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* * * 

  

La articolul precedent am făcut o enumerare a principiilor privitoare la cetăţenie, iar 

acum vom încerca o clasificare şi o enumerare a esenţei lor. 

Cunoaştem deja că unele principii sînt formulate în terminis (Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului din 10.12.1948; Convenţia Europeană cu privire la cetăţenie - în 

continuare Convenţia şi Legea cetăţeniei Republicii Moldova - în continuare Legea 

cetăţeniei), altele fiind deduse din textul acestor documente. 
  

Cu alte cuvinte, putem vorbi de o clasificare a principiilor privitoare la cetăţenie avînd la 

bază criteriul formulării juridice a termenului, adică expres formulat şi în lege ca principiu şi 

dedus ca principiu din analiza doctrinară a legii. 

La clasificarea propusă se află la bază criteriul sferei aplicabilităţii principiului şi, de aici 

este posibilă o interferenţă a principiilor în terminis cu cele deduse doctrinal.  

Aşadar, propunem următoarea clasificare a principiilor cetăţeniei: 

  

I. Principiile ce stau la baza dobîndirii cetăţeniei: 

a) jus sangvinis (dreptul sîngelui); 

b) jus soli (dreptul locului, adică a teritoriului pe care s-a născut o persoană); 

c) naturalizarea sau acordarea la cerere. 

  

II. Principii - drepturi: 
a) dreptul fiecărei persoane la o cetăţenie; 

b) stabilirea cetăţeniei copilului prin acordul părinţilor în cazurile stabilite prin lege.  

  

III. Principii - garanţii: 
a) egalitatea în drepturi între cetăţeni; 

b) neproducerea de efect prin schimbarea cetăţeniei unuia dintre soţi, asupra cetăţeniei 

celuilalt soţ sau asupra cetăţeniei copilului, dacă nu există o cerere scrisă a părinţilor; 

c) nedescriminarea cetăţenilor; 

d) inadmisibilitatea privării arbitrare a persoanei de cetăţenia ei şi de dreptul de a-şi 

schimba cetăţenia; 

e) stabilitatea; 

f) evitarea apatridei; 

g) protecţia cetăţenilor; 

h) dreptul al un recurs. 

  

IV. Principiile exclusive: 
a) numai cetăţenii statului respectiv sînt titularii tuturor drepturilor, prevăzute de 

Constituţie şi legi; 

b) numai cetăţenii sînt ţinuţi a îndeplini toate obligaţiile stabilite prin Convenţie şi legile 

statului său. 

  

V. Principii specifice: 
a) reglementarea cetăţeniei prin dreptul intern; 

b) pluralitatea de cetăţenii; 

c) cu privire la neresortisanţi; 

d) admiterii dreptului internaţional. 



  

I. Principiile ce stau la baza dobîndirii cetăţeniei: 
Jus sanguinis (dreptul sîngelui). Acesta este unul din cele două principii de dobîndire a 

cetăţeniei prin naştere. Astfel, conform art.11, paragraful 1 lit. a al Legii cetăţeniei "copilul 

născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului este cetăţean al 

Republicii Moldova". Trebuie de menţionat că în acest caz cetăţenia se dobîndeşte ca efect al 

legăturii de sînge, indiferent de locul naşterii copilului. 

Jus soli (dreptul locului). Conform acestui principiu, copilul devine cetăţean al unui stat, 

dacă se naşte pe teritoriul statului respectiv. Specialiştii în domeniu consideră însă şi, pe bună 

dreptate, că la aplicarea lui apar serioase neajunsuri "întrucît, atunci cînd părinţii nu au cetăţenia 

statului unde s-a născut copilul, este puţin probabil că acesta să dorească într-adevăr să rămînă 

cetăţean al statului respectiv, el fiind atestat prin familia sa unui alt stat". Cu alte cuvinte, 

aplicarea acestui principiu vine în contradicţie cu principiul jus sanguinis, aplicat în majoritatea 

statelor. 

În ambele cazuri este vorba de cetăţenia copilului născut din părinţi cetăţeni unui stat 

concret, însă la jus sanguinis locul naşterii copilului nu importă, pe cînd la jus soli tocmai locul 

naşterii contează şi nu cetăţenia părinţilor. 

