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1. Cet enia este un concept multivalent, ce poate fi abordat din unghiuri diferite: 
istoric, cultural, sociologic, juridic. În aceast  din urm  abordare, cet enia se prezint  ca un 
concept non-economic, care presupune atât exerci iul drepturilor civice sau fundamentale, 
cât i al celor generice, drepturile politice i sociale1. Originea no iunii de cet enie o g sim 
în Grecia i Roma antic , în conceptele de politeia, respectiv civitas, într-o perioad  în care 
aten ia acordat  omului se mut  de la via a de familie spre via a în comunitatea (cetatea) 
c reia acesta îi apar ine prin na tere.  

Apari ia statelor moderne, a unor colectivit i politice extinse, determin  construirea 
unei identit i comune în cadrul grani elor care definesc aceste state. Contribu ia esen ial  
vine din partea revolu ionarilor francezi de la 1789, care promoveaz  o Cart  a drepturilor 
omului i cet eanului. Plasarea cet eanului pe acela i plan cu omul ca fiin  politic , vine 
s  sublinieze, pe de o parte, faptul c  omul devine liber prin calitatea sa de membru al 
cet ii, iar pe de alt  parte, c  tocmai aceast  calitate este cea care îi garanteaz  i protejeaz  
drepturile naturale: cet eanul reprezint  omul liber, titular al unor drepturi imuabile. Sub 
influen a curentului iluminist, secolele 18 i 19 se eviden iaz  prin asocierea cet eniei cu o 
no iune nou , aceea de na iune, proces aflat în prezent într-o faz  devolutiv  (sau poate este 
vorba doar de o transformare a conceptului de na ionalism statal, în cel de na ionalism 
local). 
                                                            

1 Ralf Dahrendorf, „The Challenging Quality of Citizenship”, in The Condition of Citizenship, ed. Bart van 
Steenbergen, Londra, Sage, 1994, pp. 10-19. 
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Cet enia poate fi definit  ca fiind leg tura juridic  ce se stabile te între o persoan , 
membr  a unei colectivit i i statul în care acea colectivitate tr ie te. Con inutul acestei 
importante institu ii juridice a dreptului constitu ional este dat de un ansamblu de norme ce 
reglementeaz  dobândirea i pierderea acestei calit i, precum i drepturile i obliga iile ce 
sunt specifice doar cet enilor1. Din aceast  perspectiv  putem defini cet enia ca fiind, pe 
de o parte, o institu ie juridic  ce include reglement rile privind modul de dobândire i 
pierdere a cet eniei, iar pe de alt  parte, un statut juridic de care se bucur  o persoan  în 
raporturile cu statul al c rui cet ean este2. Cet enia poate fi abordat  i dintr-o perspectiv  
politic , „atunci când este privit  ca o apartenen  a unui individ la o colectivitate uman  
(na iune, popor) organizat  în stat”3, în eles ce îi este dat când vorbim de germani, englezi, 
francezi, români, moldoveni etc.  

No iunea de cet enie mai este pus  uneori, în limbajul juridic i politic, în leg tur  sau 
suprapus  celei de na ionalitate. Aceasta din urm  trebuie îns  raportat  la existen a unei 
identit i de etnie, limb , credin e religioase, obiceiuri, cultur , prin aceasta delimitându-se 
i de no iunea de na iune, care este raportat  la existen a unei convie uiri îndelungate a unor 

grupuri umane pe acela i teritoriu, dezvoltând o con tiin  i un ideal comun4. 
 
2. Cet enia român  confer  unei persoane dreptul de a alege i de a fi ales în func iile 

i organele reprezentative ale statului român, de a avea o proprietate imobiliar  funciar , de 
a locui oriunde pe teritoriul rii (aceasta presupunând i stabilirea domiciliului i a re e-
din ei), de a nu fi extr dat (la fel ca i persoana care a ob inut azil politic în România), de a 
se bucura de protec ie diplomatic  din partea misiunilor diplomatice ale României în 
str in tate.  

De asemenea, statutul de cet ean este o condi ie pentru ocuparea unor func ii ce pre-
supun exerci iul puterii de stat5, respectiv cele de demnitar i func ionar public. Cel dintâi 
este un reprezentant al administra iei publice centrale, desf urându- i activitatea cu prec dere 
în zona structurilor executive, în timp ce func ionarul public poate fi încadrat i în admi-
nistra ia public  local 6.  

                                                            
1 A se vedea tefan Deaconu, Drept constitu ional, Bucure ti, C.H. Beck, 2013, p. 118, pentru calificarea 

bivalent  a cet eniei ca institu ie juridic , format  din totalitatea regulilor de drept ce au ca obiect de 
reglementare modul de dobândire i de pierdere a cet eniei i ca o condi ie juridic , rezultat  din raporturile 
juridice statornicite între o persoan  i stat. 

2 George Gîrle teanu, Drept constitu ional i institu ii politice, Bucure ti, Universul Juridic, 2012, p. 15.  
3 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. 1, Bucure ti, 

C.H. Beck, 2008, p. 114. 
4 A se vedea Paul Negulescu, Curs de drept constitu ional român, Bucure ti, Edit. Alex Th. Doicescu, p. 70 i 

tefan Deaconu, op. cit., p. 119.  
5 Constitu ia se refer  la func ii i demnit i publice. În doctrin  s-a subliniat faptul c  func iile publice 

presupun exercitarea autorit ii statale i obliga ia de fidelitate exprimat  prin depunerea unui jur mânt de 
credin  fa  de ar . Demnit ile publice, din perspectiva dreptului constitu ional, sunt o categorie a func iilor 
publice, caracterizate prin exercitarea unui mandat acordat în urma unor alegeri (parlamentarii de exemplu) sau a 
unei numiri (cum este cazul mini trilor). A se vedea pentru aceast  analiz  tefan Deaconu, op. cit., p. 181). 

