul preşedintelui
Comisiei
sau
al
înlocuitorului acestuia este
decisiv”.

membri,
personal
de
specialitate juridică asimilat
magistraţilor
din
cadrul
Ministerului Justiţiei, numiţi
prin ordin al ministrului
justiţiei. Lucrările Comisiei
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.
Îndeplinirea sau, după caz,
neîndeplinirea
condiţiilor
prevăzute de lege pentru
acordarea sau redobândirea
cetăţeniei române se constată
printr-un raport motivate,
care se adoptă de Comisie cu
votul
majorităţii
celor
prezenţi. În caz de paritate,
votul preşedintelui Comisiei
sau al înlocuitorului acestuia
este decisiv.”

Autor : Comisia juridică
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2.

8. Articolul 18 va avea
următorul cuprins :
„ Art.18.- Ministrul justiţiei,
constatând
îndeplinite
condiţiile
prevăzute
de
prezenta lege, emite ordinul
de
acordare
sau
de
redobândire
a
cetăţeniei
române, după caz. Ordinul de
acordare sau de redobândire a
cetăţeniei române se publică
în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
În cazul în care constată
neîndeplinirea
condiţiilor
prevăzute de lege, ministrul
justiţiei respinge, prin ordin,
cererea de acordare sau de
redobândire a cetăţeniei.
Ordinul ministrului justiţiei
de respingere a cererii de
acordare sau de redobândire a
cetăţeniei
se
comunică
solicitantului, prin scrisoare
recomandată cu confirmare
de primire.
Ordinul poate fi atacat, în

…………………………….
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La articolul I punctul 8,
articolul 18 se modifică şi
va
avea
următorul
:
cuprins :
Art.18.- Ministrul justiţiei,
constatând
îndeplinite
condiţiile prevăzute de
prezenta lege
emite în
termen de 30 de zile
calendaristice ordinul de
acordare sau de redobândire
a cetăţeniei române, după
caz.Ordinul de acordare sau
de redobândire a cetăţeniei
române se publică în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I.
În cazul în care constată
neîndeplinirea
condiţiilor
prevăzute de lege, ministrul
justiţiei respinge, prin ordin
, cererea de acordare sau de
redobândire a cetăţeniei.
Ordinul
ministrului
justiţiei de respingere a
cererii de acordare sau de
redobândire a cetăţeniei se

comunică
solicitantului,
prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire, în
termen de 90 de zile
calendaristice de la data
emiterii ordinului.
Ordinul poate fi atacat, în
termen de 15 zile de la data
comunicării, la secţia de
contencios administrativ a
Curţii de Apel de la
domiciliul sau, după caz,
reşedinţa
solicitantului.
Dacă solicitantul nu are
domiciliul sau reşedinţa în
România, ordinul poate fi
atacat, în acelaşi termen, la
secţia
de
contencios
administrativ a Curţii de
Apel Bucureşti. Hotărârea
Curţii
de
Apel
este
definitivă şi irevocabilă .

termen de 15 zile de la data
comunicării, la secţia de
contencios administrativ a
Curţii de Apel de la
domiciliul sau, după caz,
reşedinţa solicitantului. Dacă
solicitantul nu are domiciliul
sau reşedinţa în România,
ordinul poate fi atacat, în
acelaşi termen, la secţia de
contencios administrativ a
Curţii de Apel Bucureşti.
Hotărârea Curţii de Apel este
definitivă şi irevocabilă”.

Autor:
deputat
Străchinaru
3.

Art.II. Cererile de
acordare, redobândire sau de
pierdere a cetăţeniei române

Pentru
corectarea
unei erorii materiale
din textul iniţial
aprobat de Comisie.

Petre

Art.II. Cererile de Pentru
precizarea
acordare, redobândire sau procedurii
care
de pierdere a cetăţeniei trebuie urmată.
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române avizate de către
Comisia pentru constatarea
condiţiilor de acordare a
cetăţeniei, prevăzută de
Legea cetăţeniei române
nr.21/1991, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, până la data
publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, a prezentei ordonanţe de
urgenţă vor urma procedura
stabilită de această lege.
Cererile de acordare,
redobândire sau de pierdere
a cetăţeniei române depuse
ori înregistrate până la data
publicării
prezentei
ordonanţe de urgenţă în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, dar
neavizate de Comisia pentru
constatarea condiţiilor de
acordare
a
cetăţeniei,
potrivit prevederilor Legii
nr.21/1991, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, se transferă de la
Comisia pentru constatarea

