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Cu privire la aprobarea Avizului asupra propunerii  

legislative privind formularea unei rezerve la  

Convenția europeană cu privire la cetățenie 

---------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra propunerii legislative 

privind formularea unei rezerve la Convenţia europeană cu privire la cetăţenie. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene              Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul justiţiei      Alexandru Tănase 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                 2018  

 

 

AVIZ 

asupra propunerii legislative privind formularea unei rezerve 

la Convenţia europeană cu privire la cetăţenie 

 

 

Guvernul a examinat propunerea legislativă privind formularea unei 

rezerve la Convenţia europeană cu privire la cetăţenie, înaintată de către deputatul 

în Parlament Vladimir Ţurcan în contextul examinării iniţiativei legislative nr. 260 

din 6 decembrie 2017, în scopul stabilirii restricţiei de deţinere a dublei cetăţenii 

de către unii deţinători ai funcţiilor publice care au acces la secretul de stat şi 

comunică următoarele. 

Republica Moldova este parte la Convenţia europeană cu privire la 

cetăţenie, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, din anul 1999. Potrivit art.29 

alin. (1) din Convenţie, orice stat parte poate formula rezerve cu privire la aplicarea 

unora dintre dispoziţiile Convenţiei, însă acestea pot fi formulate doar în 

momentul semnării ori în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de 

acceptare, de aprobare sau de aderare la Convenţie. 

Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.621-XIV din 14 octombrie 1999, fără formularea unor rezerve privind aplicarea 

art. 17 alin. (1). Astfel, în baza principiului fundamental al dreptului internaţional 

pacta sunt servanda, statul este obligat să respecte şi să execute cu bună credinţă 

tratatele internaţionale la care este parte. Acest principiu este consfinţit şi în art.19 

din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale 

Republicii Moldova, care stabileşte, printre altele, că Republica Moldova nu poate 

invoca prevederile legislaţiei sale interne ca justificare a neexecutării unui tratat la 

care este parte. 

Dispoziţiile art. 17 alin. (1) din Convenţie garantează cetăţenilor unui stat 

parte care posedă o altă cetăţenie aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi celorlalţi 

cetăţeni ai acelui stat. 

În opinia Guvernului, aplicarea prin legislaţia internă a unor restricţii cu 

privire la pluralitatea de cetăţenii pentru anumite categorii de cetăţeni reprezintă o 

încălcare a obligaţiilor care îi revin statului în conformitate cu Convenţia 

europeană cu privire la cetăţenie. 

Cu referire la iniţiativa legislativă nr. 260 din 6 decembrie 2017, Guvernul 

reiterează necesitatea executării Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 9 din 

11 decembrie 2014 şi, respectiv, a Adresei Curţii Constituţionale PCC-01/126a 

nr.3 din 31 ianuarie 2017. 

 

Obligaţia autorităţilor publice de a pune în executare actele Curţii 

Constituţionale este prevăzută expres în art. 281 din Legea nr. 317 din 



4 

 

\\172.17.20.4\Operatori\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\19976\redactat_19976-ro.docx 

13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională şi în Hotărîrea Guvernului 

nr. 1662 din 23 decembrie 2002 „Privind modul de executare a hotărîrilor Curţii 

Constituţionale”. 

În jurisprudenţa sa constantă (a se vedea HCC nr.33 din 10 octombrie 2013,  

HCC  nr. 28 17 octombrie 2017), Curtea Constituţională a evocat că, indiferent de 

natura hotărîrilor Curţii, fie că sînt de interpretare a Legii Supreme sau de control 

al constituţionalităţii cadrului normativ subsecvent, ele îşi produc efectele pe care 

Constituţia şi legea le conferă, în raport cu atribuţia exercitată de Curte, forţa lor 

juridică neputînd fi contestată sau confirmată de nimeni. 

Respectarea hotărîrilor Curţii Constituţionale este o condiţie necesară şi 

esenţială pentru buna funcţionare a autorităţilor publice ale statului şi pentru 

afirmarea statului de drept. Opozabilitatea erga omnes a hotărîrilor Curţii 

Constituţionale implică obligaţia constituţională a tuturor autorităţilor de a aplica 

întocmai deciziile Curţii la situaţiile concrete în care normele declarate 

neconstituţionale au incidenţă. 

În contextul celor expuse, Guvernul nu susţine inițiativa legislativă 

menționată. 
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