6 Alte deosebiri între statutul demnitarului i al func ionarului public, prea pu in dezvoltate din punct de ve-
dere constitu ional, sunt subliniate de doctrin .  
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Cet enia român  presupune i anumite obliga ii specifice, cum este obliga ia de fideli-
tate fa  de ar  (infrac iunea de tr dare nu poate fi s vâr it  de un cet ean str in1) sau 
obliga ia de a ap ra patria, servind în cadrul for elor armate. Obliga ia de a contribui la supor-
tarea cheltuielilor publice (prin plata impozitelor i a taxelor), de i definit  de Constitu ie ca 
apar inând cet enilor români, incumb  i apatrizilor sau str inilor stabili i în România. 

Aspectele vizând modurile de dobândire i de pierdere a cet eniei sunt reglementate 
de Legea nr. 21 din 1 martie 1991, republicat 2, care stabile te modurile de dobândire i 
pierdere a ei. 

                                                                                                                                                                   
Astfel, cei doi sunt p r i în raporturi diferite de drept: primul într-unul constitu ional, al doilea într-un raport de 

drept administrativ. Numirea este una politic , f r  verificarea unor cuno tin e sau aptitudini specifice, pentru 
demnitar i una profesional  pentru func ionarul public. Demnitarul, spre deosebire de func ionarul public, nu se 
bucur  de stabilitate, putând fi revocat de autoritatea care l-a numit. Doar func ionarului public i se aplic  legisla ia 
muncii, astfel încât numai el este supus unei r spunderi disciplinare. În schimb, r spunderea politic  poate fi 
angajat  doar fa  de demnitar. În fine, dac  func ionarul public se poate adresa instan ei de contencios administrativ 
pentru cenzurarea oric rei modific ri în raportul s u de serviciu, demnitarul nu poate exercita o asemenea ac iune 
(Cristian Clipa, Drept administrativ. Teoria func iei publice (II), Bucure ti, Hamangiu, 2013, pp. 103 i urm.). 

1 Codul penal reglementeaz  în cuprinsul Titlului X – Partea special , între altele, infrac iunile de tr dare, 
tr dare prin transmitere de informa ii secrete de stat, tr dare prin ajutarea inamicului i spionajul: 

Art. 394: Tr darea 
Fapta cet eanului român de a intra în leg tur  cu o putere sau cu o organiza ie str in  ori cu agen i ai acestora, 

în scopul de a suprima sau tirbi unitatea i indivizibilitatea, suveranitatea sau independen a statului, prin: 
a) provocare de r zboi contra rii sau de înlesnire a ocupa iei militare str ine; 
b) subminare economic , politic  sau a capacit ii de ap rare a statului; 
c) aservire fa  de o putere sau organiza ie str in ; 
 d) ajutarea unei puteri sau organiza ii str ine pentru desf urarea unei activit i ostile împotriva securit ii 

na ionale, 
se pedepse te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. 
Art. 395: Tr darea prin transmitere de informa ii secrete de stat 
Transmiterea de informa ii secrete de stat unei puteri sau organiza ii str ine ori agen ilor acestora, precum i 

procurarea ori de inerea de documente sau date ce constituie informa ii secrete de stat de c tre cei care nu au 
calitatea de a le cunoa te, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organiza ii str ine ori agen ilor acestora, s vâr ite 
de un cet ean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. 

Art. 396: Tr darea prin ajutarea inamicului 
Fapta cet eanului român care, în timp de r zboi: 
a) pred  teritorii, ora e, pozi ii de ap rare, depozite ori instala ii ale for elor armate române sau care servesc 

ap r rii; 
b) pred  nave, aeronave, ma ini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purt rii r zboiului; 
c) procur  inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel; 
d) trece de partea inamicului sau efectueaz  alte ac iuni care sunt de natur  s  favorizeze activitatea 

inamicului ori s  sl beasc  puterea de lupt  a for elor armate române sau a armatelor aliate; 
e) lupt  sau face parte din forma ii de lupt  împotriva statului român sau a alia ilor s i 
se pedepse te cu deten iune pe via  sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. 
Dac  subiectul activ al infrac iunii nu este cet ean român, fapta constituie infrac iunea de spionaj i nu de 

tr dare. Astfel Codul penal prevede:  
Art. 400: Spionajul 
Faptele prev zute în art. 395, s vâr ite de un cet ean str in sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 

10 la 20 de ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. 
2 Legea nr. 21/1991 a fost republicat  în M. Of. nr. 576 din 13 august 2010, în temeiul art. 21 din Ordonan a 

de urgen  a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiin area, organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale pentru 
Cet enie, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 112/2010. 
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1.1. Principiile care reglementeaz  statutul de cet ean 

3. Valorizarea principiilor în tiin a dreptului a ap rut ca o contrapunere la teoria poziti-
vismului juridic, care f cea din judec tor un simplu executant al normei date la procesul 
dedus judec ii. El nu putea deduce regula aplicabil , ci aceasta îi este dat , iar el trebuie s  
ia act de ea i s  o aplice. Pozitivismul juridic ajunge chiar la a trasa o linie de demarca ie 
între norma juridic  i norma moral . În fapt îns , norma juridic  nu constituie altceva decât 
o conduit  impus  de guvernan i potrivit propriului sistem de valori morale1. 

