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POPULAŢIA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL  

ASPECTE INTERNAŢIONALE PRIVIND CETĂŢENIA 

 

1. Noţiunea de populaţie 

 
Populaţia reprezintă, împreună cu teritoriul şi guvernul, unul din cele trei 

elemente materiale ale existenţei statului. Statul este o colectivitate umană; el nu poate 

exista fără populaţie, aşa cum nu poate exista fără teritoriu sau guvern. 

Din punct de vedere lingvistic, populaţia unui stat este definită ca totalitate a 

persoanelor aflate pe teritoriul acestui stat. Dacă acceptăm sensul larg al acestei definiţii, 

se înţelege că populaţia unui stat cuprinde toate persoanele fizice care se găsesc la un 

moment dat pe teritoriul său. Această definire prezintă un dublu inconvenient. Pe de o 

parte, este prea largă pentru că include şi străinii domiciliaţi într-un stat, care n-au 

renunţat la cetăţenia de origine şi care nu pot fi consideraţi ca „elemente constitutive” ale 

statului iar, pe de altă parte, exclude cetăţenii proprii, instalaţi în alte ţări, dar care 

continuă să participe la viaţa politică a statului de origine.  

Populaţia, ca element constitutiv al statului, cuprinde deci „comunitatea 

naţională” a acelui stat, reprezentată de persoanele fizice legate de stat prin cetăţenie, 

indiferent dacă locuiesc pe teritoriul acelui stat ori se află în alte state. Alături de cetăţenii 

proprii, pe teritoriul unui stat se pot afla şi străini, fie pe o bază, în general, permanentă 
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(cetăţeni ai altor state dar cu domiciliu de bază în statul de reşedinţă, indivizi fără 

cetăţenie şi refugiaţi), fie în mod temporar (turişti, oameni de afaceri etc.). 

Populaţia unui stat cuprinde totalitatea persoanelor – cetăţeni străini, persoane 

fără cetăţenie ori cu dublă cetăţenie, refugiaţi sau persoane strămutate – care trăiesc pe 

teritoriul statului respectiv şi sunt supuse jurisdicţiei sale1. Statutul diferitelor categorii 

de persoane este determinat prin reglementări juridice ale fiecărui stat. Astfel, în cadrul 

exercitării competenţei sale suverane, fiecare stat stabileşte situaţia juridică a populaţiei 

sale reglementând prin acte legislative interne, statutul juridic, drepturile şi obligaţiile 

tuturor categoriilor de persoane care formează populaţia sa. De la această regulă fac 

excepţie persoanele având statutul diplomatic care se bucură de anumite imunităţi, 

jurisdicţia statului asupra acestora fiind limitată. Există însă unele probleme referitoare la 

populaţie la anumite categorii ale acesteia care reclamă cooperarea statelor în cadrul creat 

prin încheierea unor tratate şi acorduri internaţionale. Astfel de probleme privesc 

cooperarea internaţională în domeniul drepturilor omului, protecţia diplomatică, 

bipatridia şi apatridia, precum şi regimul juridic al străinilor, dreptul de azil, situaţia 

refugiaţilor etc. 

Problemele populaţiei în dreptul internaţional au căpătat o importanţă deosebită în 

ultimele decenii, ca urmare a dezvoltării colaborării internaţionale, extinderii 

schimburilor economice şi amplificării comerciale. Dacă la începutul Secolului al XX-

lea, populaţia Globului însuma 1.600.000.000 de locuitori, în prezent a ajuns la 5,5 

miliarde, estimându-se ca – în acest –să ajungă la 10 miliarde. 

 
2. Aspecte privind cetăţenia în dreptul internaţional 

2.1. Dreptul fundamental al omului la o cetăţenie2 

Cetăţenia reprezintă instituţia juridică care cuprinde ansamblul normelor juridice, 

prin care se reglementează legătura politico-juridică dintre o persoană fizică, în calitate de 

                                                 
1 I.Diaconu, Drept internaţional public, Editura Lumina lex, 2010, p. 143. 
2 N. Purdă, N. Diaconu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Universul Juridic, 2011, p.199-200. 
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cetăţean şi statul a cărui cetăţenie o poartă, în temeiul căreia persoana fizică este titularul 

anumitor drepturi şi obligaţii care formează statutul sau condiţia sa juridică3. 

