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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al 

n« I j, ^ticolului 11 lin Legea nr.21/1991 privind cetăţenia românăBiroul permanent alSenaluiui
I (b399/20.06.2022)

I___ ^ .08, I
rn"!ememl art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şî completările ulterioare, şi art. 
11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea alineatului (l) al 
articolului lî din Legea nr.2J/1991 privind cetăţenia română (b399/20.06.2022).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 5.07,2022, desfăşurată oniine, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• propunerea legislativă nu este susţinută cu o argumentaţie pertinentă. Faptul că o 

persoană are rădăcini în România nu este relevant, câtă vreme documentele sale de 

identitate sunt emise, din varii jfnotive, de o altă ţară. în acest context, pentru a 

dobândi/ redobândi cetăţenia română, trebuie întreprinse anumite demersuri, aceasta 

nepuîându-sc "deţine", aşa cum propun iniţiatorii, indiferent de context sau situaţie, 
doar pentru că acea persoană s-a născut în România. O persoană cu buletin/ paşaport
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ucrainean, chiar dacă este de etnie română^ nu poate fi considerat cetăţean: ăl 
României decât dacă sunt parcurse anumite etape administrative pentru obţinerea 

- cetăţeniei române;

• dacă se doreşte instituirea unor măsuri, de recuperare de drept a cetăţeniei române, 
tară a fi necesară parcurgerea fluxului legislativ aplicabil dobândirii, mai ales ca 

iniţiatorul face referire ia acordarea acestei facilităţi persoanelor care au pierdut fără 

voia lor cetăţenia română, atunci nu se justifică limitarea acestei facilităţi doar ia 

persoanele care au locuit pe teritoriul României până la data de 28.06.1940 şi umiaşH 

acestora.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION

ol
kv1 -ry;>

:2