Cu toate acestea, principiul jus soli se aplică într-o formă specifică. De exemplu art.11, al 

Legii cetăţeniei stabileşte trei cazuri de dobîndire a cetăţeniei de către un copil şi anume: 

b) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi; 

c) născuţi pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi, care au cetăţenia unui alt stat sau 

unul dintre care este apatrid, iar celălalt cetăţean străin, dacă statul acela nu acordă copilului 

cetăţenia. 

Iar par.2 art.11 stabileşte că copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat 

cetăţean al ei, atît timp cît nu este dovedit contrariul, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.  

Naturalizarea. Convenţia în art.6, paragraful 3 stabileşte că fiecare stat parte trebuie să 

prevadă în dreptul său intern, pentru persoanele care domiciliază în mod legal şi obişnuit pe 

teritoriul său posibilitatea unei naturalizări (s.n.). Acest principiu vine întru realizarea altui 

principiu stabilit în art.15, paragraful 2 al Declaraţie Universale a Drepturilor Omului şi a art.7 al 

Legii cetăţeniei şi anume, dreptul fiecărei persoane de a-şi schimba cetăţenia. 

Legea cetăţeniei prin art.17 prevede acest principiu şi stabileşte condiţiile naturalizării. 

Aşadar, naturalizarea este posibilitatea recunoscută prin dreptul intern unei persoane 

cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte în mod legal şi obişnuit pe teritoriul unui stat respectiv 

al cărui cetăţean nu este, dreptul de a dobîndi cetăţenia acestui stat şi totodată obligaţia statului 

de a-i acordă cetăţenia în cazul satisfacerii condiţiilor naturalizării. 

  

II. Principii - drepturi 

  

Dreptul fiecărei persoane la o cetăţenie. Acesta este unul dintre principiile formulate în 

terminis de lege, aşa cum am arătat deja. Importanţa lui este determinată de însăşi noţiunea de 

cetăţenie, care este o calitate a persoanei fizice şi exprimă o legătură politico-juridică permanentă 

cu statul Republica Moldova, legătură ce conduce la dobîndirea de drepturi şi obligaţii reciproce. 

Cu alte cuvinte, astăzi personalitatea umană este beneficiarul tuturor drepturilor fundamentale 

ale omului, ca drepturi subiective, esenţiale pentru viaţă, libertatea şi demnitatea acestora 

indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite prin Constituţie 

şi garantate prin Constituţie şi legi. 

Deci, posedarea de către o persoană a cetăţeniei unui stat îl face pe acesta titularul tuturor 

drepturilor şi, respectiv, a obligaţiilor fundamentale ale omului. 

Stabilirea cetăţeniei copilului minor prin acordul părinţilor în cazurile stabilite prin 

lege. Aşa, spre exemplu articolul 2, alin.13 din Legea cetăţeniei stabileşte că "Asupra cetăţeniei 

copilului apatrid înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt 

cetăţean străin hotărăşte de comun acord "înfietorii", iar alineatul 2, art.19 stabileşte că "în cazul 



în care numai unul dintre părinţi dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova, părinţii vor hotărî, de 

comun acord, asupra cetăţeniei copilului". 

  

III. Principii-garanţii 
Egalitatea în drepturi între cetăţeni. După cum am menţionat deja acest principiu este 

tratat de către toţi savanţii în domeniu. Cu toate acestea, vom pleca de la Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, art.1 al căreia stabileşte că "toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 

demnitate şi drepturi. Ele sînt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele 

faţă de altele în spiritul fraternităţii". Detalierea acestor prevederi o găsim în art.2, care stipulează 

că "fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, 

fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau orice altă opinie, de origine naţională şi socială, avere, naştere sau orice alte 

împrejurări". 

O reglementare similară o găsim şi în Constituţia Republici Moldova. Astfel, art.15 

stabileşte: "Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate 

prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea", iar alin.2, art.16 indică că 

"Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire 

de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de 

origine socială". 

Considerăm că are perfectă dreptate I. Muraru care la cele menţionate mai adaugă şi " 

indiferent de modul în care au dobîndit cetăţenia". 

Credem că cele menţionate conduc la concluzia făcută de către L. Deleanu şi anume "nu 

este o egalitate ipotetică, abstractă, demografică şi speculativă, ci una reală, efectivă. Nu o 

egalitate a forţelor şi aptitudinilor fizice şi spirituale, o egalitate "  standardizată", ci una în 

statutul politic şi juridic al cetăţenilor". 