avizate de către Comisia
pentru constatarea condiţiilor
de acordare a cetăţeniei,
prevăzută de Legea cetăţeniei
române
nr.21/1991,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, până
la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
a prezentei ordonanţe de
urgenţă vor urma procedura
stabilită de această lege.
Cererile
de
acordare,
redobândire sau de pierdere a
cetăţeniei române depuse ori
înregistrate până la data
publicării prezentei ordonanţe
de urgenţă în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
dar neavizate de Comisia
pentru constatarea condiţiilor
de acordare a cetăţeniei,
potrivit prevederilor Legii
nr.21/1991, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, se transferă de la
Comisia pentru constatarea
condiţiilor de acordare a
cetăţeniei la Comisia pentru
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condiţiilor de acordare a
cetăţeniei la Comisia pentru
cetăţenie, iar soluţionarea
cererilor se va face în cadrul
Comisiei pentru cetăţenie,
potrivit
procedurilor
cuprinse în
prezenta
ordonanţă de urgenţă.
Cererile de acordare,
redobândire
sau
de
pierdere
a
cetăţeniei
române înregistrate de la
data
publicării
în
Monitorul
Oficial
al
româniei,
Partea
I,a
prezentei ordonanţe de
urgenţă
şi
până
la
adoptarea
legii
de
aprobare a OUG vor
urma procedura stabilită
prin OUG.
Autor:
deputat
Florin
Iordache

cetăţenie, iar soluţionarea
cererilor se va face în cadrul
Comisiei pentru cetăţenie,
potrivit procedurilor cuprinse
în prezenta ordonanţă de
urgenţă.
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ANEXA nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE :
Nr.
crt.
1.

Text iniţial

1.Articolul 11 va
următorul cuprins:

Amendamentul propus
şi autorul acestuia
avea

1. Acordarea, reacordarea,
retragerea, renunţarea sunt
atribute fundamentale ale
statului printr-un
reprezentant cel puţin la
nivel de guvern;

Se abrogă

„Art.11.Aprobarea
cererilor de acordare ori
de
redobândire
a
cetăţeniei române se face
prin ordin al ministrului
justiţiei, care apreciază, Autor: deputat Florin
în acest sens, asupra Iordache
propunerilor
Comisiei
pentru cetăţenie.”
2.

I. Motivaţia propunerii
II. Motivaţia respingerii

Camera Deputaţilor

2. Prin vot amendamentul a
fost respins, ca urmare a
adoptării textului votat de
comisie.

8. Articolul 18 va avea 8. Articolul 18 va avea 1.

Pe baza raportului
Comisiei
ministrul justiţiei să
următorul cuprins :
următorul cuprins :
„ Art.18.Ministrul “Art.18 – Pe baza prezinte Guvernului proiectul
justiţiei,
constatând raportului
comisiei de hotărâre.

îndeplinite
condiţiile
prevăzute de prezenta
lege, emite ordinul de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei
române,
după
caz.

Camera decizională

ministrul
justiţiei
va
prezenta
Guvernului
proiectul de hotărîre pentru
acordarea cetăţeniei. În
cazul în care nu sunt 2. Prin vot amendamentul a
îndeplinite condiţiile cerute fost respins, ca urmare a
9

Camera Deputaţilor

Ordinul de acordare sau
de
redobândire
a
cetăţeniei române se
publică în Monitorul
Oficial al României,
Partea I.
În cazul în care constată
neîndeplinirea condiţiilor
prevăzute
de
lege,
ministrul
justiţiei
respinge, prin ordin,
cererea de acordare sau
de
redobândire
a
cetăţeniei.
Ordinul
ministrului
justiţiei de respingere a
cererii de acordare sau de
redobândire a cetăţeniei
se
comunică
solicitantului,
prin
scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
Ordinul poate fi atacat,
în termen de 15 zile de la
data comunicării, la
secţia de contencios
administrativ a Curţii de
Apel de la domiciliul sau,
după
caz,
reşedinţa

