הפרלמנט של רומניה
חוק מס' 1292112
מ1031/30110 -
בנוגע לאזרחות הרומנית
פורסם בילקוט הפרסומים הרשמי מס'
1931/30110 – 44
פרסום מחודש  0בילקוט הפרסומים הרשמי של רומניה מס'
1931/30111 – 19
נוסח אשר גובש ב0/3193011/ -
נוסח אשר גובש ב003013011/ -
נוסח אשר גובש ב0431130111 -
נוסח אשר גובש ב0431430119 -
נוסח אשר גובש ב0/30030119 -
נוסח אשר גובש ב0131030111 -
נוסח אשר גובש נכון ל0131030111 -

הטקסט עודכן בתאריך  17. 05. 2009תוך התייחסות לפרסום המחודש בילקוט הפרסומים הרשמי,
חלק ,I
מס'  19מ 6 -במרס  .0111המסמך כולל את השינויים שנערכו במסמכים הבאים

( O.G.צו חירום)  -מס' 84/ 2001
 – O.U.G.צו חירום ממשלתי  -מס' 68/ 2002
חוק  -מס'542/ 2002
- O.U.G.מס' 43/2003
חוק – מס' - 248/ 2003
חוק – מס' . 405/ 2003

 –O.U.G.מס'  87/ 2007אשר פורסם בילקוט הפרסומים הרשמי של רומניה מס'  9/4ב-
14/09/2007
חוק –מס'  70/ 2008אשר פורסם בילקוט הפרסומים הרשמי של רומניה ב11/04/2008 -
 – O.U.G.מס'  . 147/ 2008אשר פורסם בילקוט הפרסומים הרשמי של רומניה מס'  190מ-
13/11/2008
 – O.U.G.מס'  36/ 2009אשר פורסם בילקוט הפרסומים הרשמי של רומניה מס'  001מ-
21/04/2009
חוק -מס'  171/ 2009אשר פורסם בילקוט הפרסומים הרשמי של רומניה מס'  /00מ14/05/2009 -
 נא ראה נספח מ O.G. -מס'  84/2001הנוגע להקמתם ,ארגונם ותפקודם של שירותים ציבורייםהקשורים בקהילייה האירופית והעוסקים במרשם האנשים.

פרק I
הוראות כלליות
סעיף  – .0אזרחות רומנית פירושה הקשר והשייכות של אדם מסוים למדינת רומניה .אזרחי רומניה
שווים בפני החוק; רק הם יתקבלו לתפקידים הציבוריים האזרחיים והצבאיים.
אזרחי רומניה נהנים מההגנה של מדינת רומניה.
סעיף  – .0האופנים בהם משיגים את האזרחות הרומנית או מאבדים אותה הם אלה המוזכרים בחוק
הנוכחי.
סעיף  – ./סגירתם ,החלטת האינות ,ביטולם או פירוקם של הנישואים בין אזרח רומני ובין זר לא ישפיעו
על אזרחותם של בני הזוג.

פרק II
השגת אזרחות רומנית
סעיף  – .4האזרחות הרומנית מושגת על ידי:
א) לידה;
ב) אימוץ;
ג)

הענקה על פי בקשה.

א .על ידי לידה
סעיף  .0הילדים אשר נולדו על אדמת רומניה להורים שהינם אזרחים רומנים הינם אזרחים רומנים .כמו
כן אזרחים רומנים הם אלה אשר:
א) נולדו על אדמת המדינה הרומנית ,אף אם רק אחד מההורים הינו אזרח רומניה;
ב) נולדו בחוץ לארץ ושני ההורים או רק אחד מהם הינו בעל אזרחות רומנית.
הילד הנמצא על אדמת רומניה נחשב לאזרח רומני ,עד אשר יוכח ההיפך ,אף אם אף אחד מהוריו
אינו ידוע.
________________
תת סעיף  /שונה באמצעות סעיף  Iתת סעיף  0מ O.U.G. -מס'  4/3011/בהתאם לאופן בו שונה
בחוק האישורים מס' .4103011/