Dreptul la cetăţenie este reglementat atât prin instrumente juridice cu caracter 

naţional, cât şi prin instrumente juridice internaţionale. 

a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirmă dreptul la cetăţenie prin 

dispoziţiile art. 15, conform cărora fiecare individ are dreptul la o cetăţenie. 

Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa nici de dreptul de a-şi 

schimba cetăţenia.  

b) Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice dispune în art. 24 

pct. 3 că orice copil are dreptul de a dobândi o cetăţenie. 

c) Convenţia de la Haga privind conflictele de naţionalitate (1930) arată că 

cetăţenia se stabileşte pe baza prevederilor specifice legislaţiilor naţionale. 

d) Declaraţia privind drepturile persoanelor care nu sunt cetăţeni ai ţării în care 

trăiesc, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 40/144 din 13 decembrie 

1985 reglementează drepturile şi obligaţiile acestei categorii de persoane fizice. 

e) Convenţia referitoare la statutul juridic al persoanelor fără cetăţenie 

(apatrizilor), adoptată prin Rezoluţia ECOSOC nr. 526 (XVII) din 26 aprilie 1954 reflectă 

preocuparea ONU pentru a asigura acestei categorii de persoane fizice cea mai largă 

posibilitate de exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Convenţia dispune că 

persoanele fără cetăţenie trebuie să beneficieze de drepturile şi libertăţile recunoscute în 

general străinilor, fără discriminări de orice natură. Potrivit dispoziţiilor convenţiei, 

termenul apatrid desemnează „o persoană pe care niciun stat nu o consideră ca 

resortisant al său prin aplicarea legislaţiei sale”4. Pentru aceste persoane, Convenţia 

stabileşte obligaţia generală de a se conforma, în ţara în care se găsesc, legilor şi 

regulamentelor, precum şi măsurilor luate pentru menţinerea ordinii publice5 şi creează un 

regim juridic al apatrizilor corespunzător unui tratament uman similar cu cel al refugiaţilor, 

                                                 
3 D. Ştefănescu, Evoluţia istorică şi juridică a cetăţeniei în dreptul românesc, Bucureşti, 1974, p. 4. 
4 Art. 1 par. 1. 
5 Ibidem, art. 2. 
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în cele mai multe cazuri, ori cu cel al străinilor. Convenţia nu stabileşte nicio măsură pentru 

reducerea cazurilor de apatridie. 

f) Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie adoptată în 1961 pe baza 

Rezoluţiei Generale ONU nr. 896 (IX) din 4 decembrie 1954, intrată în vigoare la 13 

decembrie 1975 afirmă dorinţa statelor membre ale ONU de a limita cazurile persoanelor 

fără cetăţenie şi de a acţiona pentru reducerea acestora. 

În acest sens, Convenţia stipulează obligaţii pentru statele membre de a acorda 

cetăţenia persoanelor născute pe teritoriul lor sau la cerere. 

Principalele prevederi ale acesteia sunt: 

- obligaţia statelor de a acorda cetăţenia persoanelor născute pe teritoriul lor, cu 

posibilitatea impunerii anumitor condiţii prin legile interne; 

- copilul, dobândeşte la naştere cetăţenia mamei sale, dacă se naşte pe teritoriul 

statului al cărui cetăţean este mama sa; 

- copilul abandonat este considerat că s-a născut pe teritoriul statului în care a fost 

găsit; 

- copilul poate, în anumite condiţii, să dobândească cetăţenia statului al cărui 

cetăţean este unul dintre părinţi, chiar dacă s-a născut pe teritoriul altui stat; 

- persoanele nu pot fi private de cetăţenia lor dacă prin aceasta ele devin apatrizi; 

- interdicţia de a priva o persoană de cetăţenia sa pe motive de rasă, etnice, 

religioase sau politice. 

Din anul 1974, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi îndeplineşte 

şi funcţiile prevăzute de Convenţia din 19616. 

Legislaţia României asimilează apatrizii cu străinii, având potrivit regimului 

naţional, aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români, cu excepţia drepturilor politice7. 

