
EXPUNERE DE MOTIVE

în configurarea raporturilor de cetăţenie, înţeleasă ca apartenenţă juridică a 

unei persoane la un anumit stat, existentă, în primul rând, prin legăturile de sânge 

cu părinţii săi, cetăţeni ai statului respectiv, sau faptul naşterii sale pe teritoriul 
acestuia, sunt importante nu numai aspectele juridice care definesc raporturile 

formale ale statului cu proprii cetăţeni, ci şi cele spirituale, cele care ţin de 

loialitate, de împărtăşirea anumitor valori şi tradiţii, de ataşamentul faţă de creaţia 

artistică a unui popor, de limba pe care acesta o vorbeşte, de religia sa. Intre stat şi 
cetăţenii săi se încheagă, încă din familie, legături de ordin spiritual, bazate pe 

ideea de apartenenţă reciprocă, pe valori politice şi social-umane asumate, ce 

definesc în ultimă instanţă profilul psihologic şi felul de a fi şi gândi al unei 
comunităţi de cetăţeni şi al fiecărui cetăţean în parte.

Familia, înţeleasă în substanţa ei cea mai profundă, este cadrul în care se 

formează primele raportări ale cetăţeanului la instituţiile politice, la drepturile şi 
obligaţiile sale fundamentale faţă de societate în general şi de stat, în special.

Familiile în care soţii au cetăţenii diferite, se definesc, în afară de trăsăturile 

generale şi particulare ale apartenenţei individului la un anumit stat, menţionate 

mai sus, şi prin deschiderea soţilor faţă de multiculturalism. Coexistenţa într-o 

familie a două cetăţenii are un avantaj: soţii, deşi sunt legaţi formal prin raporturi 
de cetăţenie de două state diferite, îşi transmit unul altuia, prin convieţuirea 

îndelungată, particularităţi identitare proprii, astfel încât fiecare dintre ei 
împrumută de la celălalt, trăsături care îl definesc pe acesta ca cetăţean al altui stat. 
Soţii capătă, astfel, o legătură profundă cu un alt stat, cu o altă ţară, facilitată de 

căsătorie şi cimentată de convieţuirea lor îndelungată.

în ultimele decenii, mulţi cetăţeni români s-au căsătorit cu cetăţeni străini şi 
locuiesc în afara ţării. Soţii acestora, cetăţeni străini, deşi nu au domiciliat 
niciodată în România, au învăţat limba română, împărtăşesc valori şi tradiţii 
româneşti, dovedesc cunoaştere şi interes pentru cultura şi istoria poporului român, 
sunt ataşaţi civilizaţiei noastre. Unii dintre ei dovedesc, prin atitudine, loialitate 

faţă de statul român şi ar dori să dobândească cetăţenia română, dar legea cetăţeniei 
în vigoare le condiţionează îndeplinirea acestei dorinţe de o şedere îndelungată pe
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teritoriul României, ceea ce, în condiţiile mobilităţii accentuate a oamenilor în 

societatea modernă, face practic imposibilă această opţiune, lipsind statul român de 

cetăţeni care ar putea avea contribuţii importante la protejarea şi promovarea 

culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti. în cadrul acestor familii mixte, 
însăşi convieţuirea îndelungată a soţilor creează premisele unor legături spirituale 

strânse ale soţilor cetăţenilor români, cu tradiţiile şi cultura românească, iar 

acordarea cetăţeniei române, la cererea acestora, ar însemna transformarea acestor 

legături spirituale strânse, în raporturi de cetăţenie cu statul român.

Pentru a veni în sprijinul acestora, înaintăm Parlamentului României spre 

dezbatere şi adoptare, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, având ca obiect introducerea în cuprinsul 
acesteia a unui text nou care să permită persoanei căsătorite cu un cetăţean 

român şi care convieţuieşte în străinătate cu acesta de cel puţin 10 ani de la 

încheierea căsătoriei, să solicite statului român dobândirea cetăţeniei române.

Iniţiativa legislativă dezvoltă voinţa legiuitorului exprimată anterior, prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37 din 9 septembrie 2015, prin care s-a 

recunoscut dreptul persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor străini, de a li se 

acorda la cerere cetăţenia română, cu menţinerea domiciliului în străinătate, dacă 

au contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei 
şi spiritualităţii româneşti, ori pot contribui în mod semnificativ la 

promovarea imaginii României prin performanţe deosebite în domeniul 
sportului. Această procedură este însă una mai complexă în care acordarea 

cetăţeniei se face prin Hotărâre de Guvern.

Iniţiatori

Senatori

Robert-Marius Cazanciuc

Leonard Azamfirei

Angel Tîlvăr
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LEGE

pentru completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române
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