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Aprofundare

Dobândirea cetăţeniei italiene
În prima ediţie de pe 5 octombrie am dat ştirea de proiectul de
lege prezentat în Parlament de Guvern pentru a modifica actuala
lege de dobândire a cetăţeniei italiene.
Deoarece vor trece luni ca această reformă să fie aprobată
definitiv, şi fiindcă între timp Ministrul de Interne a emanat o
circulară pentru a ameliora aplicarea unor dispoziţii asupra
normativului actual, în această ediţie vă explicăm care sunt astăzi
regulile pentru a cere şi a dobândi cetăţenia italiană, conţinute în
Legea nr. 91 din 5 februarie 1992.
Sistemul prevăzut de acest normativ poate fi rezumat în cinci
puncte.

Dobândirea automatică a cetăţeniei
În următoarele cazuri cetăţenia italiană este recunoscută
automatic:
este cetăţean italian cine se naşte din tată sau mamă cetăţeni
italieni;
străinul care devine cetăţean italian transmite cetăţenia fiului
minor dacă acesta este convieţuitor cu părintele în momentul în
care a devenit cetăţean italian; dacă fiul este major poate oricum
obţine cetăţenia italiană printr-o procedură de concesiune, la
condiţiile pe care le vom explica în al 4-lea capitol;
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devine cetăţean italian minorul străin care este adoptat de un
cetăţean italian; în bază la circulara Ministerului de Interne de pe
5 ianuarie 2007, este recunoscută această posibilitate chiar dacă
sentinţa tribunalului pentru minori care recunoaşte adopţia se
pronunţă când adoptatul a împlinit majoratul;
este cetăţean italian cine se naşte în Italia doar dacă ambii
părinţi sunt necunoscuţi sau apatrizi (adică care nu au cetăţenia
nici unui stat), sau dacă fiul nu urmează cetăţenia părinţilor după
legea statului căruia ei aparţin;
este cetăţean fiul de părinţi necunoscuţi care este găsit în Italia,
dacă nu este dovedită posesia altei cetăţenii.
In aceste cazuri, toate îndeplinirile sunt de competenţa ofiţerului
stării civile din comună.

Dobândirea cetăţeniei prin beneficiu de lege
Altă modalitate de a dobândi cetăţenia italiană este prin
beneficiu de lege sau prin declaraţie.
În următoarele cazuri dobândirea cetăţeniei italiene depinde de o
simplă declaraţie de cerinţă din partea străinului care doreşte să
devină cetăţean italian:
străinul sau apatridul, căruia tată sau mama sau unul din bunici a
fost cetăţean italian prin naştere, devine cetăţean italian dacă se
manifestă una din următoarele situaţii:
dacă prestează serviciu militar pentru Statul italian şi înainte
declară intenţia de a dobândi cetăţenia italiană;
dacă asumă o slujbă de stat ca subaltern Statului, chiar şi în
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străinătate, şi declară intenţia de a dobândi cetăţenia italiană;
şi în sfârşit dacă la implinirea vârstei de 18 ani locuişte legal în
Italia de cel puţin 2 ani şi declară, în timp de un an de la
împlinirea majoratului, intenţia de a dobândi cetăţenia italiană;
străinul născut în Italia, unde a locuit legal fără întreruperi până la
vârsta de 18 ani, devine cetăţean italian dacă declară intenţia de
a dobândi cetăţenia italiană înainte de a împlini 19 ani.
Declaraţiile pentru dobândirea cetăţeniei în aceste cazuri se
prezintă la ofiţerul stării civile din comuna de reşedinţă.