ב .על ידי אימוץ
סעיף  .9האזרחות הרומנית מושגת על ידי הילד שהינו אזרח זר או ללא אזרחות ,בדרך של אימוץ ,אם
אלה המאמצים אותו הינם אזרחים רומנים .במקרה שהמאומץ הינו בגיר ,דרושה הסכמתו.
במקרה שרק אחד מהמאמצים הינו אזרח רומני ,אזרחות הקטין המאומץ תקבע ,בהסכמה משותפת ,על
ידי המאמצים .והיה והמאמצים אינם מגיעים לכדי הסכמה ,הערכאה השיפוטית המוסמכת לאשר את
האימוץ תחליט לגבי אזרחותו של הקטין ,תוך התחשבות באינטרסים שלו .במקרה של ילד אשר מלאו לו
 04שנים ,דרושה הסכמתו גם כן.
אם האימוץ נעשה על ידי אדם אחד בלבד ,ואדם זה הינו אזרח רומני ,הקטין משיג את אזרחותו של
המאמץ.
___________
תת סעיף  0שונה באמצעות סעיף  Iתת סעיף  0מ O.U.G. -מס' .147/2008

סעיף  – .1במקרה שהאימוץ מוכרז כמבוטל או כלא קיים ,הילד אשר טרם מלאו לו  09שנים נחשב
כאילו מעולם לא היה אזרח רומני אם הוא מתגורר בחוץ לארץ או אם הוא עוזב את המדינה כדי
להתגורר בחו"ל.
במקרה של פירוק האימוץ ,הילד אשר טרם מלאו לו 09מאבד את האזרחות הרומנית במועד פירוקו של
האימוץ ,אם הוא מתגורר בחוץ לארץ או אם הוא עוזב את המדינה כדי להתגורר בחו"ל.

ג .על ידי הענקה על פי בקשה

סעיף  – .9ניתן להעניק אזרחות רומנית ,על פי בקשה ,לאדם ללא אזרחות או לאדם זר ,אם הוא עומד
בתנאים הבאים:
א) נולד ומתגורר ,בשעת הבקשה ,על אדמת רומניה ,או ,למרות שלא נולד על אדמה זו ,הוא
גר בתנאים המוזכרים בחוק על אדמתה של מדינת רומניה מזה  9שנים לפחות ,או ,במקרה והוא
נשוי וחי עם אזרח3ית רומני3ת 0 ,שנים לפחות ממועד הנישואים.
ב) הוא מוכיח נאמנות כלפי מדינת רומניה באמצעות התנהגותו ,פעולותיו ויחסו ,אינו יוזם או
תומך בפעולות נגד הסדר הציבורי או נגד הביטחון הלאומי והוא מצהיר כי גם בעבר לא עסק
בפעילות מעין זו;
ג)

מלאו לו  09שנים;

ד) יש לו ברומניה אמצעים חוקיים כדי לנהל קיום הוגן ,בתנאים הקבועים בחוק הנוגע
למדיניות כלפי הזרים;
ה) ידוע כבעל התנהגות נאותה ולא הורשע ברומניה או בארץ אחרת בגין כול עבירה אשר
הופכת אותו לבלתי ראוי להיות אזרח של רומניה;
ו) מכיר את השפה הרומנית ויש לו ידיעות בסיסיות בתרבות ובציביליזציה הרומנית ,באופן
מספק כדי להשתלב בחיים החברתיים;
ז)

מכיר את ההוראות של החוקה הרומנית ואת ההמנון הלאומי;

ניתן להוריד למחצית את התנאים המוזכרים בתת סעיף קטן  0תת סעיף א) במצבים הבאים:
א) המבקש הינו אישיות מוכרת במובן הבינלאומי;
ב) המבקש הינו אזרח במדינה החברה באיחוד האירופי;
ג)

המבקש השיג סטאטוס של פליט בהתאם להוראות החוק התקפות;

ד) המבקש השקיע ברומניה סכומים מעל  0,111,111יורו;

אם האדם המבקש כי תוענק לו אזרחות רומנית הינו זר או אדם חסר אזרחות  ,והוא נמצא מחוץ לאדמת
רומניה במשך תקופה העולה על  9חודשים במהלך שנה אחת ,לא תילקח שנה זו בחשבון לשם קביעת
התקופה המוזכרת בסעיף קטן  0תת סעיף א);
________________
תתי הסעיפים א ,ב) ,ד) ו -ז) מסעיף קטן  0שונו באמצעות סעיף  Iתת סעיף  0מתוך ה O.U.G. -מס'
 , 43/2003כפי ששונה גם על ידי חוק האישור מס' .405/2003
-

סעיף קטן  /שונה באמצעות סעיף  Iתת סעיף  4מתוך ה O.U.G. -מס' .43/2003

 סעיף קטן  0שונה באמצעות סעיף  Iתת סעיף  0מתוך ה O.U.G. -מס'  ,147/2008כפיששונה על ידי סעיף יחיד ,תת סעיף  0לחוק מס' .171/ 2009