Cei care consider  c  aplicarea regulilor juridice trebuie s  fie concordant  cu anumite 
principii juridice i temperate de acestea2, ajung la concluzia c  principiile sunt i ele norme, 
scrise sau nescrise, explicite sau implicite, îns  cu un grad mai mare de generalitate i 
abstractizare. Acest caracter comun face ca uneori aceea i norm  s  fie numit  principiu, iar 
alteori regul  (principiul bunei-credin e sau regula bunei-credin e; principiul nediscrimin rii 
sau regula nediscrimin rii etc.). 

Recunoa terea aplic rii principiilor, paralel sau contrar regulilor scrise, reprezint  un 
sprijin pentru judec torul care, în cazuri dificile i complexe, nu g se te întotdeauna solu ia 
în dreptul pozitiv i o deduce din dezv luirea unui principiu juridic. Principiile constituind 
fundamentul normelor scrise, judec torul le relev  raportându-se la ansamblul normelor 
scrise, f când o judecat  de valoare. Dreptul judec torului de a stabili ce principiu este 
aplicabil dintr-o multitudine de principii virtual aplicabile, deriv  din competen a sa de a 
pronun a dreptul (jurisdictio).  

 
4. Un prim principiu ce poate fi identificat în materia cet eniei este acela al egalit ii 

cet enilor, egalitate care se manifest  atât în plan orizontal în raporturile dintre ace tia, cât 
i în plan vertical în raporturile în care ace tia interac ioneaz  cu diferite autorit i ale 

statului. În plan orizontal, egalitatea se manifest  sub aspectul recunoa terii aceluia i statut 
pentru to i cet enii, a exerci iului tuturor drepturilor, f r  deosebire de ras , de na ionalitate, 
de origine etnic , de limb , de religie, de sex, de opinie, de apartenen  politic , de avere 
sau de origine social  (art. 4 alin. 2 din Constitu ie). Sunt avute în vedere în acest caz, în 
special, raporturile juridice de drept privat în care intr  persoanele. În plan vertical, se remarc  
înainte de toate prevederea înscris  în art. 16 alin. 1 din Constitu ie: „Cet enii sunt egali în 
fa a legii i a autorit ilor publice, f r  privilegii i f r  discrimin ri”. Aceasta d  expresie 
obliga iei statului (autorit ilor statului) de a trata în acela i fel, nediscriminatoriu i nepre-
feren ial toate persoanele ce apeleaz  la ele, aplicându-le aceea i interpretare a legii. Curtea 
Constitu ional  a subliniat faptul c  principiul egalit ii are în vedere egalitatea în fa a legii 
                                                            

1 A se vedea Mircea Criste, Dreptul constitu ional, un drept al statului, Bucure ti, Universul Juridic, 2017, 
pp. 10-11 

2 Astfel, promovând importan a principiilor în aplicarea dreptului, Dworkin i-a fundamentat teoria pe un caz 
concret dedus judec ii în fa a Cur ii de Apel din New York în 1889, cauza Riggs v. Palmer (www.courts.state.ny.us/ 
reporter/archives/riggs_palmer.html), în care s-a decis c , de i nu exist  o regul  scris  care s  înl ture de la mo tenire 
un legatar care l-a omorât pe testator i a fost condamnat pentru aceast  fapt , totu i nu se poate recunoa te acest drept 
deoarece exist  un principiu nescris care nu permite ca cineva s  profite de pe urma faptei sale ilicite (Ronald 
Dworkin, Prendre les droits aux sérieux, Paris, PUF, 1996, p. 80). 
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a cet enilor, respectiv a persoanelor fizice, i nu o poten ial  egalitate între ace tia i 

institu iile statului sau persoanele care le reprezint  prin exercitarea unor func ii al c ror 
regim juridic este expres reglementat1. 

În jurispruden a sa, Curtea a re inut c  nesocotirea principiului egalit ii în drepturi are 
drept consecin  neconstitu ionalitatea privilegiului sau a discrimin rii care a determinat, 
din punct de vedere normativ, înc lcarea principiului, discriminarea însemnând excluderea 
de la exerci iul unui drept2. În cazul constat rii neconstitu ionalit ii discrimin rii, remediul 
const  în acordarea beneficiului dreptului3, în timp ce, privilegiul fiind definit ca un avantaj 
sau o favoare nejustificat  acordat  unei persoane sau categorii de persoane, neconstitu io-

nalitatea privilegiului nu echivaleaz  cu acordarea beneficiului acestuia tuturor persoanelor 
sau categoriilor de persoane, ci cu eliminarea sa, respectiv cu eliminarea privilegiului acordat 
în mod nejustificat. Judec torii constitu ionali au subliniat faptul c  sintagma „f r  privilegii 
i f r  discrimin ri” din cuprinsul art. 16 alin. 1 din Constitu ie prive te dou  ipoteze norma-

tive distincte, iar inciden a uneia sau alteia dintre acestea implic , în mod necesar, sanc iuni 
de drept constitu ional diferite, astfel cum s-a ar tat mai sus. 