de lege pentru acordarea adoptării textului votat de
cetăţeniei,
pe
baza comisie.
raportului
comisiei
ministrul
justiţiei
va
comunica
aceasta
petiţionarului.
Respingerea cererii de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei se
comunică
solicitantului,
prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire.
Respingerea
poate
fi
atacată, în termen de 15
zile de la data comunicării,
la secţia de contencios
administrative a curţii de
apel de la domiciliul sau,
după
caz,
reşedinţa
solicitantului.
Dacă
solicitantul
nu
are
domiciliul sau reşedinţa în
România,
respingerea
poate fi atacată, în acelaşi
termen, la secţia de
contencios a Curţii de Apel
Bucureşti. Hotărârea curţii
de apel este definitivă şi
irevocabilă.
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solicitantului.
Dacă
solicitantul
nu
are
domiciliul sau reşedinţa
în România, ordinul
poate fi atacat, în acelaşi
termen, la secţia de
contencios administrativ
a
Curţii
de
Apel
Bucureşti.
Hotărârea
Curţii de Apel este Autor: deputat Florin
definitivă şi irevocabilă”. Iordache
4.

10. Articolul 20 va avea
următorul cuprins:
„Art.20.- Nedepunerea,
din motive imputabile
persoanei care a obţinut
cetăţenia
română,
a
jurământului de credinţă,
în termenul prevăzut la
art.19
alin.2,
atrage
încetarea
efectelor
ordinului de acordare sau
de
redobândire
a
cetăţeniei române faţă de
persoana
în
cauză.
Constatarea
încetării
efectelor ordinului de
acordare
sau
de

10. Articolul 20 va avea
următorul cuprins:
„Art.20.Nedepunerea,
din motive imputabile
persoanei care a obţinut
cetăţenia
română,
a
jurământului de credinţă, în
termenul prevăzut la art.19
alin.2, atrage încetarea
efectelor ordinului de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei
române faţă de persoana în
cauză. Constatarea încetării
efectelor faţă de persoanele
care
nu
au
depus
jurământul în condiţiile
11

1. Pentru constatarea prin

hotărâre a Guvernului a
efectelor faţă de persoanele
care
nu
au
depus
jurământul de credinţă.

2. Prin vot amendamentul a

fost respins, ca urmare a
adoptării textului votat de
comisie.

Camera Deputaţilor

redobândire a cetăţeniei
române
faţă
de
persoanele care nu au
depus jurământul în
condiţiile legii se face de
către ministrul justiţiei, la
sesizarea direcţiei de
specialitate din cadrul
Ministerului
Justiţiei,
sau, după caz, de către
şeful
misiunii
diplomatice
ori
al
oficiului
consular.
Persoana care decedează
înaintea
depunerii
jurământului de credinţă
faţă de România este
recunoscută ca fiind
cetăţean
român,
la
cererea
succesorului
legali
ai
persoanei
decedate, din
ziua
publicării în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, a ordinului
ministrului justiţiei de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei
române, urmând a fi

legii se face de către
ministrul
justiţiei,
la
sesizarea
direcţiei
de
specialitate din cadrul
Ministerului Justiţiei, sau,
după caz, de către şeful
misiunii diplomatice ori al
oficiului
consular.
Persoana care decedează
înaintea
depunerii
jurământului de credinţă
faţă de România este
recunoscută
ca
fiind
cetăţean român, la cererea
succesorului
legali
ai
persoanei decedate, din
ziua
publicării
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, a
hotărârii guvrnului de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei
române, urmând a fi
eliberat certificatul de
cetăţenie de către Comisie.
Cererea poate fi depusă în
termen de un an de la data
decesului titularului cererii
de acordare sau de
12

eliberat certificatul de
cetăţenie
de
către
Comisie. Cererea poate fi
depusă în termen de un
an de la data decesului
titularului cererii de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei
române.
Persoana care nu poate
depune jurământul de
credinţă faţă de România
din cauza unui handicap
permanent sau a unei boli
cronice obţine cetăţenia
română de la data
publicării în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, a ordinului
ministrului justiţiei de
acordare sau , după caz,
de
redobândire
a
cetăţeniei române, pe
baza
cererii
şi
a
înscrisurilor
medicale
transmise în acest sens,
personal
sau
prin
reprezentant legal sau
convenţional cu mandat

redobândire a cetăţeniei
române. Persoana care nu
poate depune jurământul
de credinţă faţă de
România din cauza unui
handicap permanent sau a
unei boli cronice obţine
cetăţenia română de la data
publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, a hotărârii guvernului
de acordare sau , după caz,
de redobândire a cetăţeniei
române, pe baza cererii şi a
înscrisurilor
medicale
transmise în acest sens,
personal
sau
prin
reprezentant legal sau
convenţional cu mandat
special, până la finalizarea
procedurii de acordare sau,
după caz, de redobândire a
cetăţeniei. Cererea adresată
Comisiei privind eliberarea
certificatului de cetăţenie
poate fi formulată în
termen de un an de la data
luării la cunoştinţă a
termenului de depunere a
13