Neproducerea de efecte prin schimbarea cetăţeniei unuia dintre soţi, asupra cetăţeniei 

celuilalt soţ sau asupra cetăţeniei copilului, dacă nu există o cerere scrisă în acest sens al 

părinţilor. Acest principiu în formula dată este produsul sintezei prevederilor Convenţiei, Legii 

cetăţeniei şi a opiniilor savanţilor. În confirmarea principiului respectiv Legea cetăţeniei în 

alineatul 2, art.23 stabileşte că "Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova persoanei nu produce 

nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi copiilor ei. Adică cetăţenia nu se dobîndeşte şi nici nu se 

pierde prin căsătorie. 

Aceste prevederi i-au permis G. Vrabie să desprindă din principiul egalităţii în drepturi 

intre cetăţeni şi să formuleze în calitate de principiu "egalitatea femeii cu bărbatul", invocînd o 

dublă justificare şi anume: a) prin importanţa recunoaşterii egalităţii sexelor, în lumina unei 

întregi istorii ce "afirmă" inegalitate, ca regulă, şi ca principiu şi b) faptul că în lege sînt 

reglementate mai multe aspecte ale acestei egalităţi dintre femeie şi bărbat". 

Nediscriminarea cetăţenilor. 

Convenţia în art.5 stabileşte că legislaţia statului parte nu trebuie să "facă distincţie sau să 

includă practici, care ar constitui o discriminare bazată pe sex, religie, rasă, culoare sau origine 

naţională ori etnică". Principiul nediscriminării se aplică "între resortisanţii săi, indiferent dacă 

sînt resortisanţi prin naştere sau şi-au dobîndit cetăţenia ulterior, adică indiferent de temeiurile 

dobîndirii cetăţeniei. După cum am arătat anterior nici o discriminare nu este admisă între părinţi 

în ce priveşte stabilirea cetăţeniei copilului lor pe baza legăturii de sînge. 

Inadmisibilitatea privării arbitrare a persoanei de cetăţenie şi de dreptul de a-şi 

schimba cetăţenia. În această reglementare "în terminis" şi anume, art.15 Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului, alineatul 2, art.17 Constituţia Republicii Moldova; lit. c, art.7 Legea 

Cetăţeniei sînt îmbinate două principii distincte: a) nimeni n poate fi lipsit în mod arbitrar de 

cetăţenia sa (prevedere stipulată şi de art.4, lit. b, Convenţie); b) dreptul persoanei de a-şi 

schimba cetăţenia. 

Aşadar, vom expune conţinutul primei părţi a principiului: a) inadmisibilitatea privării 

arbitrare a persoanei de cetăţenia sa. Cunoaştem deja ce semnificaţie are cetăţenia pentru o 



persoană fizică şi tocmai din aceste motive Constituţia Republicii Moldova în art.17, alineatul 1 

stabileşte că "cetăţenia Republicii Moldova poate fi dobîndită, păstrată sau pierdută (s.n.) numai 

în condiţiile prevăzute de legea organică". Convenţia în art.7 stabileşte tocmai temeiurile 

pierderii cetăţeniei, la iniţiativa statului (s.n.), temeiuri ce trebuie să fie prevăzute în dreptul 

intern. 

Legea cetăţeniei urmînd aceste cerinţe în art.23, alineat 1 stabileşte că cetăţenia Republicii 

Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova care: 

"a) a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin 

ascunderea unui fapt pertinent, dovedit de instanţa de judecată; 

b) s-a înrolat benevol în forţe armate străine; 

c) a săvîrşit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului, dovedite 

de instanţa de judecată; 

d) a dobîndit voluntar cetăţenia unui alt stat cu care Republica Moldova nu a încheiat acord, 

care prevede cetăţenia dublă şi nu renunţă în termen de pînă la un an la cetăţenia unui dintre 

state". Cu toate acestea, alineatul 2 al acestui articol, conformîndu-se cerinţelor de a nu admite 

apatrida, stipulează că "Retragerea cetăţeniei nu se admite în baza temeiurilor prevăzute de 

alin.(1), dacă persoana va deveni apatrid, cu excepţia celor de la litera a). 

Din cele menţionate vom concluziona că retragerea cetăţeniei se face: 

a) numai la iniţiativa statului; 

b) temeiurile retragerii cetăţeniei sînt expres indicate în lege şi nu suportă extensivă. 

Cu toate acestea, apare însă o întrebare, cetăţenia poate fi retrasă oricărei persoane 

indiferent de temeiurile dobîndirii cetăţeniei sau se face o distincţie? 

