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Legii cetateniei romane nr. 21/1991

Publicat in Monitorul Oficial nr. 765 din 13/11/2008

Avand in vedere necesitatea imbunatatirii procedurii de acordare si pierdere a cetateniei romane si
importanta solutionarii cu celeritate de Comisia pentru cetatenie a cererilor de dobandire si
pierdere a cetateniei romane,

luand in considerare hotararile judecatoresti definitive si irevocabile si iminenta unor noi litigii in
materia cetateniei,

vazand si dificultatile rezultate din practica in aceasta materie, ca o consecinta a unui vid
legislativ pentru anumite situatii,

tinand cont de importanta acordarii unei protectii legislative eficiente minorilor,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6
martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie prin adoptie, daca

adoptatorii sunt cetateni romani. In cazul in care adoptatul este major, este necesar consimtamantul acestuia."
2. La articolul 8, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Termenele prevazute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in urmatoarele situatii:
a) solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international;
b) solicitantul este cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene;
c) solicitantul a dobandit statut de refugiat potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) solicitantul a investit in Romania sume care depasesc 5.000.000 euro."

3. La articolul 9, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:
"In cazul in care minorul a dobandit cetatenia romana in conditiile alin. 1 sau 2 si nu a fost inclus in certificatul

de cetatenie al parintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetatenie potrivit dispozitiilor art. 19 alin. 5 sau 7, parintii
sau, dupa caz, parintele, cetateni romani, pot solicita transcrierea ori inscrierea in registrele de stare civila romane
a certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine in conditiile Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

Copilul care a implinit varsta de 14 ani poate formula in nume propriu cererea de transcriere sau inscriere a
certificatului ori extrasului de nastere. In acest caz, dovada cetateniei minorului se face cu cartea de identitate sau
pasaportul emisa/emis de autoritatile romane parintelui ori cu certificatul prevazut de art. 19 alin. 4."
4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Cetatenia romana se poate acorda si persoanelor care au pierdut aceasta cetatenie, precum si
descendentilor acestora pana la gradul 2 inclusiv si care cer redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si
stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc in mod corespunzator
conditiile prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), d) si e).

Dispozitiile alin. 1 se aplica si apatrizilor fosti cetateni romani si descendentilor acestora pana la gradul 2
inclusiv.

Redobandirea cetateniei de catre unul dintre soti nu are nicio consecinta asupra cetateniei celuilalt sot. Sotul
cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care redobandeste cetatenia romana poate cere acordarea
cetateniei romane in conditiile prezentei legi."
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, dupa implinirea
unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere."
6. La articolul 12, alineatul 2 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 ale Romaniei. Cererile vor fi inaintate
de indata Comisiei pentru cetatenie."
7. La articolul 14, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:



"Presedintele Comisiei, prin rezolutie, stabileste termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau
redobandire a cetateniei, dispunand totodata solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea
conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e)."

8. La articolul 14, alineatul 3 se abroga.
9. La articolul 16, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"O noua cerere de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se poate depune dupa 6 luni de la

respingerea cererii anterioare."
10. La articolul 19, alineatul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de

catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct."
11. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Dovada cetateniei romane se face cu cartea de identitate sau, dupa caz, cu buletinul de identitate,

pasaportul ori cu certificatul prevazut la art. 19 alin. 4.
Cetatenia copilului pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu certificatul sau de nastere, insotit de buletinul ori

cartea de identitate, dupa caz, sau pasaportul oricaruia dintre parinti.
In cazul in care copilul este inscris in pasaportul unuia dintre parinti sau, dupa caz, in buletinul de identitate,

dovada cetateniei se face cu oricare dintre aceste acte."
12. La articolul 30, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In cazul in care dosarul cuprinde toate documentele necesare solutionarii cererii de renuntare la cetatenia

romana, presedintele Comisiei, prin rezolutie, dispune solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la
indeplinirea conditiei prevazute, dupa caz, la art. 26 lit. a) si b)."

Art. II. - Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6
martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin
prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua
numerotare.
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