                                                 
6 Rezoluţia Adunării Generale a ONU, nr. 3274(XXIX) din 10 decembrie 1974. 
7 Legea română cu privire la cetăţenie (1991) în art. 40 introduce şi noţiunea de cetăţenie română cu titlul de 
„cetăţenie de onoare”, care se poate acorda unor străini pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, 
la propunerea Guvernului fără nicio altă formalitate, de către Parlamentul României. 
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g) Tratatul de la Maastricht introduce noţiunea de „cetăţenie europeană”, în sensul 

că cetăţenii statelor membre dobândesc şi cetăţenia Uniunii, care le conferă un ansamblu de 

drepturi şi obligaţii comunitare. 

În sistemul român de drept, aspectele privind cetăţenia sunt reglementate prin 

următoarele acte normative: 

a) Constituţia României include aspectele privind cetăţenia în cadrul principiilor 

generale, cuprinse în Titlul I. 

Astfel, conform dispoziţiilor art. 5 – intitulat „Cetăţenia”, cetăţenia română se 

dobândeşte, se păstrează sau se pierde, în condiţiile prevăzute de legea organică. Cetăţenia 

română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere. 

În titlul II din Constituţie, în cadrul dispoziţiilor referitoare la drepturile, libertăţile 

şi îndatoririle fundamentale, sunt stabilite reglementări cu caracter constituţional privind 

drepturile cetăţenilor români în străinătate (art. 17) şi drepturile recunoscute cetăţenilor 

străini şi apatrizilor (art. 18). 

b) Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română8 reprezintă legea organică care 

reglementează toate aspectele privind dobândirea, pierderea şi prerogativele pe care le 

implică cetăţenia română. Legea română aplică principiul jus sanguinis, în sensul că sunt 

cetăţeni români copii născuţi pe teritoriul României din părinţi cetăţeni români.  

c) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă9 conţine şi dispoziţiile 

relative la cetăţenie în cazul căsătoriei, filiaţiei, adopţiei. 

d) Codul civil conţine reglementări relative la calificarea instituţiei cetăţeniei.  

2.2. Principii şi moduri de dobândire şi de pierdere a cetăţeniei 

- Cetăţenia se dobândeşte prin naştere şi prin naturalizare. Prin naştere cetăţenia 

se poate dobândi fie urmând principiul „dreptului sângelui” (jus sanguinis), copilul având 

cetăţenia părinţilor, fie pe cel al dreptului solului (jus soli) potrivit căruia copilul capătă 

cetăţenia statului pe teritoriul căruia s-a născut, indiferent de cetăţenia părinţilor. În unele 
                                                 
8 Publicată în M. Of. nr. 44 din 6 martie 1991. Republicată în M. Of. nr. 98 din 6 martie 2000. 
9 Publicată în M. Of. nr. 282 din 11 noiembrie 1996. Republicată în M. Of. nr. 743 din 2 noiembrie 2009. 

http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=660
http://www.parlament.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=6181
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=2351
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=19335
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state, ca de pildă Franţa, Suedia, Japonia, Filipine, copilul dobândeşte prin naştere 

cetăţenia părinţilor, în alte ţări ca de exemplu, Argentina, Paraguay se aplică „Dreptul 

solului”. 

Există state, ca Anglia şi SUA, care folosesc un „sistem mixt” rezultat din 

aplicarea celor două principii menţionate. 

În ţara noastră, potrivit art.5 din Legea nr.21/1991 se aplică principiul „jus 

sanguinis” conform căruia copii născuţi pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni 

români, sunt cetăţeni români. 

- Dobândirea cetăţeniei prin naturalizare, are loc la cererea persoanei interesate şi 

pe baza deciziei autorităţilor competente ale statului solicitant. Legislaţiile naţionale 

prevăd o serie de condiţii pentru acordarea cetăţeniei la cererea persoanei. Dintre astfel de 

condiţii menţionăm: reşedinţa solicitantului pe o perioadă de timp (între 3 şi 10 ani) pe 

teritoriul statului respectiv (unele excepţii de la această cerinţă sunt prevăzute de lege); 

buna moralitate; cunoaşterea limbii naţionale; îndeplinirea unui serviciu guvernamental 

precum şi cerinţa de a dispune de mijloace de existenţă.  

-Un aspect al naturalizării îl constituie şi dobândirea cetăţeniei unei persoane prin 

căsătoria cu un străin. Legislaţia tradiţională a unor state în trecut consacra obligaţia 

femeii care se căsătorea cu un străin să adopte cetăţenia soţului, ceea ce era expresia 

statutului de inegalitate a femeii faţă de bărbat. 