Dacă prevederile art.23, alin.1 lit. a) nu dă un răspuns clar şi anume că prezentarea de date 

false o poate face doar o persoană, care dobîndeşte cetăţenia prin naturalizare. Apoi celelalte 

prevederi ale art.23 nu ne dau un răspuns cert, răspuns pe care nu-l găsim nici în Legea cetăţeniei 

în ansamblu. 

Dar să vedem cum această problemă este reglementată în alte state. De exemplu, art.5 

alin.2 din Constituţia Română stabileşte că "Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia, care a 

dobîndit-o prin naştere". În opinia G. Vrabie şi I. Deleanu este vorba de un principiu non graţie, 

cărui fapt se stabileşte o deplină concordanţă a prevederilor naţionale cu cele internaţionale. L. 

Deleanu ca în cazul dat se exprimă juridiceşte de pe platforma umanismului: "semnificaţiile 

legăturii obiective şi indestructibile stabilite între anumite persoane, prin aplicarea principiului 

ius sangvinis". Cu alte cuvinte, se exprimă ideea de apartenenţă genetică a unei persoane la 

generaţiile care s-au succedat pe teritoriul românesc, ideea de permanenţă a identităţii naţionale, 

precum şi drepturile omului, mai precis de legile statului, de a avea o Cetate. Considerăm 

oportun de a prevedea legal şi în Republica Moldova această reglementare. 

Partea a doua a principiului, b) dreptul persoanei de a-şi schimba cetăţenia. 

Întru rezolvarea prevederilor art.15 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

Convenţia în art.8 stabileşte că fiecare stat parte trebuie să prevadă în dreptul său intern 

permiterea renunţării la cetăţenia sa, cu condiţia că persoanele respective să nu devină apatrizi. 

Totuşi, resortisanţilor săi care domiciliază obişnuit în străinătate, statul le poate permite 

renunţarea la cetăţenie şi fără această specificare. 

Legea cetăţeniei în art.7, litera c) prevede dreptul de renunţare la cetăţenia Republicii 

Moldova, iar art.22 confirmă acest drept, indicînd totodată cazurile de refuz la cetăţenie. 

De la bun început vom menţiona că, în primul rînd, în cazul renunţării la cetăţenie iniţiativa 

îi revine persoanei, care a atins vîrsta majoratului şi nu statului, iar, în al doilea rînd, temeiurile 

refuzului de a satisface cererea de renunţare sînt expres indicate în lege şi nu pot fi tălmăcite 

extensiv. Aşadar, renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanei care a împlinit 

vîrsta de 18 ani, cu excepţia cazului în care: 

a) nu va prezenta adeverinţa deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei unui alt stat, ori garanţia 

dobîndirii unei alte cetăţenii. În cazul în care persoana căreia i sa aprobat renunţarea la cetăţenia 

Republicii Moldova, în pofida garanţiei, nu va dobîndi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni 



apatrid, parte din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la 

cetăţenia Republicii Moldova referitoare la această persoană se abroga în modul stabilit; 

b) a primit ordin de chemare sau se află în serviciul militar în termen sau de alternativă, cu 

condiţia deţinerii unui domiciliu legal şi obişnuit în Republica Moldova. 

  

Principiul stabilităţii. Acest principiu este explicat, în primul rînd, prin noţiunea de 

cetăţenie, care, după cum am arătat deja prezintă printre altele" o legătură juridico-politică 

permanentă (s.n.) dintre o persoană fizică şi un stat respectiv..." Această legătură permanentă nu 

poate fi întreruptă nici într-un fel oriunde nu s-ar afla persoana cetăţean al statului, iar statul este 

obligat să-şi protejeze propriul cetăţean. În al doilea rînd, Legea cetăţeniei, art.12, alineat 1 

stabileşte: "Sînt recunoscute că cetăţeni ai Republicii Moldova  persoanele care au dobîndit şi au 

păstrat această cetăţenie, potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobîndit 

cetăţenia, conform prezentei legi". 

Savanţii români G. Vrabie şi I. Deleanu consideră aceste prevederi ca un principiu separat, 

subliniind că legislaţia s-a axat pe principiul tempus regit actum". 

Este cazul să ne referim şi la art.16 al Constituţiei, conform căruia, un stat parte nu trebuie 

să facă din renunţarea sau pierderea unei alte cetăţenii o condiţie pentru dobîndirea sau 

menţinerea cetăţeniei sale cînd această renunţare sau această pierdere nu este posibilă sau nu 

poate fi rezonabil cerută. 