סעיף  – .1הילד אשר נולד להורים שהם אזרחים זרים או ללא אזרחות ואשר טרם מלאו לו  09שנים
מקבל אזרחות רומנית יחד עם הוריו.
במקרה שרק אחד מההורים מקבל את האזרחות הרומנית ,יחליטו ההורים ,בהסכמה משותפת ,לגבי
האזרחות של ילדם .והיה ואין ההורים מגיעים לידי הסכמה ,בית המשפט אשר במקום מגוריו של הקטין
יקבל את ההחלטה ,תוך התחשבות באינטרסים של הילד .במקרה של ילד אשר מלאו לו  04שנים ,דרושה
הסכמתו גם כן.
הילד משיג את האזרחות הרומנית באותו מועד כמו ההורה שלו.
במקרה שהקטין קיבל את האזרחות הרומנית בתנאים המפורטים בסעיף קטן  0או  0והוא לא נכלל
באישור האזרחות של ההורה או שלא הונפק לו אישור אזרחות בהתאם להוראות סעיף  01סעיף קטן 0
או  ,1הורי הילד ,או על פי העניין ,ההורה ,אזרחים רומנים ,יכולים לבקש להעתיק או לרשום בפנקסי
מרשם האוכלוסין של רומניה את האישורים או את התמציות של הסטאטוס האזרחי אשר הונפקו על יד
הרשויות הזרות בהתאם להוראות חוק מס'
 ,119/ 1996הנוגעות למסמכי הסטאטוס האזרחי ,עם השינויים וההשלמות המאוחרות.
הילד אשר מלאו לו 04שנים רשאי לנסח בשמו את הבקשה להעתיק או לרשום את האישור או את תמצית
הלידה .במקרה מעין זה ,ההוכחה בדבר אזרחותו של הקטין נעשית באמצעות תעודת הזהות או הדרכון
אשר הונפק3ה על ידי רשויות רומניה להורה או עם האישור המוזכר בסעיף  01תת סעיף .4
______________
הסעיפים הקטנים ( )4ו )0( -הוכנסו באמצעות סעיף  Iתת סעיף  /מתוך  O.U.G.מס' .147/ 2008

סעיף  – .01ניתן להעניק אזרחות רומנית גם לאנשים אשר איבדו אזרחות זו ,ואשר מבקשים לקבל אותה,
כמו גם לצאצאיהם עד לדרגה שנייה כולל ,תוך שמירת האזרחות הזרה וקביעת המגורים ברומניה או תוך
ציון שהם בחוץ לארץ ,אם הם מקיימים באופן מספק את התנאים המוזכרים בסעיף  9סעיף קטן  0תתי
סעיפים ב) ,ג) ,ד) ו -ה).
הוראות סעיף קטן  0חלות גם על אנשים ללא מדינה שהם אזרחים רומנים לשעבר ועל צאצאיהם עד
לדרגה  0כולל.
אין להשגת האזרחות המחודשת על ידי אחד מבני הזוג כול השלכה לגבי האזרחות של בן3ת הזוג שלו3ה.
בן הזוג שהינו אזרח זר או חסר אזרחות של האדם אשר זוכה מחדש באזרחות הרומנית רשאי לבקש את
הענקת האזרחות הרומנית על פי תנאי החוק התקף.

___________

הסעיף שונה באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  4מתוך  O.U.G.מס' .147/ 2008

סעיף  – .010האזרחים הרומנים לשעבר אשר השיגו אזרחות רומנית בדרך של לידה או של אימוץ,
ואשר איבדו אותה מסיבות שאין לזקוף לחובתם ,או שאזרחות זו נלקחה מהם נגד רצונם ,כמו גם
צאצאיהם של אנשים אלה עד לדרגה  ,IIIיכולים לקבל מחדש או ניתן להעניק להם אזרחות רומנית  ,על
פי בקשה ,תוך שמירה על האזרחות הזרה וקביעת המגורים ברומניה או שמירה על המגורים בארץ אחרת,
אם הם מקיימים את התנאים המפורטים בסעיף  9סעיף קטן  0תתי סעיפים ב) ,ג) ו -ה).
הוראות סעיף  01סעיפים קטנים  2 – 4חלות בהתאמה.
________________
הסעיף הוכנס באמצעות סעיף  Iתת סעיף  9מתוך  O.U.G.מס' .43/ 2003
-

סעיף קטן  0שונה באמצעות סעיף  ,Iסעיף קטן  0מתוך  O.U.G.מס' .36/ 2009

סעיף  – .010האנשים המוזכרים בסעיף  ,010אשר מקום מגוריהם או כתובתם ברומניה ,רשאים להגיש
את בקשת הקבלה מחדש או את הבקשה לקבל אזרחות רומנית במנהלת האזרחות ,אשר נמצאת במשרד
המשפטים וחירויות האזרח ,לאחר אישור השהות ברומניה ,בהתאם לחוק.
___________
הסעיף הוכנס באמצעות סעיף  Iתת סעיף  9מתוך  O.U.G.מס' .43/ 2003
-