5.

special,
până
la
finalizarea procedurii de
acordare sau, după caz,
de
redobândire
a
cetăţeniei.
Cererea
adresată Comisiei privind
eliberarea certificatului
de cetăţenie poate fi
formulată în termen de
un an de la data luării la
cunoştinţă a termenului
de
depunere
a
jurământului de credinţă.
Nedepunerea cererii în
termenul de un an atrage
încetarea
efectelor
ordinului
ministrului
justiţiei de acordare sau
de
redobândire
a
cetăţeniei române.”

jurământului de credinţă.
Nedepunerea
cererii în
termenul de un an atrage
încetarea
efectelor
hotărârii guvernului de
acordare
sau
de
redobândire a cetăţeniei
române.”

12. Articolul 30 va avea
următorul cuprins:
“Art.30.Cererea de
renunţare la cetăţenia
română, însoţită de actele
doveditoare prevăzute la
art.26, se depune la
secretariatul tehnic al

12. Articolul 30 va avea
următorul cuprins:
“Art.30.Cererea de
renunţare
la
cetăţenia
română, însoţită de actele
doveditoare prevăzute la
art.26, se depune la
secretariatul
tehnic
al

Autor: deputat Florin
Iordache
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Pentru
îndeplinirea
art.26. prin
Guvernului.
1.

constatarea Camera Deputaţilor
condiţiilor
hotărâre a

2. Prin vot amendamentul a

fost respins, ca urmare a

Comisie sau la misiunile
diplomatice ori oficiile
consulare ale României
din
ţara
în
care
solicitantul
îşi
are
domiciliul sau reşedinţa.
În cazul în care
constată
lipsa
documentelor necesare
soluţionării
cererii,
preşedintele
Comisiei
solicită, prin rezoluţie,
completarea dosarului. În
cazul în care, în termen
de cel mult de 6 luni de
la comunicare, nu sunt
transmise
actele
necesare, cererea va fi
respinsă ca nesusţinută.
În cazul în care dosarul
cuprinde
toate
documentele
necesare
soluţionării cererii de
renunţare la cetăţenia
română,
preşedintele
Comisiei, prin rezoluţie,
dispune:
a)
publicarea,
pe
cheltuiala solicitantului, a

Comisie sau la misiunile adoptării textului votat de
diplomatice ori oficiile comisie.
consulare ale României din
ţara în care solicitantul îşi
are
domiciliul
sau
reşedinţa. În cazul în care
constată
lipsa
documentelor
necesare
soluţionării
cererii,
preşedintele
Comisiei
solicită, prin rezoluţie,
completarea dosarului. În
cazul în care, în termen de
cel mult de 6 luni de la
comunicare,
nu
sunt
transmise actele necesare,
cererea va fi respinsă ca
nesusţinută. În cazul în
care dosarul cuprinde toate
documentele
necesare
soluţionării
cererii
de
renunţare
la
cetăţenia
română,
preşedintele
Comisiei, prin rezoluţie,
dispune:
a) publicarea, pe cheltuiala
solicitantului, a extrasului
cererii în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a;
15

extrasului
cererii
în
Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a;
b) solicitarea de relaţii
de la orice autorităţi cu
privire la îndeplinirea
condiţiei prevăzute, după
caz, la art.26 lit.a) şi b).
Ministrul
justiţiei
dispune, prin ordin,
aprobarea sau, după
caz,, respingerea cererii
de
renunţare
la
cetăţenia
română,
apreciind
asupra
raportului Comisiei prin
care aceasta constată
îndeplinirea
sau
neîndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art.26.
Ordinul ministrului
justiţiei de respingere a
cererii de renunţare la
cetăţenie se comunică
solicitantului,
prin
scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
Ordinul
poate
fi
atacat, în termenul de 15

b) solicitarea de relaţii de
la orice autorităţi cu privire
la îndeplinirea condiţiei
prevăzute, după caz, la
art.26 lit.a) şi b). Ministrul
justiţiei apreciind asupra
raportului Comisiei prin
care
acesta
constată
îndeplinirea condiţiilor
prevăzute
la
art.26
înaintează
Guvernului
propunerii în vederea
adoptării unei hotărâri
de govern. Respingerea
cererii de renunţare la
cetăţenie se comunică
solicitantului,
prin
scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
Respingerea
poate
fi
atacată, în termen de 15
zile de la data comunicării,
la secţia de contencios
administrative a curţii de
apel de la domiciliul
sau,după caz, reşedinţa
solicitantului.
Dacă
solicitantul
nu
are
domiciliul sau reşedinţa în
16

