Cetăţenia copilului

Dobândirea cetăţeniei
Cetăţenia română a copilului se dobândeşte prin:
• naştere;
• adopţie;
• acordarea la cerere;
Dobândirea cetăţeniei prin naştere
Copiii născuţi pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni români, sunt cetăţeni români. Sunt, de
asemenea, cetăţeni români cei care:
• s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român;
• s-au născut în străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română.
Copilul găsit pe teritoriul statului român este cetăţean român, dacă nici unul dintre părinţi nu este
cunoscut.
Dobândirea cetăţeniei prin adopţie
Cetăţenia română se dobândeşte de către copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie prin adopţie, dacă
adoptatorii sunt cetăţeni români, iar adoptatul nu a împlinit vârsta de 18 ani. În cazul în care numai unul
din adoptatori este cetăţean român, cetăţenia adoptatului minor va fi hotărâtă, de comun acord, de către
adoptatori. În situaţia în care adoptatorii nu cad de acord, instanţa judecătorească competentă să
încuviinţeze adopţia va decide asupra cetăţeniei copilului, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul
copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia. Dacă adopţia se face de
către o singură persoană, iar aceasta este cetăţean român, copilul dobândeşte cetăţenia adoptatorului.
În cazul declarării nulităţii adopţiei, copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani este considerat că nu a fost
niciodată cetăţean român, dacă domiciliază în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în
străinătate.

Dobândirea cetăţeniei prin acordarea la cerere
Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau fără cetăţenie şi care nu a împlinit vârsta de 18 ani
dobândeşte cetăţenia română odată cu părinţii săi.
În cazul în care numai unul dintre părinţi dobândeşte cetăţenia română, părinţii vor hotărî, de comun
acord, cu privire la cetăţenia copilului. În situaţia în care părinţii nu cad de acord, tribunalul în raza căruia
se află domiciliul copilului va decide, ţinând seama de in- teresele acestuia. În cazul în care copilul a
împlinit vârsta de 14 ani este necesar şi consimţământul acestuia. Este obligatorie ascultarea de către
instanţă a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Copilul dobândeşte cetăţenia română pe aceeaşi dată
cu părintele său.
Redobândirea cetăţeniei
Părinţii care se repatriază şi solicită redobândirea cetăţeniei române hotărăsc şi în privinţa cetăţeniei
copiilor lor minori. În situaţia în care părinţii nu cad de acord, tribunalul de la domi- ciliul minorului va
decide, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar
consimţământul acestuia. Este obligatorie ascultarea de către instanţă a copilului care a împlinit vârsta de
10 ani. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redo- bândire sau
acordare a cetăţeniei române, se vor înfiinţa birouri teritoriale în subordinea Autorităţii Naţionale
pentru Cetăţenie.
Dovada cetăţeniei


Dovada cetăţeniei române se face cu cartea de identitate, paşaportul sau certificatul constatator.



Cetăţenia copilului până la vârsta de 14 ani se face cu certifi- catul său de naştere, însoţit de
cartea de identitate sau paşaportul oricăruia dintre părinţi. În cazul în care copilul este înscris în
cartea de identitate sau în paşaportul unuia dintre părinţi, do- vada cetăţeniei se face cu oricare
din aceste acte.



Dacă dovada cetăţeniei copilului până la vârsta de 14 ani nu se poate face în condiţiile alineatului
precedent, dovada se va putea face cu certificatul eliberat de serviciile de evidenţă a populaţiei.
Dovada cetăţeniei copiilor găsiţi se face, până la vârsta de 14 ani, cu certificatul de naştere.