- Cetăţenia poate fi dobândită şi prin înfiere. Înfierea unui copil fără cetăţenie sau 

cu cetăţenie străină atrage după sine, de obicei, dobândirea de către copil a cetăţeniei 

adoptorului. Potrivit legii române în cazul în care numai unul dintre înfietori este cetăţean 

român, cetăţenia înfiatului minor va fi hotărâtă de comun acord de către înfietori. În 

situaţia în care înfietorii nu cad de acord, instanţa judecătorească, care are competenţa să 

încuviinţeze înfierea va decide asupra cetăţeniei minorului, ţinând seama de interesele 

acestuia. Pentru copilul care a împlinit 14 ani este necesar consimţământul lui. 

Dacă în statul celui care adoptă sau a adoptatului nu se recunoaşte înfierea, 

cetăţenia copilului este aceea a statului pe al cărui teritoriu locuieşte. 
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- Problema dobândirii cetăţeniei se pune în situaţiile în care are loc fie un transfer 

de teritoriu, fie de populaţie de la un stat la altul. 

 Când intervine un transfer de teritoriu, persoanele care locuiesc pe teritoriul 

respectiv au dreptul de a opta în sensul manifestării de voinţă privind alegerea unei 

cetăţenii şi anume fie a statului căruia i-a aparţinut teritoriul, fie a noului stat, 

 Transferul de populaţie dintr-un stat în altul, pe baza unor tratate produce 

consecinţe cu privire la cetăţenia persoanelor strămutate. În baza tratatului, aceste 

persoane pot opta pentru cetăţenia unuia din cele două state sau dobândesc în mod 

automat cetăţenia statului pe teritoriul căruia s-au transferat. 

Deosebirile existente cu privire la principiile şi modurile diferite de dobândire şi 

pierdere a cetăţeniei în practica statelor dau naştere la situaţii şi probleme care implică 

interesele mai multor state. Este ceea ce a făcut necesară găsirea de soluţii prin intermediul 

unor reglementări internaţionale. Astfel de consecinţe generează situaţiile de: a) bipatridie 

şi b) apatridie. 

a) Bipatridia sau dubla cetăţenie este situaţia acelei persoane care are în acelaşi 

timp cetăţenia a două state, se poate întâlni şi situaţia de pluricetăţenie, atunci când o 

persoană are mai multe cetăţenii. 

Dubla cetăţenie apare în cazul lipsei de concordanţă între legislaţiile statelor, în 

principal, pe două căi: în situaţia dobândirii cetăţeniei prin naştere şi în aceea a 

naturalizării. Astfel, copilul născut din părinţi cetăţeni ai unui stat în care se aplică 

principiul jus sanguinis, pe teritoriul altui stat a cărui legislaţie consacră principiul jus soli, 

va căpăta cetăţenia ambelor state. Prin naturalizare, dubla cetăţenie apare dacă persoana 

care dobândeşte la cerere, prin căsătorie, înfiere etc. o nouă cetăţenie şi nu pierde 

concomitent vechea sa cetăţenie. 

În legislaţia unor state există norme care creează, în mod artificial, bipatridia. Un 

astfel de exemplu ni-l oferă legislaţia germană dinaintea celui de-al Doilea Război 

Mondial, care permitea germanilor de peste hotare să-şi păstreze cetăţenia de origine, chiar 
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dacă obţineau o altă cetăţenie. Prin aceasta se urmărea crearea de aşa-zişi,, rezidenţi” 

germani pe teritorii străine, în scopuri politice10. 

În legătură cu dreptul statului de protecţie diplomatică a cetăţenilor săi, în cazul 

dublei cetăţenii este împiedicată exercitarea acestui drept de către un stat faţă de altul cu 

privire la o persoană care are cetăţenia celor două state; exercitarea sa de către unul dintre 

state faţă de un terţ stat poate fi de asemenea împiedicată dacă nu se dovedeşte existenţa 

unei legături de cetăţenie activă, efectivă. Regula cetăţeniei active poate fi invocată şi în 

caz de conflict de jurisdicţie între cele două state cărora o persoană le aparţine ca cetăţean. 