zile
de
la
data
comunicării, la secţia de
contencios administrative
a curţii de apel dela
domiciliul sau, după caz,
reşedinţa solicitantului.
Dacă solicitantul nu are
domiciliul sau reşedinţa
în România, ordinal
poate fi atacat, în acelaşi
termen, la secţia de
contencios administrativ
a
Curţii
de
Apel
Bucureşti.
Hotărârea
curţii de apel este
definitivă şi irevocabilă.
Pierderea
cetăţeniei
române prin renunţare
are loc la data publicării
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a
ordinului
ministrului
justiţiei de aprobare a
renunţării la cetăţenie.
Dovada renunţării la
cetăţenia română se face
cu adeverinţa eliberată de
secretariatul
Comisiei,
pentru persoanele cu

România, ordinal poate fi
atacat, în acelaşi termen, la
secţia
de
contencios
administrativ a Curţii de
Apel Bucureşti. Hotărârea
curţii
de
apel
este
definitivă şi irevocabilă.
Pierderea
cetăţeniei
române prin renunţare are
loc la data publicării în
Monitorul Oficial
al
României, Partea I, a
hotărârii de guvern de
aprobare a renunţării la
cetăţenie.
Dovada
renunţării la cetăţenia
română
se
face
cu
adeverinţa 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,
pe
baza
hotărârii de guvern de
aprobare a cererii de
17

6.

domiciliul în România,
ori
de
misiunile
diplomatice sau oficiile
consulare ale României,
pentru persoanele cu
domiciliul sau reşedinţa
în străinătate, pe baza
ordinului
ministrului
justiţiei de aprobare a
cererii de renunţare la
cetăţenia
română,
publicat în Monitorul
Oficial al României,
Partea I.”
13. Articolul 31 va avea
următorul cuprins:
„
Art.31.Orice
autoritate sau persoană
care are cunoştinţă de
existenţa unui motiv
pentru
retragerea
cetăţeniei române poate
sesiza, în scris, Comisia,
avînd
obligaţia
să
prezinte dovezile de care
dispune.
Preşedintele
Comisiei stabileşte, prin
rezoluţie, termenul la
care se va dezbate

renunţare
la
cetăţenia
română,
publicat
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I.”
Autor: deputat Florin
Iordache

13. Articolul 31 va avea
următorul cuprins:
„ Art.31.- Orice autoritate
sau persoană care are
cunoştinţă de existenţa
unui
motiv
pentru
retragerea
cetăţeniei
române poate sesiza, în
scris,
Comisia,
avînd
obligaţia
să
prezinte
dovezile de care dispune.
Preşedintele
Comisiei
stabileşte, prin rezoluţie,
termenul la care se va
dezbate
sesizarea
de
18

prin Camera Deputaţilor
hotărâre
de govern a
retragerii
cetăţeniei
române sau, după caz,
aprobarea renunţării la
cetăţenia română.
1. Pentru aprobarea

2. Prin vot amendamentul

a fost respins, ca urmare a
adoptării textului votat de
comisie.

sesizarea de retragere,
dispunând totodată:
a) solicitarea punctului
de vedere al autorităţilor
competente cu privire la
îndeplinirea condiţiilor
legale privind retragerea
cetăţeniei;
b) invitarea persoanei
care a formulat sesizarea,
precum şi a oricărei
persoane care ar putea da
informaţii
utile
soluţionării cererii;
c) citarea persoanei în
cauză
la
domiciliul
cunoscut
sau,
dacă
aceasta nu se cunoaşte,
prin publicarea citaţiei în
Monitorul Oficial al
României, Partea a III -a.
Citarea persoanei are loc
cu cel puţin 6 luni înainte
de termenul fixat pentru
dezbaterea sesizării.
La termenul stabilit
pentru
dezbaterea
sesizării,
Comisia
verifică
îndeplinirea