În acela i context poate fi amintit  i obliga ia statului de a lua unele m suri de protec ie 
pentru p strarea, dezvoltarea i exprimarea identit ii persoanelor apar inând minorit ilor 
na ionale cu observarea i respectarea principiilor de egalitate i de nediscriminare în raport 
cu ceilal i cet eni români (art. 6 alin. 2 din Constitu ie). 

 
5. Solidaritatea dintre cet eni, subliniat  de art. 4 alin. 1 din Constitu ie, reprezint  un 

alt principiu important în materia cet eniei, de vreme ce norma men ionat  îl consider , 
al turi de unitatea poporului român, fundament al statului. Ca o aplicare a acestui principiu, 
Legea nr. 95/2006 republicat 4, privind reforma în domeniul s n t ii, stabile te c  asigur rile 
sociale de s n tate sunt obligatorii i func ioneaz  ca un sistem unitar, iar obiectivele sale se 
realizeaz , printre altele, pe baza principiului solidarit ii. 

Curtea Constitu ional  a contribuit la consacrarea constitu ional  a acestui principiu, 
atunci când a re inut c  sistemul asigur rilor sociale de s n tate î i poate realiza obiectivul 
principal numai datorit  solidarit ii celor care contribuie5. 

O recunoa tere constitu ional  a acestui principiu o g sim în dispozi iile art. 56 alin. 2 din 
legea fundamental , potrivit c rora sistemul legal de impuneri trebuie s  asigure a ezarea 
just  a sarcinilor fiscale. Aplicarea principiului solidarit ii, coroborat cu cel al subsidiarit ii, 
în colectarea i utilizarea fondurilor, aplicabil în materia asigur rilor sociale de s n tate, 
justific  diferen a de valoare a contribu iei de la persoan  la persoan , în func ie de cuantumul 
veniturilor realizate. Aceast  diferen  este judecat  de Curtea Constitu ional  ca fiind 
                                                            

1 DCC nr. 1314 din 4 octombrie 2011, publicat  în M. Of. nr. 907 din 21 decembrie 2011. 
2 DCC nr. 62 din 21 octombrie 1993, publicat  în M. Of. nr. 49 din 25 februarie 1994. 
3 DCC nr. 685 din 28 iunie 2012, publicat  în M. Of. nr. 470 din 11 iulie 2012, DCC nr. 164 din 12 martie 

2013, publicat  în M. Of. nr. 296 din 23 mai 2013, DCC nr. 681 din 13 noiembrie 2014, publicat  în v nr. 889 
din 8 decembrie 2014. 

4 M. Of. nr. 490 din 3 iulie 2015. 
5 DCC nr. 705 din 11 septembrie 2007, publicat  în M. Of. nr. 736 din 31 octombrie 2007. 
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rezonabil  i justificat  de situa ia obiectiv deosebit  în care se afl  persoanele care rea-
lizeaz  venituri mai mari fa  de cele ale c ror venituri sunt mai reduse1. 

 
6. Acest principiu ar fi trebuit aplicat de judec torii constitu ionali atunci când au fost 

chema i s  se pronun e cu privire la constitu ionalitatea art. 2 i art. 17–25 din Legea  
nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorit i i institu ii publice, ra ionalizarea chel-
tuielilor publice, sus inerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
European  i Fondul Monetar Interna ional2, respectiv asupra interdic iei cumul rii pensiei 
cu salariul. Curtea Constitu ional  a considerat c  suntem în prezen a unei restrângeri a unui 
drept fundamental care intervine în condi iile art. 53 din Constitu ie, motivat  prin existen a 
unui context social afectat de criza economic  ce a impus adoptarea unor m suri cu caracter 
excep ional, care, prin eficien a i promptitudinea aplic rii, s  conduc  la reducerea efectelor 
sale i s  creeze premisele relans rii economiei na ionale. Prin urmare, Curtea a apreciat c  
m sura adoptat  este propor ional  cu situa ia care a determinat-o, respectiv situa ia de criz  
economic  în care se reg sea statul, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al 
legii i mijloacele folosite în realizarea lui, i este aplicat  în mod nediscriminatoriu tuturor 
persoanelor aflate în ipoteza normei. Pe de alt  parte, Curtea a considerat c  nu exist  nicio 
discriminare între pensionari în general, c rora li se aplic  aceast  restrângere, i pensionarii 
care sunt în exercitarea unui mandat de autoritate i care pot cumula pensia cu indemniza ia 
(corespondentul salariului pentru func iile de demnitate), fiind vorba de situa ii diferite care 
permit solu ii diferite. De altfel, arat  Curtea, Legea fundamental  stabile te în mod expres 
durata mandatului persoanelor care ocup  unele func ii publice de autoritate, iar încetarea 
acestui mandat ca urmare a neîndeplinirii obliga iei privind exprimarea op iunii cu privire la 
suspendarea pl ii pensiei pe durata exercit rii func iei, în condi iile art. 18–20 din legea 
criticat , este incompatibil  cu dispozi iile constitu ionale ar tate3. 

