
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din                 
15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu următoarele modificări şi completări: 
 

 1. La articolul I punctul 1, alineatul 1 al articolului 10¹ se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 10¹ - Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin 
naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor 
sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi 
descendenţilor acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li 
se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei 
străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în 
străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) 
şi e).” 
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 2. La articolul I punctul 2, articolul 102 se modifică şi va avea 
următorul  cuprins: 
 „Art. 102. - Persoanele prevăzute la art. 101, care au domiciliul sau 
reşedinţa în România, pot depune cererea de redobândire ori acordare a 
cetăţeniei române la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, după obţinerea dreptului de şedere, potrivit 
legii.” 
 
 3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, 
punctele 21 şi  22, cu următorul cuprins: 
 „21. La articolul 12, alineatul 2  se modifică şi va avea următorul  
cuprins: 
 «În cazul cererilor de redobândire a cetăţeniei române sau de 
acordare, întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 101, acestea pot fi 
depuse şi la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În 
cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale României, acestea vor fi înaintate, de îndată, Comisiei 
pentru cetăţenie, din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, Direcţia Cetăţenie. 
 
 22. La articolul 12, alineatul 3 se abrogă.»”  
 
 4. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al articolului 13 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un 
preşedinte şi 15 membri, personal de specialitate juridică asimilat 
magistraţilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 
numiţi prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. 
Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăşoară în prezenţa a 
cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, 
de către un membru desemnat de acesta.” 
 
 5.  La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte,                
punctele 5, 6 şi 7 cu următorul cuprins: 

  „5.  Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 «Art. 18. - Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, constatând 
îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, emite de îndată ordinul 
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de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz. Ordinul de 
acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică 
solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de 
îndată, de la data emiterii ordinului. 
 În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
lege, ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti respinge, prin ordin, 
cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei. 
 Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de acordare 
sau redobândire a cetăţeniei române, respectiv ordinul de respingere a 
cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică 
de îndată solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire.  
 Ordinul  de respingere a cererii de acordare sau redobândire a 
cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data 
comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, secţia contencios 
administrativ. Hotărârea curţii de apel este definitivă şi poate fi supusă 
recursului la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie.» 
 
  6. La articolul 19, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 «Art. 19. – Cetăţenia română se acordă sau se redobândeşte la data 
depunerii jurământului de credinţă. 
 În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului ministrului 
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de acordare sau redobândire a cetăţeniei 
române,  persoanele cărora li s-a acordat sau au redobândit cetăţenia 
română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.» 
   
 7. La articolul 30, alineatele 5, 6 şi 7 se modifică şi vor  avea 
următorul cuprins: 
 „Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de aprobare 
sau, după caz, de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română se 
comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire.  
 Ordinul de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română 
poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la  Curtea de 
Apel Bucureşti. Hotărârea curţii de apel este definitivă şi este supusă 
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recursului la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie. 
 Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data eliberării 
adeverinţei de renunţare la cetăţenia română.»” 
 

 6. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. II. - Cererile formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10¹ din 
Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi înregistrate la Direcţia Cetăţenie anterior 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează în 
termen de 5 luni de la data rezoluţiei Preşedintelui Comisiei pentru 
cetăţenie asupra cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei.” 
 
 Art. II. - Începând cu 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării 
cererilor de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în 
temeiul dispoziţiilor art. 101 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor înfiinţa 
birouri teritoriale în subordinea Direcţiei Cetăţenie din cadrul 
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 
 
 Art. III. - Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o nouă 
numerotare.” 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 27 octombrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76                 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan Oltean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


