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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

alineatului (1) al articolului 11 din Legea nr. 21/1991 

privind cetăţenia română

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea 

alineatului (1) al articolului 11 din Legea nr. 21/1991 privind 

cetăţenia română (b399/20.06.2022), transmisă de Secretarul General 

al Senatului cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D765/20.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 5 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor 

art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. Ca observaţie de ordin general, semnalăm faptul că, în prezent, 

art. 11 alin. (1) are ca obiect de reglementare redobândirea cetăţeniei 

române de către anumite persoane, în anumite condiţii. Modificarea 

propusă are în vedere „menţinerea” cetăţeniei române, şi nu



redobândirea acesteia. Considerăm că norma, astfel cum este propusă, 
limitează posibilitatea obţinerii/redobândirii cetăţeniei române, 
deoarece are în vedere numai categoria persoanelor care au locuit pe 

teritoriul României până la 28 iunie 1940 şi au dobândit cetăţenia 

română prin naştere sau prin adopţie, precum şi descendenţii acestora 

până la gradul IV.
5. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala formă a propunerii, se 

reţin următoarele:
5

5.1. La titlu, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă 

este necesară reformularea acestuia, după cum urmează:
„Lege pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Legea cetăţeniei 

române nr. 21/1991”.
5.2. La actuala parte introductivă a articolului unic, este 

necesar ca, aceasta să fie redată în acord cu exigenţele de tehnică 

legislativă, după cum urmează:
„Articol unic. - La articolul 11 din Legea cetăţeniei române 

nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:”.

5.3. întrucât modificarea vizează doar o subdiviziune structurală 

din cadrul unui articol, pentru conformitate cu tehnica legislativă, 
propunem eliminarea marcajului „Art. 11” ce precedă textul aferent.

5.4. Pentru un plus de rigoare în exprimare, expresia „până la 28 

iunie 1940” trebuie redată sub forma „până la data de 28 iunie 1940”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 44/6 mar. 1991L. nr. 21/1991 

Legea cetăţeniei române

M. Of. nr. 576/13 aug. 2010republicare cu 
renumerotare

1

Legea cetăţeniei române

M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a introduce ort. 37 I 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă “

2 modificări prin L. nr. 2/2013 modifică an. 19 alin. (4). art. 31 alin. (6),
ari. 32 alin. (7):

3 modificări prin L. nr. 44/2013
Lege pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

M. Of. nr. 148/20 mar. 2013 modifică art. 16 alin. (2). ari. 19 alin. (1)

M. Of. nr. 697/15 sep. 2015^ modificări prin O.U.G. nr. 37/2015 modifică art. 9 alin. (4). art. 11 alin. (1). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (2) Ut. b) şi c). 
cetăţeniei române nr. 21/1991 art. 20. art. 22:

aprobată prin L. nr. 330/2015 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 introduce aii. S_l, aii. S_2, alin. (3) la art. 
13. ari. 13_1. alin. (6) la art. 15. art. 16_1. 
alin. (9) şi (10) la art. 31

5 modificări prin L. nr. 330/2015 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015 aprobă O.U.G. nr. 37/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr. 21/1991

^ completat prin L. nr. 1/2017 iM. Of. nr. 15/6 ian. 2017
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (2) la art. 12

O.U.G. nr. 65/2017 iM. Of. nr. 760/25 sep. 2017^modificări prin modifică art. 9, art. 11 alin. (2). ah. 14
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (3) şi (4), art. 20 alin. (7) şi art. 22 
cetăţeniei române nr. 21/1991 alin. (2):

introduce alin. (4) la art. 6, alin. (4)-(6) la 
art. 10 şi alin. (7_1) la art. 20

8 completat prin O.U.G. nr. 82/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii cetăţeniei 
române nr. 21/1991

M. Of. nr. 731/26 iul. 2021 introduce art. 15 1, ari. 34 1