Prin urmare, judec torii constitu ionali s-au limitat la a face doar un examen de propor-
ionalitate i a verifica respectarea art. 16 din Constitu ie. În spe  îns , nu se punea problema 

unei restrângeri ordinare a unui drept fundamental, care s  reclame doar un examen de 
propor ionalitate. Întreaga chestiune de constitu ionalitate era determinat  de existen a unui 
caz de for  major  rezultat din criza economic  cu implica ii majore i imediate asupra 
situa iei economice a rii i a nivelului de trai al fiec rui cet ean, i ea trebuia examinat  
din aceast  perspectiv . O asemenea în elegere a problemei ar fi determinat judec torii 
constitu ionali s  ajung  la concluzia c  nu este vorba de o simpl  restrângere a unui drept 
pentru a da valoare unui alt drept fundamental sau interes social general, ci de o amenin are 
                                                            

1 DCC nr. 56 din 26 ianuarie 2006, publicat  în M. Of. nr. 164 din 21 februarie 2006, DCC nr. 539 din 27 
iunie 2006, publicat  în M. Of. nr. 661 din 1 august 2006. 

2 Publicat  în M. Of. nr. 761 din 9 noiembrie 2009. 
3 DCC nr. 1414 din 4 noiembrie 2009, publicat  în M. Of. nr. 796 din 23 noiembrie 2009, DCC nr. 1149 din 

28 septembrie 2010, publicat  în M. Of. nr. 711 din 26 octombrie 2010, DCC nr. 206 din 15 februarie 2011, 
publicat  în M. Of. nr. 239 din 6 aprilie 2011, DCC nr. 368 din 22 martie 2011, publicat  în M. Of. nr. 468 din  
4 iulie 2011, DCC nr. 409 din 7 aprilie 2011, publicat  în M. Of. nr. 421 din 16 iunie 2011, DCC nr. 872 din  
25 iunie 2010, publicat  în M. Of. nr. 433 din 28 iunie 2010, DCC nr. 1658 din 28 decembrie 2010, publicat  în  
M. Of. nr. 44 din 18 ianuarie 2011, DCC nr. 379 din 22 martie 2011, publicat  în M. Of. nr. 471 din 5 iulie 2011, 
DCC nr. 1287 din 29 septembrie 2011, publicat  în M. Of. nr. 893 din 9 noiembrie 2013. 
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serioas  la adresa existen ei societ ii care impune nu restrângerea unor drepturi, ci o 
renun are, o autolimitare pe perioad  determinat  la unele drepturi, în virtutea principiului 
solidarit ii. Îns i Curtea precizeaz  c  legea criticat  a intervenit într-un context social 
afectat de criza economic  ce a impus adoptarea unor m suri cu caracter excep ional, care, 
prin eficien a i promptitudinea aplic rii, s  conduc  la reducerea efectelor sale i s  creeze 
premisele relans rii economiei na ionale. Or, aceste m suri restrictive nu puteau fi luate 
decât printr-o aplicare uniform  i unitar , adic  cu privire la to i cei care erau remunera i 
din bugetul de stat. Într-un asemenea cadru, nu era incident art. 16 din Constitu ie, pentru c  
nu erau posibile situa ii diferite care s  reclame un tratament diferen iat. 

 
7. În materia cet eniei mai este incident i principiul potrivit c ruia c s toria nu 

produce efecte de plin drept, ceea ce înseamn  c  prin simpla încheiere a unei c s torii nu 
se produc direct modific ri privind cet enia so ilor. Tot astfel, nici declararea nulit ii, anu-
larea sau desfacerea c s toriei nu produce efecte asupra cet eniei so ilor (art. 3 din Legea 
21/1991 republicat , a cet eniei). Acest principiu poate fi privit i ca o aplicare special  a 
principiului egalit ii, dac  avem în vedere faptul c  într-o reglementare mai veche (Legea 
nr. 28/1924) c s toria femeii cu un cet ean str in avea drept consecin  direct  pierderea 
cet eniei române de c tre aceasta. 

Nu este mai pu in adev rat c  exist  posibilitatea dobândirii cet eniei române pe care 
o are cel lalt so , îns  doar ca urmare a unei manifest ri exprese de voin , urmând proce-
dura legal  prev zut  pentru dobândirea cet eniei române. De asemenea, nu intervin de 

plin drept modific ri în statutul de cet ean dup  împlinirea majoratului (18 ani), decât 
dac  persoana solicit  acest lucru în mod expres.  

 
8. Protec ia special  acordat  minorului, în concordan  cu interesele sale, repre-

zint  un alt principiu aplicabil în materia cet eniei, întreaga reglementare a legii cet eniei 
fiind îndreptat  spre asigurarea unui situa ii favorabile minorului în toate situa iile care 
determin  o modificare în statutul acestuia de cet ean român. Astfel, chiar i nulitatea sau 
anularea actului de adop ie care a stat la baza dobândirii cet eniei române face ca minorul 
s  fie considerat c  nu a fost niciodat  cet ean român, doar dac  domiciliaz  în str in tate 
sau dac  p r se te ara pentru a domicilia în str in tate. Pe de alt  parte, în cazul declar rii 
nulit ii sau anul rii adop iei de un cet ean str in, copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani 
este considerat c  nu a pierdut niciodat  cet enia român . Tot astfel, interesul minorului 
este ocrotit în situa ia în care ambii p rin i au pierdut cet enia român , prin aceea c  el va 
pierde cet enia român  nu odat  cu p rin ii s i, ci doar pe data plec rii sale din ar . i 
aceasta pentru c  protec ia unui minor va fi mult mai larg  cât timp el beneficiaz  de 
cet enia statului pe al c rui teritoriu se afl . 