retragere,
dispunând
totodată:
a) solicitarea punctului de
vedere al autorităţilor
competente cu privire la
îndeplinirea
condiţiilor
legale privind retragerea
cetăţeniei;
b) invitarea persoanei care
a
formulat
sesizarea,
precum şi a oricărei
persoane care ar putea da
informaţii utile soluţionării
cererii; c) citarea persoanei
în cauză la domiciliul
cunoscut sau, dacă aceasta
nu se cunoaşte, prin
publicarea
citaţiei
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea a III -a.
Citarea persoanei are loc
cu cel puţin 6 luni înainte
de termenul fixat pentru
dezbaterea sesizării.
La termenul stabilit
pentru dezbaterea sesizării,
Comisia
verifică
îndeplinirea
condiţiilor
necesare
retragerii
19

condiţiilor
necesare
retragerii
cetăţeniei
române. Aceasta audiază
persoanele citate potrivit
alin.2 lit.b), precum şi
persoana în cauză. Lipsa
persoanei legal citate nu
împiedică desfăşurarea
procedurilor de retragere
a cetăţeniei române.
În cazul în care
constată
îndeplinirea
sau,
după
caz,
neîndeplinirea
condiţiilor legale de
retragere a cetăţeniei
române, Comisia va
propune
ministrului
justiţiei, printr-un raport
motivat,
aprobarea
retragerii
cetăţeniei
române sau, după caz,
respingerea sesizării.
Ministrul
justiţiei,
constatând
îndeplinite
condiţiile prevăzute de
lege, emite ordinul de
retragere a cetăţeniei
române, respectiv de

cetăţeniei române. Aceasta
audiază persoanele citate
potrivit
alin.2
lit.b),
precum
şi persoana în
cauză. Lipsa persoanei
legal citate nu împiedică
desfăşurarea procedurilor
de retragere a cetăţeniei
române.
În cazul în care constată
îndeplinirea sau, după caz,
neîndeplinirea condiţiilor
legale de retragere a
cetăţeniei române, Comisia
va propune ministrului
justiţiei, printr-un raport
motivat,
aprobarea
retragerii cetăţeniei române
sau, după caz, respingerea
sesizării.
Ministrul
justiţiei,
constatând
îndeplinite
condiţiile
prevăzute
de
lege,
propune
Guvernului
României adoptarea unei
hotărâri
privind
retragerea
cetăţeniei
române sau, după caz,
aprobarea renunţării la
20

respingere a sesizării de
retragere a cetăţeniei, în
cazul în care constată
neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de
lege.
Ordinul
ministrului
justiţiei de admitere sau
de respingere a sesizării
de retragere a cetăţeniei
se comunică persoanei în
cauză,
precum
şi
persoanei care a făcut
sesizarea, prin scrisoare
recomandată
cu
confirmare de primire.
Ordinul poate fi atacat,
în termen de 15 zile de la
data comunicării, la
secţia de contencios
administrativ a curţii de
apel de la domiciliul sau,
după caz,
reşedinţa
solicitantului.
Dacă
solicitantul
nu
are
domiciliul sau reşedinţa
în România, ordinul
poate fi atacat, în acelaşi
termen, la secţia de

cetăţenia
română.
Respingerea sesizării de
retragere a cetăţeniei, se
face de către ministrul
justiţiei în cazul în care
constată
neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de
lege.
Adminterea
sau
respingerea sesizării de
retragere a cetăţeniei se
comunică persoanei în
cauză, precum şi persoanei
care a făcut sesizarea, prin
scrisoare recomandată cu
confirmare
de
primire.Respingerea poate
fi atacată, în termen de 15
zile de la data comunicării,
la secţia de contencios
administrativ a curţii de
apel de la domiciliul sau,
după caz,
reşedinţa
solicitantului.
Dacă solicitantul nu are
domiciliul sau reşedinţa în
România, ordinul poate fi
atacat, în acelaşi termen, la
secţia
de
contencios
administrativ a Curţii de
21

contencios administrativ
a
Curţii
de
Apel
Bucureşti.
Hotărârea
curţii de apel este
definitivă şi irevocabilă.
Pierderea
cetăţeniei
române prin retragere are
loc la data publicării în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, a
ordinului
ministrului
justiţiei de aprobare a
retragerii
cetăţeniei
române.”

Apel Bucureşti. Hotărârea
curţii
de
apel
este
definitivă şi irevocabilă.
Pierderea
cetăţeniei
române prin retragere are
loc la data publicării în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, a
hotărârii guvernului de
aprobare
a
retragerii
cetăţeniei române.”

Autor: deputat
Iordache

Florin
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