Invocarea de către ambele state ale cetăţeanului a obligaţiei de prestare a serviciului militar 

a generat uneori diferende internaţionale11. 

Preocupările de reducere a cazurilor de bipatridie au debutat la Conferinţa de la 

Haga din anul 1930, care, în actul său final, stabilea ca persoanele cu dublă cetăţenie să 

aibă posibilitatea de a opta pentru una dintre acestea şi, atunci când o persoană dobândeşte 

o nouă cetăţenie, să piardă automat cetăţenia anterioară12. 

În acelaşi scop, a fost adoptată în cadrul Consiliului Europei Convenţia privind 

reducerea cazurilor de pluricetăţenie şi privind obligaţiile militare în cazul pluricetăţeniei, 

din anul 196313.  

Principalele prevederi ale acestei Convenţii vizează următoarele aspecte: 

- cetăţenii care obţin cetăţenia altui stat pierd cetăţenia anterioară; 

- persoanele cu două sau mai multe cetăţenii pot renunţa la una dintre ele cu 

permisiunea statului la a cărui cetăţenie se renunţă; 

- statul nu poate refuza cererea de renunţare la cetăţenia sa de către persoana cu dublă 

cetăţenie care are reşedinţa sa obişnuită în afara teritoriului său; 

- persoanele cu dublă cetăţenie îndeplinesc obligaţiile militare numai în statul în care 

au reşedinţa în mod obişnuit; dacă locuiesc obişnuit într-un stat terţ, a cărui cetăţenie nu o 

                                                 
10 F. Coman, N. Purdă, A. Bărăscu, R. Coman,  Drept internaţional public, Pro Universitaria, 2005, p. 195. 
11 Ghe. Moca, Dreptul internaţional public, Editura ERA, Bucureşti, 1999, p. 221. 
12 M. Niciu, Drept internaţional public, Ed. Servo Sat, Arad, 1997., p. 180. 
13 Adoptată la 6 mai 1963, modificată prin Protocolul din 24 noiembrie 1977. 
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au, pot opta pentru îndeplinirea obligaţiilor militare în unul dintre statele ai căror cetăţeni 

sunt. 

O situaţie deosebită o au cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, care au şi 

cetăţenia Uniunii Europene14. Aceasta nu este o situaţie clasică de bipatridie şi nu este 

supusă restricţiilor consacrate de dreptul internaţional. Această calitate conferă drepturi 

specifice, precum libera circulaţie şi dreptul de şedere în spaţiul Uniunii Europene, dreptul 

la protecţie din partea tuturor membrilor Uniunii, dreptul de a se adresa instituţiilor 

comunitare etc., dar au şi obligaţia generală de a respecta dreptul comunitar şi legile 

statelor membre ale Uniunii Europene15. 

Grija pentru evitarea sau restrângerea cazurilor de dublă cetăţenie a dus la 

convocarea unor reuniuni internaţionale încă în perioada interbelică, fără a se ajunge însă la 

reglementări eficiente. În 1945, Comisia de drept internaţional a ONU a luat în dezbatere 

două proiecte de convenţii asupra limitării şi, respectiv, eliminării dublei cetăţenii în viitor, 

lucrările însă au fost abandonate în faza incipientă. 

Legislaţia naţională adecvată şi acordurile bilaterale rămân instrumente juridice de 

înlăturare a bipatridiei şi a dificultăţilor generate de aceasta în relaţiile dintre state. 

România a încheiat o serie de acorduri bilaterale cu alte state cum sunt de pildă 

Ungaria, fosta URSS, Bulgaria, pentru a rezolva problema bipatridiei. 

b) Apatridia este situaţia juridică a unei persoane care nu a avut o cetăţenie sau care 

şi-a pierdut-o fără a dobândi alta. Apatridia s-a extins, devenind o problemă de drept 

internaţional în perioada interbelică. Ea este generată de deosebirile între legislaţiile 

diferitelor state cu privire la persoane care îşi pierd cetăţenia, fără a căpăta cetăţenia altui 

stat. Astfel, copiii din părinţi fără cetăţenie se nasc apatrizi. Devine apatridă şi femeia care 

căsătorindu-se cu un străin, pierde cetăţenia ţării sale de origine, fără a fi obţinut cetăţenia 

soţului16. 