הסעיף שונה באמצעות סעיף  ,Iסעיף קטן  0מתוך  O.U.G.מס' .36/ 2009

פרק III
ההליך של הענקת האזרחות הרומנית
סעיף  – .00אישור הבקשות להענקת אזרחות רומנית או להחזרתה של אזרחות זו נעשה באמצעות צו של
שר המשפטים ,אשר שוקל ,במובן זה ,את הצעות הוועדה לאזרחות.
__________
הסעיף שונה באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  0מתוך  O.U.G.מס' .87/ 2007

סעיף  – .00בקשת ההענקה ,או ,על פי העניין ,הבקשה להחזרת האזרחות הרומנית מנוסחת בשפה
הרומנית ,והיא מופנית לוועדת האזרחות ומוגשת באופן אישי ,או ,במקרים מוצדקים באופן יסודי,
באמצעות מיופה כוח עם ייפוי כוח מיוחד ואוטנטי במשרדים של משרד המשפטים ,מנהלת האזרחות ,והיא
מלווה במסמכים אשר מוכיחים את קיומם של התנאים המפורטים בחוק הנוכחי.

אותם אנשים אשר מתגוררים בחו"ל או שכתובתם בחו"ל רשאים להגיש את הבקשה להחזרת האזרחות
או להענקתה על בסיס הוראות סעיף  01סעיף קטן  0וסעיף  ,010בליווי המסמכים אשר מוכיחים את קיום
התנאים המפורטים בחוק ,במשרדים של השירותים הדיפלומטיים או המשרדים הקונסולאריים המוסמכים
על פי הכתובת או מקום המגורים של המבקשים .הבקשות יוגשו מיד לוועדת האזרחות.
והיה וברמת התפקידים הדיפלומטיים והקונסולאריים ומספר המבקשים עולה בהרבה על יכולת העיבוד
של המשרד ,יפעלו במטרה להכליל אותם בתוך מגבלות  /1,111התיקים לשנה ,בגין כול משרד
קונסולארי.
________________
הסעיף שונה באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  0מתוך  O.U.G.מס'  ,87/ 2007בהתאם לשינוי שעבר
באמצעות חוק האישור מס' .70/ 2008
 סעיף קטן  0שונה באמצעות סעיף  0תת סעיף  9מתוך  O.U.G.מס'  ,147/ 2008באופן בו הוא שונהבאמצעות סעיף יחיד ,תת סעיף  /לחוק מס' .171/ 2009
 סעיף קטן  /הוכנס באמצעות סעיף  0תת סעיף  9 0מתוך  O.U.G.מס'  ,147/ 2008באופן בו הואשונה באמצעות סעיף יחיד ,תת סעיף  /לחוק מס' .171/ 2009

סעיף  – .0/הוועדה לאזרחות ,המכונה להלן הוועדה ,ישות ללא אישיות משפטית במסגרת משרד
המשפטים ,בודקת את קיומם של התנאים המפורטים בחוק.
לוועדה יש מזכירות טכנית אשר הורכבה במסגרת מנהלה מיוחדת של משרד המשפטים .המנהל של
המנהלה המיוחדת שבמסגרת משרד המשפטים הינו גם נשיא הוועדה.
פעילות הוועדה הינה מתמדת והיא מורכבת מנשיא ומ 9 -חברים ,צוות של מומחים לענייני משפט
המצורף לשופטי השלום שבמסגרת משרד המשפטים והחירויות האזרחיות ,והם ממונים על ידי צו של שר
המשפטים והחירויות האזרחיות .עבודת הוועדה אינה פתוחה לציבור .עבודה זו מנוהלת בנוכחות  /חברים
לפחות ובראשה עומד הנשיא ,ובהיעדרו של זה האחרון ,עומד בראשה חבר אשר מונה על ידו.
קיומם של התנאים המפורטים בחוק ,או ,על פי העניין ,אי קיומם ,בגין הענקת האזרחות הרומנית או
החזרתה ,נקבעת באמצעות דוח מנומק ,אותו מאמצת הוועדה בהמשך להצבעת הרוב של הנוכחים.
במקרה של שוויון ,הקול של נשיא הוועדה או של ממלא מקומו יהי הקול המכריע.
________________
הסעיף שונה באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  /מתוך  O.U.G.מס'  ,87/ 2007בהתאם לשינוי שעבר
באמצעות חוק האישור מס' .70/ 2008
-

