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Noua legislatie privind redobandirea cetateniei
romane
Pentru redobandirea cetateniei romane de catre persoanele care au pierdut-o
inainte de data de 22 decembrie 1989, din motive neimputabile lor sau carora
cetatenia romana le-a fost retrasa fara voia lor, precum si de catre
descendentii acestor persoane, pana la gradul al doilea de rudenie (copii sau
nepoti), parlamentul a legiferat o noua legislatie simplificata.
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Pentru redobandirea cetateniei romane de catre persoanele care au pierdut-oinainte de data de
22 decembrie 1989, solicitantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
pasaportul tarii de cetatenie, a carui copie va fi legalizata de ambasada sau consulat;
buletinul de identitate saucartea de identitate a sotului (daca acesta este cetatean
roman), a carui copie va fi legalizata de ambasada sau consulat;
certificatul de cazier judiciar obtinut in prealabil din Romania ;
certificatul de cazier judiciar din tara de resedinta (care trebuie sa fie legalizat cu
Apostila sau supralegalizat de autoritatile statului respectiv, conform legislatiei acestui stat
si conventiilor internationale aplicabile), a carui traducere in limba romana va fi legalizata de
ambasada sau consulat;
acte de stare civilaale solicitantului (certificate de nastere si, daca este cazul, de

casatorie), ale caror copii vor fi legalizate de ambasada sau consulat;
acte de stare civila ale ascendentilor (parinti, bunici) care au fost cetateni romani, ale
caror copii vor fi legalizate de ambasada sau consulat;
dovada a cetateniei romane a ascendentilor (parinti, bunici) sau dovada a faptului ca
localitatea de nastere se afla pe teritoriul Romaniei la data nasterii;
declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte daca s-a mai depus o cerere similara
la o alta ambasada, consulat sau autoritate romana ;
declaratie pe propria raspundere cu privire la domiciliu:daca se intentioneaza
mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania (care va fi
autentificata de ambasada sau consulat);
declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu intreprinde si nu sprijina actiuni
impotriva ordinii de drept sau a sigurantei nationale a Romaniei si ca nu a desfasurat astfel
de activitati in trecut (care va fi autentificata de ambasada sau consulat).
in cazul in care se solicita redobandirea cetateniei si pentru copiii minori ai solicitantului, se vor
depune si urmatoarele documente:
certificate de stare civila pentru copiii minori, al caror copii vor fi legalizate de
ambasada sau consulat;
declaratie de consimtamant pentru obtinerea cetateniei romane data catre minorii care au
implinit varsta de 14 ani, care va fi autentificata de ambasada sau consulat;
acordul sotilor pentru dobandirea cetateniei de catre copiii minori, dat prin declaratie
autentificata, cu precizarea domiciliului copiilor (declaratia va fi autentificata de ambasada
sau consulat).
Redobandirea cetateniei romane in aceasta situatie este scutita de taxe, dar legalizarea copiilor
si a traducerilor si autentificarea declaratiilor sunt supuse taxelor consulare, care se palatesc de
solicitanti la ambasada sau consulatul competent.
Informatii suplimentare despre procedura redobandirii cetateniei romane pot fi accesate pesite-ul
Ministerului Justitiei, Informatii utile (Biroul Cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei).
Pentru redobandirea cetateniei romane pierduta dupa data de 22 decembrie 1989, persoanele
interesate trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
pasaportul tarii de cetatenie, a carui copie va fi legalizata de ambasada sau consulat;
certificatul de cazier judiciar obtinut in prealabil din Romania ;
certificatul de cazier judiciar din tara de resedinta (care trebuie sa fie legalizat cu
Apostila sau supralegalizat de autoritatile statului respectiv, conform legislatiei acestui stat
si conventiilor internationale aplicabile), a carui traducere in limba romana va fi legalizata de
ambasada sau consulat;
acte de stare civila (certificate de nastere si, daca este cazul, de casatorie), ale caror copii
vor fi legalizate de ambasada sau consulat;
declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte daca s-a mai depus o cerere similara
la o alta ambasada, consulat sau autoritate romana
declaratie pe propria raspundere cu privire la domiciliu:daca se intentioneaza
mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania (care va fi

autentificata de ambasada sau consulat);
declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu intreprinde si nu sprijina actiuni
impotriva ordinii de drept sau a sigurantei nationale a Romaniei si ca nu a desfasurat astfel
de activitati in trecut (care va fi autentificata de ambasada sau consulat);
dovada scrisa privind data pierderii cetateniei romane (copia hotararii de guvern prin
care s-a aprobat renuntarea anterioara la cetatenia romana sau adeverinta emisa de
Directia Generala de Pasapoarte din Ministerul Administratiei si Internelor sau de o
ambasada sau un consulat al Romaniei care sa confirme data pierderii cetateniei romane).
Redobandirea cetateniei romane, legalizarea copiilor si a traducerilor si autentificarea
declaratiilor sunt supuse taxelor consulare, care se palatesc de solicitanti la ambasada sau
consulatul competent.
Informatii suplimentare despre procedura redobandirii cetateniei romane pot fi accesate pesite-ul
Ministerului Justitiei, Informatii utile (Biroul Cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei).
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