9. Potrivit art. 5 alin. 2 din Constitu ie, cet enia român  nu poate fi retras  aceluia 

care a dobândit-o prin na tere. Aceast  regul  opereaz  ca un principiu, determinând o 
excep ie de la retragerea cet eniei române cu titlu de sanc iune, celui care comite acte 
ostile, potrivnice României i intereselor ei. 
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10. Statutul de cet ean atrage cu sine, pentru to i cei care se bucur  de aceast  calitate, 
acordarea protec iei diplomatice din partea statului român. Asisten a diplomatic  este 
asigurat  în str in tate de statul român, prin reprezentan ele sale diplomatice, doar pentru 
cet enii români i, în anumite condi ii pentru cet enii statelor membre ale Uniunii Europene 
care nu au reprezentan e în respectivul stat (regul  valabil , prin reciprocitate, i pentru ce-
t enii români afla i în ri în care România nu are reprezentan e diplomatice). 

 
11. În fine, mai trebuie amintit tot cu valoare de principiu, faptul c  cet enii români se 

bucur  de deplin tatea drepturilor fundamentale înscrise în Constitu ie i tot lor le revine 
îndeplinirea tuturor obliga iilor constitu ionale1. 

1.2. Dobândirea cet eniei române  

12. Potrivit art. 4 din Legea nr. 21/1991, cet enia român  se dobânde te prin na tere, 
prin adop ie sau prin acordare la cerere, ceea ce înseamn  c  deosebim între dobândirea de 
drept a cet eniei, ca urmare a producerii unui fapt juridic independent de manifestarea de 
voin  a unui organ al statului român i dobândirea ei ca efect al unui act juridic individual, 
emis de organul competent al administra iei de stat. 

1.2.1. Dobândirea de drept a cet eniei 

1.2.1.1. Dobândirea cet eniei ca efect al na terii 

13. Dreptul constitu ional cunoa te în aceast  materie dou  sisteme. Unul este cel al 
determin rii cet eniei prin aplicarea principiului jus sanguinis, care d  întâietate leg turii 
de sânge ce se stabile te între noul n scut i p rintele sau p rin ii lui, f când astfel ca 
cet enia s  coincid  cu cea a p rintelui sau a p rin ilor. În acest sistem, pentru o bun  
perioad  de timp sistemul predominant, accentul se pune pe faptul c  un copil va fi legat, 
prin educa ia i obiceiurile transmise de c tre p rin i, de statul c ruia îi apar in i ace tia. 

 
14. Cel lalt sistem, jus loci sau jus soli d  prioritate locului unde s-a produs faptul 

material al na terii, fiind indiferent  cet enia p rin ilor. Este un principiu aplicat în special 
în ri de imigrare2 precum ri din America de Sud (Argentina, Brazilia, Columbia, Mexic 
sau Uruguay), Canada sau S.U.A., dar i în ri europene, cu deosebire în Europa de Vest, 
unde se aplic  fie exclusiv, fie împreun  cu principiul jus sanguinis: Belgia, Danemarca, 
Fran a, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Portugalia, Spania. 

A a de exemplu, în Fran a cet enia se acord  prin aplicarea principiului jus sanguinis 
celui n scut din cel pu in un p rinte cet ean francez. Dar Codul civil francez (art. 18-19) 

                                                            
1 A se vedea i Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, op. cit., p. 123. 
2 Jus soli „a progresat mai ales în decursul secolului al XIX-lea, odat  cu proliferarea democra iilor consti-

tu ionale i cu apari ia migra ionalismului industrial” (Miklos Bakk, „Cet enia” in Gabriel Andreescu, Miklos 
Bakk, Lucian Bojin, Valentin Constantin, Comentarii la Constitu ia României, Ia i, Polirom, 2010, p. 103). 
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permite i dobândirea cet eniei franceze de c tre cel s-a n scut în Fran a, dar nu are p rin i 
cet eni francezi, cu condi ia ca cel pu in unul dintre ace tia s  se fi n scut, de asemenea, în 
Fran a. Tot principiul jus soli va fi aplicat în cazul copilului n scut în Fran a, f r  ca p rin ii 
s i s  fie cunoscu i. 

În Belgia, în schimb, de i se aplic  în general acelea i reguli ca i în Fran a, în cazul 
copilului n scut pe teritoriul acestui stat, p rintele, care la rândul s u s-a n scut în Belgia, 
trebuie s  fi locuit în aceast  ar  cel pu in 5 din 10 ani, anterior na terii. Copilul care s-a 
n scut în Belgia f r  s  fi fost cet ean belgian i devine apatrid înainte de majorat, prime te 
cet enia belgian  dac  nu exist  posibilitatea ob inerii unei alte cet enii. Cât prive te 
copilul g sit pe teritoriul belgian, acesta este prezumat, pân  la proba contrar , a fi n scut 
pe acest teritoriu (Codul belgian al cet eniei, din 1984). 

În Germania, copiii n scu i în aceast  ar  din cet eni str ini devin cet eni germani, 
cu condi ia ca între 18 i 23 de ani s  aleag  între aceast  cet enie i cet enia p rin ilor lor. 
În schimb cet enilor europeni i celor elve ieni li se recunoa te posibilitatea de a avea mai 
multe cet enii, dac  i legisla ia rii de origine permite acest lucru. Italia i Spania, acord  
i ele cet enia copiilor n scu i pe teritoriul lor, dac  p rin ii sunt necunoscu i sau apatrizi 

ori nu transmit copiilor, potrivit legii lor na ionale, cet enia pe care o de in. 
 
