
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 

române nr. 21/1991 
 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial  

al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, cu următoarele 

modificări şi completări: 

 

1. La articolul I punctul 2, litera d) a alineatului 2  

al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„d) solicitantul a investit în România sume care depăşesc 

1.000.000 de euro.” 
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2. La articolul I punctul 5, 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 împlinirea unui termen de 4 ani de la 

momentul obţinerii dreptului de şedere.” 

 

3. La articolul I punctul 6, alineatul 2 al articolului 12  

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot 

depune cererea de redobândire sau de acordare întemeiată pe dispoziţiile 

art. 10 alin. 1 şi art. 101, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile 

consulare competente după domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor. 

Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetăţenie.” 

 

4. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, 

punctul 61, cu următorul cuprins: 

„61. La articolul 12, după alineatul 2 se introduce un nou 

alineat, alineatul  3, cu următorul cuprins: 

«În situaţia în care la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare, numărul solicitanţilor este cu mult mai mare decât capacitatea 

de procesare a oficiului, se va proceda la programarea acestora în limita 

a 30.000 de dosare pe an, pentru fiecare oficiu consular.»” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 
PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

Roberta  Alma  Anastase Mircea  Dan  Geoană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bucureşti, 8 mai 2009 

Nr. 171 