                                                 
14 Introdusă prin Tratatul de la Maastricht, art. 8. 
15 S. Scăunaş, Drept internaţional public,C:H:Beck, 2007, p. 223. 
16 M. Niciu,op.cit., pp. 9-20. 
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Apatridia este generată de deosebirile între legislaţiile diferitelor state cu privire la 

persoane care îşi pierd cetăţenia, fără a căpăta cetăţenia altui stat. Aşa este, de exemplu, 

cazul copilului născut din părinţi apatrizi; acesta rămâne fără cetăţenie, pe teritoriul unui 

stat care aplică regula jus sanguinis (exemplu: Franţa, Italia etc.). 

Apatrizii, fiind lipsiţi de orice legătură cu un stat, sunt supuşi jurisdicţiei statului pe 

teritoriul căruia se află, unde au calitatea de străini. Dar, spre deosebire de străini, care 

beneficiază de protecţia diplomatică a statului căruia îi aparţin, apatrizii nu au dreptul la o 

astfel de protecţie. 

Preocupări mult mai ample au fost canalizate spre reducerea cazurilor de apatridie, 

situaţie în care persoanele respective sunt, practic, lipsite de protecţia de care se bucură în 

mod normal cetăţenii. Primele încercări au fost făcute tot la Conferinţa de la Haga din 

193017. 

3. Regimul juridic al străinilor 

3.1.Noţiunea de străin    

Regimul juridic al străinilor persoane fizice în România este reglementat atât prin 

acte juridice interne, cât şi prin acte juridice cu caracter internaţional.  

Noţiunea de “străin” este definită prin dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 194/27 decembrie 2002 care, în art. 2 conţine o serie de “definiţii”, 

reprezentând sub aspect juridic, calificări legale ale noţiunilor pe care le defineşte. Astfel, 

prin dispoziţiile ordonanţei, sunt oferite calificări legale privind noţiunile: străin, apatrid, 

Autoritatea pentru străini, viză, viză de transport aeroportuar, drept de şedere, permis de 

şedere, căsătorie de convenienţă. 

Conform dispoziţiilor art. 2 lit a) din O.U.G. nr. 194/200218, este considerat 

“străin” persoana fără cetăţenie română.  

                                                 
17 Ibidem, p. 181. 
18 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194 din 27 dec. 2002 privind regimul străinilor în România a fost 
publicată în Monitorul Oficial nr. 955/27 dec. 2002. Prin această ordonanţă este abrogată Legea nr. 123 din 2 
aprilie 2001 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 168 din 3 
aprilie 2001, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 467/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 123/2001, publicată în M.Of. nr. 276 din 29 mai 2001. OUG Nr. 194/2002 a fost modificată prin: 
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Prin dispoziţiile art. 2 lit b) este definită şi noţiunea de “apatrid”, prin care se 

înţelege străinul care nu are cetăţenia nici unui stat.   

Actul normativ oferă o concepţie clară şi unitară asupra noţiunilor de “străin” şi 

“apatrid”, înlăturând interpretările ambigue asupra acestor noţiuni. Reglementările 

anterioare nu defineau foarte clar noţiunea de apatrid, acesta fiind apreciat ca persoana 

fără nici o cetăţenie, fiind asimilat pe cale de interpretare cu cetăţeanul străin. Prin actuala 

reglementare se depăşeşte acest neajuns, determinându-se o aplicare unitară a legii. 

Deşi  statutul personal al cetăţeanului străin este supus reglementărilor propriei 

legi naţionale şi statutul personal al apatridului ţine de legea domiciliului sau de cea a 

reşedinţei19, apreciem că prin actuala reglementare sunt create condiţiile necesare pentru 

ca şi apatrizii să poată beneficia  de unele dispoziţii favorabile cuprinse în convenţii sau 

tratate internaţionale care vizează anumite aspecte legate de străini.. Până în prezent,  

apatrizii nu puteau beneficia de prevederile unor astfel de convenţii, doar cetăţenilor 

străini fiindu-le recunoscute anumite drepturi stabilite prin izvoare ale dreptului 

internaţional public. 

3.2. Noţiunea de condiţie juridică a străinului 

Instituţia juridică a „condiţiei juridice a străinului“ reprezintă unul din domeniile 

dreptului internaţional privat. 