15. Inconvenientul interferen ei a dou  sisteme diferite în materie de dobândire a 

cet eniei prin na tere îl reprezint  probabilitatea ca o persoan  s  aib  dubl  cet enie, când 
ambele principii sunt aplicabile, ori s  fie apatrid , când nici unul din cele dou  principii nu 
î i g se te aplicarea. 

 
16. Legisla ia român  a aplicat principiul jus sanguinis înc  de la cea dintâi reglemen-

tare1, promovat  prin Codul civil de la 1864. Astfel, potrivit art. 8 al acestuia, cel n scut i 
crescut pân  la majorat în România, va avea cet enia român , tot a a cum vor avea aceast  
cet enie cel g sit pe teritoriul României din p rin i necunoscu i (art. 8 alin. 3) i cel n scut 
în str in tate dintr-un p rinte cet ean str in (art. 10). Cet enia român  se mai putea dobândi 
potrivit vechiului cod civil prin c s torie (femeia care se c s torea cu un b rbat cet ean 
român – art. 12) sau prin decret de naturalizare emis de Parlament i sanc ionat de Dom-
nitor (art. 16), dup  verificarea îndeplinirii condi iei de a fi locuit 10 ani în ar , dovedind 
prin purtarea i faptele sale c  este folositor rii. De condi ia de a fi locuit în ar  zece ani 
era exceptat str inul care a adus servicii importante rii ori a f cut o investi ie mare în 
comer  sau industrie sau are un talent deosebit. 

Codul civil mai prevedea c  se pierde cet enia român  în cazul c s toriei unei 
românce cu un cet ean str in2 sau în cazul dobândirii unei cet enii str ine. De asemenea, 
cet enia român  se pierdea în situa ia în care persoana accepta o func ie public  într-o ar  
str in  sau se înrola în for ele armate ale unei puteri str ine, f r  autorizarea Guvernului 
român (art. 17-20). 
                                                            

1 A se vedea tefan Deaconu, op. cit., p. 123. 
2 Aceasta redevenea cet ean român în cazul în care r mânea v duv . 
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Reglementarea român  actual  promoveaz  i ea principiul jus sanguinis, art. 5 din legea 
nr. 21/1991 stipulând c  sunt cet eni români, copiii n scu i pe teritoriul României, din 
p rin i cet eni români, precum i cei care s-au n scut pe teritoriul statului român, chiar dac  
numai unul dintre p rin i este cet ean român ori s-au n scut în str in tate i ambii p rin i 
sau numai unul dintre ei are cet enia român . Prin urmare, este suficient ca unul singur 
dintre p rin i, indiferent care, s  aib  cet enia român , pentru a atrage dobândirea acestei 
cet enii i de c tre copilul s u, f r  s  intereseze cet enia celuilalt p rinte sau locul unde  
s-a n scut copilul. 

 
17. Legea nr. 21/1991 reglementeaz  i o situa ie aparte, a copilului g sit pe teritoriul 

României din p rin i necunoscu i, solu ia la care s-a oprit legiuitorul fiind aceea a acord rii 
cet eniei române i acestui copil. Suntem îns  în acest caz, în continuare, sub imperiul 
principiului jus sanguinis ?  

Textul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 21/1991 republicat  are urm torul con inut:  
„Copilul g sit pe teritoriul statului român este considerat cet ean român, pân  la proba 

contrarie, dac  nici unul dintre p rin i nu este cunoscut”.  
El se completeaz  cu dispozi iile art. 30 alin. 1 i 2 din aceea i lege:  
„(1) În situa ia prev zut  la art. 5 alin. 3 copilul g sit pierde cet enia român , dac  

pân  la împlinirea vârstei de 18 ani i s-a stabilit filia ia fa  de ambii p rin i, iar ace tia sunt 
cet eni str ini. 

(2) Cet enia român  se pierde i în cazul în care filia ia s-a stabilit numai fa  de un 
p rinte cet ean str in, cel lalt p rinte r mânând necunoscut.” 

În aceste cazuri, data la care se pierde cet enia român  este aceea a stabilirii filia iei 
copilului. 

i totu i, prin aplicarea c rui principiu copilul g sit pe teritoriul statului din p rin i 
necunoscu i, prime te cet enia român ? A lui jus sanguinis sau a lui jus loci? 

Prima variant , sus inut  de cvasi-totalitatea doctrinei juridice române ti1, pledeaz  
pentru aplicarea principiului jus sanguinis cu urm toarele argumentele: 

i. Legea 21/1991 creeaz  prezum ia relativ  c  unul dintre p rin ii copilului a avut 
cet enia român , prezum ie ce poate fi comb tut  cu proba contrar  (conform art. 30); 

ii. Dac  s-ar aplica jus soli, atunci copilul ar p stra cet enia român  indiferent de cet -
enia p rintelui cunoscut ulterior, pentru c  leg tura de sânge nu ar mai avea nicio inciden : 

„Dac  s-ar admite îns  c  art. 30 s-a întemeiat pe sistemul jus soli, concluzia ar trebui s  fie 
în sensul c , întrucât copilul a fost g sit pe teritoriul statului nostru, el trebuie considerat 
cet ean român chiar dac  s-ar dovedi c  p rin ii s i sunt cet eni str ini, iar, potrivit legii 
lor na ionale, copilul dobânde te cet enia p rin ilor sau cel pu in a unuia dintre ei, solu ie 
care ar fi îns  contrar  dispozi iilor exprese ale Legii nr. 21/1991”2. 

