Dobândirea cetǎțeniei italiene
Ce este
Cetățenia este un status juridic personal care permite persoanei să fie recunoscută cǎ aparține
unui Stat determinat.Ca urmare, noul cetățean se va bucura de drepturile deținute de consecințǎ
cuvenită a noului status.

Care sunt cazurile de dobândire a cetățeniei
Cetățenia italiană este dobânditǎ în mod automat:
prin filiație "jure sanguinis" sau dreptul de sânge în virtutea căruia copilul născut cu tată sau
sau mamǎ italiană este un cetățean italian, oriunde a avut loc nașterea;
prin nașterea pe teritoriul italian "jure soli" sau drept de sol, în cazul în care părinții sunt
necunoscuți sau apatrizi sau în cazul în care părinții străini nu transmit cetățenia lor
copiilor lor în conformitate cu legea propriului Stat de care aparțin, sau în cazul în care
minorul a fost găsit într-o stare de abandon pe teritoriul italian;
-prin recunoașterea paternității sau maternității de către un cetățean sau cetǎțeanǎ italianǎ,
sau în urma unei declarații judiciare a filiației unui minor;
-prin adoptare de către un cetățean italian sau cetǎțeanǎ italianǎ a unui minor.
Cetățenia italiană poate fi redobânditǎ:
Cei care, s-au mutat în străinătate, și au pierdut cetățenia italiană pentru orice cauză
o poate redobândi atunci când se întorc în Italia.
Cetățenia italiană poate fi dobândită prin instanță care urmează să fie prezentată în Primârie
în următoarele cazuri:
1) descendent din strǎmoș italian ( art. 1 del la legea 5 Februarie 1992, n. 91).
Pentru a elucida și clarifica cu privire la documentația care urmează să fie produsă
se face trimitere la Circolare n. K28.1 dell'8 Aprile 1991 încă și astǎzi în vigoare .
2 ) dobândirea cu manifestare de voință pentru străinul născut în Italia ( art. 4 alineatul 2 de la legea
din 5 Februarie 1992, n. 91: "Străinul născut în Italia, care a locuit legal fără întrerupere până la
ajungerea vârstei majoratului devine cetățean italian dacă declară că vrea
să dobândeascǎ cetățenia italiană în termen de un an de la data menționată anterior")
3 ) filiație de cine dobândește sau redobândește cetǎțenia italianǎ ( art. 14 del la legea 5 Februarie
1992, n. 91: "fii minori ai celui care dobândește sau redobândește cetǎțenia italianǎ și care trǎiesc
împreunǎ dobândind cetǎțenia italianǎ, dacǎ devin majori, ei pot renunța, dacă sunt în posesia de
o altǎ cetățenie")
Cetățenia italiană poate fi, de asemenea, dobânditǎ la instanzǎ care se prezintǎ la prefectura din
Florența, în următoarele cazuri:
- dobândirea prin căsătorie cu un cetățean italian ( art. 5 Legea din 5 Februarie 1992, n. 91 )
- dobândirea prin reședința în Italia ( art. 9 Legea din 5 Februarie 1992, n. 91 )
Cetățenia italiană este dobândită pe baza unor Legi Speciale în următoarele cazuri:
- descendenți ai fostului imperiu austro-ungar

- descendenții cetățenilor care trǎiau pe teritoriul Trieste în timpul celui de-al 2-lea război mondial
- descendenții cetățenilor din fostele teritorii italiene care au fost cedați Iugoslaviei după al 2- lea
lea război mondial
Datorită complexității extreme a procedurilor, este recomandabil să se facǎ o programare la Biroul
de Stare Civilǎ.

Jurământ
În termen de șase luni de la data notificării decretului deacordare a cetățeniei, se va face jurământul
menționat la articolul10 din Legea 91/1992.
Pentru a solicita să depună un jurământ în fața primarului sau a delegatului său, este necesar să se facă o
programare la Biroul de Stare Civilă.

Acte Normative de Referinţǎ
L. 98/2013 (art.33) Conversiune, cu modificǎri, de decretul-lege 21 iunie 2013, n. 69 Dispoziții
urgente pentru Relansarea economiei D.P.R. 396/2000 - Regulamentul de revizuire și simplificare
a ordinamentului de stare civilă în conformitate cu articolul 2 alineatul 12 L. 127/1997 Simplificarea normelor privind documentația administrativă DPR 572/1993 - Regulamentu de
esecuție de la legea din 5 februarie 1992, n.91, care se referǎ la Noile norme privind cetățeniaL.91/1992 Noile norme privind cetățenia- L. 555/1912 Legea din 13 iunie 1912, n. 555 cu privire la
cetățenia italianǎ - L. 151/75 Reforma dreptului familiei.

Link esterne
Prefectura din Florența

Costurile
Începând din 05/10/2018, În conformitate cu art. 14 al D.L.4 Octombrie 2018 n. 113,
Contribuția de platǎ este supusă instanțelor sau declarațiilor de alegere, dobândire,
redobândire, renunțare sau concesiune a cetățeniei italiene este de o sumă egală cu 250 euro.
Vezi Circulare
Buletinul

Cunoașterea limbei italiene
Il Decretul Lege 04 Octombrie 2018 n. 113 se referǎ la dobândirea cetățeniei italiane prin căsătorie
( Art. 5 ) și prin reședințǎ ( Art. 9 ) în posesul de către partea interesată a unei cunoștințe adecvate a
limbii italiene nu mai mică decât nivelul B1 al Cadrului Comunitǎții Europene de referință pentru
limbi (QEFR).

