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Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru
modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, litera d) a alineatului 2 al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) solicitantul a investit in Romania sume care depasesc 1.000.000 de euro."
2. La articolul I punctul 5, articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102. - Persoanele prevazute la art. 101 care au domiciliul sau resedinta in Romania pot depune

cererea de redobandire ori acordare a cetateniei romane la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei
si Libertatilor Cetatenesti, dupa implinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de
sedere."

3. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele care au domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune cererea de redobandire sau de

acordare intemeiata pe dispozitiile art. 10 alin. 1 si art. 101, insotita de actele care dovedesc indeplinirea
conditiilor prevazute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente dupa domiciliul sau
resedinta solicitantilor. Cererile vor fi inaintate de indata Comisiei pentru cetatenie."

4. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. La articolul 12, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:

«In situatia in care, la nivelul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, numarul solicitantilor este cu mult
mai mare decat capacitatea de procesare a oficiului, se va proceda la programarea acestora in limita a
30.000 de dosare pe an, pentru fiecare oficiu consular.»"

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.
76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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