                                                            
1 Tudor Dr ganu, Drept constitu ional i institu ii politice, tratat elementar, vol. I, Bucure ti, Lumina Lex, 

1998, p. 137, tefan Deaconu, op. cit., p. 133, Marius B lan în Genoveva Vrabie, Marius B lan, Organizarea 

politico-etatic  a României, edi ia a 4-a, Ia i, Institutul European, seria Drept public, 2004, p. 317, Bianca Selejan-
Gu an, Drept constitu ional i institu ii politice, ed. a 2-a, Bucure ti, Hamangiu, 2008, pp. 107-108, Ioan Muraru, 
Elena Simina T n sescu, op. cit., vol. 1, p. 128. 

2 Tudor Dr ganu, op. cit., vol. 1, p. 138. 
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iii. situa ia copilului g sit este reglementat  sub titlul „Dobândirea cet eniei prin 
na tere”, deci este vorba de aplicarea principiului jus sanguinis. 

Pentru al doilea r spuns nu exist  decât o variant : aplicarea principiului jus soli. 
În formularea acestei opinii se pleac  de la constatarea c  de i prezum ia legal  trebuie 
prev zut  f r  echivoc de lege (nulla praesumtio sine lege), nu acesta a fost cazul în regle-
mentarea Legii nr. 21/1991 pân  la modificarea din 2003. În redactarea sa ini ial , art. 5 
alin. 3 era formulat astfel: „Copilul g sit pe teritoriul statului român este cet ean român, 
dac  nici unul dintre p rin i nu este cunoscut”. Prin O.U.G nr. 43 din 29 mai 2003, redactarea 
a fost modificat : „Copilul g sit pe teritoriul statului român este considerat cet ean român, 
dac  nici unul dintre p rin i nu este cunoscut, pân  la proba contrarie”. Este neîndoios c  în 
noua formulare se introduce o prezum ie legal  relativ , îns  observ m c  ea se refer  la 

cet enia copilului g sit i nu la cea a p rin ilor s i, c ci acesta este considerat cet ean 
român, f r  ca legea s  prezume cet enia p rin ilor s i1. 

Recurgerea la prezum ia c  unul dintre p rin ii copilului g sit are cet enia român  i, 
astfel, s  fie aplicat principiul jus sanguinis, cu excluderea inciden ei principiului jus soli, ar 
face ca în situa ia în care, pân  la împlinirea vârstei de 18 ani, copilului i se stabile te filia ia 
numai fa  de un p rinte cet ean str in, cel lalt p rinte r mânând necunoscut, copilul s  
p streze totu i cet enia român , contrar prevederilor art. 30. i aceasta pentru c  nimic nu 
explic  cum i de ce prezum ia cet eniei române nu se aplic  în continuare p rintelui r mas 
necunoscut. 

Pe de alt  parte, observ m c  îns i textul legii introduce elementul spa ial, referindu-se 
la locul g sirii copilului. Este o prevedere asem n toare celei con inute de Decretul  
nr. 125/1948 a cet eniei, care prezuma ca fiind n scu i în ar , pân  la proba contrarie, pe 
copii g si i pe teritoriul fostei Republici Populare Române (art. 9). 

 
18. Pentru aceste considerente, am apreciat c  art. 5 alin. final din Legea nr. 21/1991 

republicat , d  eficien , într-un caz particular i numai în subsidiar, principiului jus soli2. 
Legea român  a cet eniei aplic  principiul jus sanguinis, ca regul  general , iar atunci când 
acesta nu se poate aplica, deoarece nu se cunoa te leg tura de sânge, se aplic  principiul jus 

soli, într-un mod cu totul subsidiar i numai atât timp cât filia ia (leg tura de sânge) nu se 
poate stabili. De îndat  îns  ce cel pu in unul din p rin i a fost cunoscut, principiul jus 

sanguinis este activat, devenind din nou aplicabil. 
Putem extrage i un argument dedus din dreptul comparat, o solu ie asem n toare g -

sindu-se în dreptul italian. Astfel, este recunoscut ca fiind cet ean italian copilul n scut pe 
                                                            

1 În sensul c  prezum ia legal  relativ  de cet enie se refer  la p rin i i nu la copilul g sit s-a exprimat 
Marius B lan, în Genoveva Vrabie, Marius B lan, op.cit., nota 819 de la p. 317. Acela i autor consider  c  în cazul 
în care ulterior se stabile te filia ia doar fa  de unul dintre p rin i i acesta este cet ean str in, „legiuitorul instituie 
o prezum ie simetric opus  celei din art. 5, alin. 3”. Invocarea acestei r sturn ri a prezum iei ini iale era necesar  
pentru a explica de ce p rintele r mas necunoscut nu mai este prezumat cet ean român, îns  formularea ei ni se 
pare conjunctural . 

2 Mircea Criste, Drept constitu ional i institu ii politice, Timi oara, Mirton, 2004, pp. 162-163. George 
Gîrle teanu consider  c  în cazul copilului g sit pe teritoriul României din p rin i necunoscu i, se aplic  principiul 
„fundamental al sistemului jus loci, acest copil fiind considerat cet ean român, pân  la proba contrarie, dac  
niciunul dintre p rin i nu este cunoscut” (op. cit., p. 19). 