Evitarea apatridei. Conform Legii cetăţeniei, apatrid este persoana care nu este cetăţean al 

RM şi nici cetăţean al unui alt stat. După cum ştim cetăţeanul este titularul tuturor drepturilor, 

libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale omului ceea ce caracterizează personalitatea umană. 

Iar dacă o persoană nu are capacitatea de cetăţean, el este lipsit, în primul rînd, de drepturile 

politice şi de anumite obligaţiuni (vom descrie acest lucru în continuarea acestui articol). Deci, 

apatridul este oarecum lezat în anumite drepturi şi obligaţiuni şi, respectiv, statutul lui diferă de 

cel al cetăţenilor, ceea ce conduce la lezarea principiului legalităţii în drepturi ale omului.  

Iată de ce atît Convenţia, cît şi Legea cetăţeniei care cu insistenţă evitarea apatridei. Aşa, de 

exemplu, alin.5, art.4, lit. b, art.7, alin.3, art.8; Legea cetăţeniei, art.7, lit. d; art.22, lit. a; şi 

art.23, alin.(2). 

Mai mult ca atît, art.18 al Convenţiei stabileşte că fiecare stat parte pronunţîndu-se asupra 

dobîndirii sau păstrării cetăţeniei în cazul succesiunii statelor trebuie să ţină seama în special de: 

a) legătura veritabilă şi efectivă între persoana interesată şi stat; b) domiciliul obişnuit al 

persoanei interesate în momentul succesiunii statelor; c) voinţa persoanei interesate; d) originea 

teritorială a persoanei interesate. 

Protecţia cetăţenilor. Art.18, alineatul 2 din Constituţia Republicii Moldova, stabileşte că 

"Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate", 

iar art.17, alin.3, "Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară". 

Dreptul la un recurs. Art.12 al Convenţiei stipulează că "Fiecare stat parte trebuie să facă 

astfel încît deciziile cu privire la dobîndirea, păstrarea pierderea cetăţeniei sale, reintegrarea în 

cetăţenia sa sau dobîndirea unei atestări a cetăţeniei să poată face obiectul unui recurs 

administrativ sau judiciar, conform dreptului său intern". Totodată, Convenţia prin art.13 cere ca 

fiecare stat să facă astfel ca cheltuielile administrative cu ocazia soluţionării acestor prevederi la 

eliberarea unei atestări a cetăţeniei să fie rezonabile, iar cheltuielile prilejuite de un recurs 

administrativ sau judiciar să nu constituie un impediment pentru solicitanţi". 

Vom menţiona că Constituţia prin art.20 stabileşte că "(1) Orice persoană are dreptul la 

satisfacerea efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care 

violează drepturile, libertăţilor şi interesele sale legitime. 

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie". Aşa, după cum cunoaştem deja dreptul 

la cetăţenie este un drept fundamental al omului. 

Acum să vedem în ce măsură Legea cetăţeniei corespunde acestor prevederi. Aşadar, 

problemele ce nu pot fi soluţionate la bună înţelegere a părinţilor este trecută în proces judiciar 

(art.13, 15, 19, 23). În mod special art.41 stabileşte că "Decretul Preşedintelui Republicii 



Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în Curtea de Apel, în termen de 6 luni, de la data 

intrării în vigoare". Art.42 se referă la atacarea acţiunilor persoanelor oficiale în materie de 

cetăţenie, care se face în instanţa judecătorească. 

  

IV. Principii exclusive 

Numai cetăţenii Republicii Moldova sînt titularii tuturor drepturilor prevăzute de 

Constituţiei şi legi. Art.15 din Constituţie stipulează că "Cetăţenii Republicii Moldova 

beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au 

obligaţiile prevăzute de acestea". Iar art.6, alin.2 al Legii cetăţeniei stabileşte: "Numai cetăţenii 

Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii ce implică exercitarea 

autorităţii publice şi de a participa la referendum, în modul stabilit de lege". Aşadar, din cele 

expuse vom deduce următoarele direcţii de exprimare:  

a) Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales în organele reprezentative (art.38 din 

Constituţie). Dat fiind că aceste drepturi sînt prin excelenţă drepturi politice, aparţin în 

exclusivitate numai cetăţenilor. Aceleaşi condiţii se referă şi la referendum.  

b) Dreptul de a domicilia pe teritoriul Republicii Moldova şi a se de plasa fără îngrădiri pe 

acest teritoriu (art.27 al Constituţiei).  