סעיף קטן  /שונה באמצעות סעיף  ,Iתת סעיף  ,/מתוך  O.U.G.מס' .36/ 2009

סעיף  – .04הבקשה להעניק או להחזיר את האזרחות נרשמת במזכירות הטכנית של הוועדה .במקרה
ונוכחים לדעת כי חסרים מסמכים הדרושים לשם סיום מוצלח הטיפול בבקשה ,ידרוש נשיא הוועדה,
באמצעות החלטה ,את השלמת התיק .במקרה שתוך  9חודשים לכול היותר מקבלת הדרישה אין שולחים
את המסמכים הדרושים ,תדחה הבקשה מהיותה בלתי מאוששת.

נשיא הוועדה ,בדרך של החלטה ,יקבע את המועד אשר בו תידון הבקשה להענקתה של האזרחות או
להשבתה ,תוך שהוא דורש מידע מכול הרשויות ביחס לקיום התנאים המפורטים בסעיף  9סעיף קטן 0
תתי סעיפים ב) ו -ה).
מבוטל.
במועד אשר נקבע לדיון בבקשה ,הוועדה תבדוק את קיומם של התנאים הדרושים לשם הענקת האזרחות
או החזרתה ,פרט לתנאים המפורטים בסעיף  9סעיף קטן  0תתי סעיפים ו) ו -ז).
במקרה והוועדה נוכחת לדעת כי יש צורך לזמן ולתשאל אנשים אשר היו יכולים למסור מידע יעיל
במטרה להביא את הבקשה לידי סיום ,היא תורה על זימונם ,תוך שהיא תקבע מועד חדש.
במקרה והתנאים להענקת האזרחות הרומנית קוימו ,תקבע הוועדה ,תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 9
חודשים ,זימון של אותו אדם לראיון מתוכנן במטרה לבדוק את התנאים המפורטים בסעיף  9סעיף קטן 0
ותתי סעיפים ו) ו -ז).

________________________
הסעיף שונה באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  4מתוך  O.U.G.מס' .87/ 2007
-

תת הסעיף  0שונה באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  1מתוך  O.U.G.מס' .147/ 2008

-

תת הסעיף  /בוטל באמצעות סעיף  Iסעיף קטן  9מתוך  O.U.G.מס' 147/ 2008

סעיף – .040 .הבקשה להענקת האזרחות הרומנית או להחזרתה ,המנוסחת בהתאם לסעיף  ,010הינה
רשומה במזכירות הטכנית של הוועדה.
נשיא הוועדה לאזרחות ,בדרך של החלטה ,מורה כדלקמן:
א) דרישת מידע מכול הרשויות בנוגע לקיום התנאים המפורטים בסעיף  9סעיף קטן  0תתי
סעיפים ב) ו -ה).
ב) השלמת התיק ,תוך חודשיים לכול היותר מקבלת הזימון מטעם המזכירות הטכנית של
הוועדה של ידי המבקש ,במקרה ונוכחים לדעת כי חסרים מסמכים הדרושים לפתרון הבקשה,
תחת העונש של דחיית הבקשה כבלתי מבוססת;
ג) קביעת המועד אשר בו תבדוק הוועדה את קיום התנאים הדרושים לשם הענקת האזרחות
הרומנית או להשבתה בהתאם לסעיף  ,101מועד אשר לא יעלה על  0חודשים ממועד רישום
הבקשה.
_____________
הסעיף הוכנס באמצעות סעיף  ,Iסעיף קטן  4מתוך  O.U.G.מס' .36/ 2009

סעיף  – .00מבוטל
_________________
הסעיף בוטל על ידי סעיף  Iסעיף קטן  0מתוך  O.U.G.מס' .87/ 2007

סעיף  – .09במקרה שלא יקוימו התנאים הנדרשים על פי חוק להענקת האזרחות או להשבתה ,כמו גם
במקרה של אי קידום הראיון המוזכר בסעיף  04סעיף קטן  9או במקרה של אי התייצבות ,ללא הצדקה,
לראיון ,הוועדה ,באמצעות דוח מנומק ,תציע למשרד המשפטים לדחות את הבקשה.
ניתן להגיש בקשה נוספת להענקת האזרחות או להשבתה  9חודשים ממועד דחייתה של הבקשה הקודמת.
_______________
הסעיף שונה באמצעות סעיף  ,Iסעיף קטן  9מתוך  O.U.G.מס' .87/ 2007
...

סעיף קטן שונה באמצעות סעיף I