Dobândirea cetăţeniei prin căsătorie
Cetăţenia se dobândeşte şi prin „naturalizare”, definiţie ce se
referă la două situaţii distincte: adică dobândirea cetăţeniei
prin căsătorie cu un cetăţean italian şi prin concesiunea
ordinară.
Dobândirea cetăţeniei prin căsătorie cu un cetăţean italian
constituie principala modalitate de a obţine cetăţenia.
Soţul sau soţia, străin sau apatrid, a unui cetăţean italian
dobândeşte cetăţenia când locuieşte legal în Italia de cel puţin 6
luni, sau in caz contrar după 3 ani de la data căsătoriei dacă nu a
fost nici o dezlegare, anulare sau întrerupere ale efectelor civile
şi nu subzistă separaţia legală.
Aceste împrejurări relative căsătoriei nu trebuie să subziste până
la momentul de conferire a cetăţeniei italiene.
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căsătorie şi cele 6 luni de reşedinţă, sau după 3 ani de căsătorie,
a intervenit o separaţie sau un divorţ, acestea nu contează la
prezentarea cererii de cetăţenie.
Existenţa

de

condamne

periculozitatea

soţului

penale

străin

pentru

pentru

delicte

siguranţa

grave

şi

Republicii

împiedică la dobândirea cetăţeniei. În aceste cazuri Ministrul de
Interne respinge cererea care poate fi prezentată din nou după 5
ani.
Cererea cetăţeniei pentru căsătorie trebuie prezentată pe
relativul formular la Oficiul cetăţenie de la prefectura de
reşedinţă, la ambasada sau la consolatul italian in cazul în care
solicitantul locuieşte în străinătate.
Formularul şi lista completă de documente de anexat se pot
descărca de pe site-ul www.prefettura.roma.it.

Concesiunea ordinară a cetăţeniei
Cetăţenia italiană se poate dobândi prin concesiune ordinară,
concedată

de

Preşedintele

Republicii,

după

propunerea

Ministrului de Interne, în următoarele cazuri:
când străinul căruia tată sau mamă sau unul dintre bunici sunt
cetăţeni prin naştere şi locuieşte legal în Italia de cel puţin 3 ani;
când străinul este născut în Italia unde trăieşte legal de cel puţin
3 ani;
când străinul major este adoptat de cetăţeanul italian şi locuieşte
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legal în Italia de minim 5 ani după adopţie; sunt însă necesari 7
ani de reşedinţă legală pentru minorul încredinţat unui cetăţean
italian;
când străinul a prestat serviciu militar, şi în străinătate, pentru cel
puţin 5 ani la dipendenţele Statului;
când cetăţeanul unui Stat membru din Comunitatea europeană
locuieşte legal în Italia de cel puţin 4 ani. În acest caz, care sigur
vă interesează deoarece românii şi bulgarii au devenit comunitari
de la 1° ianuarie, contează şi anii de reşedinţă legală în Italia ca
extracomunitari;
când apatridul şi refugiatul locuieşte legal în Italia de cel puţin 5
ani;
când străinul trăieşte legal în Italia de cel puţin 10 ani;
Este important să ştiţi că în afară de rechizitele prevăzute pentru
fiecare din cazurile indicate, solicitantul trebuie să demonstreze
posesia unui venit suficient şi absenţa de precedente penale.
În ceea ce priveşte venitul, solicitantul trebuie să demonstreze de
a fi maturat în perioda imediat antecedentă la prezentarea cererii
un venit de circa 8.300,00 euro la an, sau circa 11.300,00 euro în
cazul în care soţul sau soţia este de întreţinut.
Acum, după circulara Ministerului de Interne de pe 5 ianuarie, şi
casnicele ce nu dispun de un venit propriu pot cere cetăţenia
întrucât prefecturile vor valuta consistenţa economică a întregului
nucleu familiar la care cetăţeanul aspirant aparţine.
Cererea trebuie prezentată pe formularul cuvenit la Oficiul
cetăţenie de la prefectura de reşedinţă.
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Formularul şi lista completă de documente de anexat se pot
descărca de pe site-ul www.prefettura.roma.it.

Concesiunea cetăţeniei în cazuri excepţionale
În concluzie, ultima modalitate de a dobândi cetăţenia consistă în
„concesiunea în cazuri excepţionale”.
Este o procedură destul de simplă fiindcă oricine – italian sau
străin – poate semnala la Ministerul de Interne, prin propria
prefectură, un caz de merit important pentru a primi această
recunoaştere din partea Preşedintelui Republicii.
Condiţia este ca persoana semnalată să fi îndeplinit servicii
eminente pentru Italia, sau ca Statul să manifeste un interes
excepţional.

Traduzione di Cătălina Mihaela Sava
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