c) Dreptul de a fi proprietar de terenuri pe teritoriul Republicii Moldova.  

d) Dreptul de a fi angajat în orice funcţie pentru care îndeplineşte condiţiile cerute de legile 

ţării. Vom menţiona că pentru anumite funcţii legislaţia cere în mod obligatoriu ca persoana să 

aibă calitate de cetăţean. De exemplu, pentru ocuparea funcţiei de:  

- Membri ai Guvernului;  

- Procurori;  

- Judecători;  

- Comandanţi ai navelor aeriene;  

- Militari, etc.  

e) Dreptul de a nu fi extrădat sau expulzat din Republica Moldova (art.17, alin.3 din 

Constituţie). Adică cetăţeanul nu poate fi extrădat la cererea unui stat străin în vederea urmăririi 

sau judecării într-o cauză penală ori în vederea executării pedepsei.  

f) Dreptul de a fi protejat diplomatic, atunci cînd se află în străinătate. Cetăţenia implică 

pentru statul Republicii Moldova obligaţia de a-şi proteja cetăţenii săi atunci cînd aceştia aflîndu-

se în afara graniţelor - vremelnic sau domiciliind au nevoie de asemenea ajutor împotriva 

încălcării drepturilor lor.   

Numai cetăţenii sînt ţinuţi a îndeplini toate obligaţiile stabilite prin Constituţie şi 

legile ţării. Împărtăşim şi noi conţinutul acestui principiu, considerînd neargumentat punctul de 

vedere, conform căruia, cetăţenii au "obligaţiunea de a îndeplini unele îndatoriri". Conform 

acestui principiu numai cetăţenii Republicii Moldova sînt singurii răspunzători pentru 

dezvoltarea economică şi socială a ţării, pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi 

integrităţii sale. De aceea din ansamblul tuturor obligaţiilor constituţionale persoanele, care nu 

deţin calitatea de cetăţean, nu sînt chemate a îndeplini următoarele obligaţiuni:   

a) Obligaţia de fidelitate faţă de ţară;  

b) Obligaţia de a satisface serviciul militar;  

c) Îndatorirea de apărare a patriei.  

   

V. Principii specifice  

Reglementarea cetăţeniei prin dreptul intern. Art.1 al Convenţiei menţionează că 

Convenţia stabileşte principii şi reguli în problema cetăţeniei persoanelor fizice şi reguli, care 

determină obligaţiile militare în cazuri de pluralitate de cetăţenii, cărora dreptul intern al statelor 

părţi trebuie să se conformeze (s.n.). Iar Constituţia Republicii Moldova în art.17, alin.(1) 

subliniază că cetăţenia Republicii Moldova poate fi dobîndită, păstrată sau pierdută numai în 

condiţiile prevăzute de legea organică.  



Tot de competenţa statului, conform art.3 al Convenţiei, ţine determinarea prin legislaţia sa 

care sînt resortisanţii săi. Această legislaţie trebuie admisă de celelalte state, cu condiţia ca ea să 

fie în acord cu convenţiile internaţionale aplicabile, dreptul internaţional şi principiile de drept 

general, recunoscute în materie de cetăţenie.  

Pluralitatea de cetăţeni. Acest principiu a fost pe larg expus în articolul "Cetăţenia: de la 

principiul unificator la pluralitatea de cetăţenii".  

Principii cu privire la neresortisanţi.  

Articolul 20 al Convenţiei stabileşte că fiecare stat parte trebuie să respecte următoarele 

principii:  

a) resortisanţii unui stat predecesor, care domiciliază obişnuit pe teritoriul a cărei 

suveranitate este transmisă la un alt stat succesor, a cărui cetăţenie nu au dobîndit-o, trebuie să 

aibă dreptul de a rămîne în acest stat;  

Conform paragrafului b., aceste persoane trebuie să beneficieze de egalitatea de tratament 

cu resortisanţii statului succesor în ceea ce priveşte drepturile sociale şi economice.   

Însă aceste persoane, la decizia statului, pot fi excluse de la ocuparea de posturi în 

administraţia publică în calitate de învestit cu exercitarea puterii publice.  

Admiterea dreptului internaţional.  

Constituţia ţării prin art.18, alin.1 stabileşte că cetăţenii Republicii Moldova  nu pot fi cetăţeni ai 

altor state, decît în cazurile prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova 

este parte. Aceeaşi idee este prevăzută şi în Convenţie (de ex.art.19). 