Prin noţiuea de  condiţie juridică a străinului se înţelege ansamblul normelor 

juridice care reglementează capacitatea de folosinţă a străinului, adică drepturile şi 

obligaţiile pe care acesta le are într-un anumit stat, în care are calitatea de străin.  

Referitor la conţinutul sau domeniul de aplicare a instituţiei condiţiei juridice a 

străinului, trebuie făcută precizarea că, pe de o parte, aceasta se referă la un ansamblu de 

drepturi şi obligaţii care sunt protejate prin norme juridice specifice  diferitelor ramuri de 

drept şi pe de altă parte, că dispoziţiile legale care stabilesc aceste drepturi şi îndatoriri 

                                                                                                                                                 
Legea Nr. 482/2004; Legea Nr. 306/2005, Legea 56/2007, Legea 347/2007.  Republicată în M.Of. nr. 421/5 iun. 
2008. Modificată prin LEGEA nr.157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România. 
19 Convenţia de la New York din 28 septembrie 1954 referitoare la statutul apatrizilor. 
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sunt cuprinse atât în diferite izvoare  interne, cât şi în izvoare internaţionale. În ceea ce 

priveşte izvoarele  internaţionale, prezintă interes pentru condiţia juridică a străinului 

acele instrumente juridice internaţionale care conţin reglementări relative la anumite 

drepturi sau obligaţii ce revin străinilor, cum ar fi: tratatele şi convenţiile de asistenţă 

juridică bilaterale încheiate în anumite domenii, convenţiile consulare20, convenţiile 

pentru promovarea şi garantarea investiţiilor, convenţiile pentru evitarea dublei impuneri, 

tratatele şi convenţiile comerciale, acordurile de cooperare tehnico-economică şi cele în 

domeniul transporturilor, etc. 

Condiţia juridică a străinului este instituită de statul de reşedinţă a străinului, de 

aici rezultând caracterul ei unilateral. Nu trebuie exclusă însă, posibilitatea încheierii de 

convenţii internaţionale referitoare la regimul juridic al străinului, ceea ce-i conferă un 

caracter bilateral. 

În stabilirea regimului juridic al străinului, statul de reşedinţă poate urmări două 

coordonate: acordarea unui regim juridic străinului corespunzător propriilor interese şi un 

regim juridic al străinului cât mai apropiat de cel al propriilor cetăţeni. Din raţiuni 

economice unele state apelează şi la alţi factori în stabilirea regimului juridic al străinilor, 

turismul fiind unul dintre aceştia, de multe ori poate cel mai important. 

3.3. Formele condiţiei juridice a străinului în România 

Regimul juridic al străinilor cuprinde mai multe forme de tratament care se acordă 

cetăţenilor altui stat, fie în baza normelor juridice cuprinse în legislaţia internă, fie în 

tratate internaţionale21 ( tratate şi acorduri internaţionale încheiate între state sau între 

state şi organizaţii internaţionale): 

A) regimul naţional; 

B) regimul reciprocităţii; 

C) regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate; 

                                                 
20 De exemplu, Convenţia consulară din 25 ianuarie între România şi Republica Polonă, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 152 din 7 iulie 1993. 
21 D.Popescu, A.Năstase, Drept internaţional public, Editura Şansa, Bucureşti, 1997, p. 143. 
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D) regimul special; 

E) regimul mixt. 

A) Regimul naţional presupune  recunoaşterea în favoarea străinilor a  aceloraşi 

drepturi civile pe care le acordă propriilor săi cetăţeni, excepţie făcând, drepturile 

politice22. În acest sens, art. 27 din Codul civil dispune că cetăţenii străini şi apatrizii sunt 

asimilaţi, în condiţiile legii în drepturi civile cu cetăţenii români.  

Conform dispoziţiilor art. 18 alin 1 din Constituţia României23, cetăţenii străini şi 

apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a 

averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi. 

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 16 alin.4 din Constituţie, în condiţiile 

aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii 

organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. 

Prin dispoziţiile art. 57 din Constituţie privind “exercitarea drepturilor şi a 

libertăţilor”, se stabileşte că cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi 

exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile 

şi libertăţile celorlalţi.  

Prin modificările introduse în actuala Constituţie a României au fost extinse 

drepturile acordate străinilor la noi în ţară.  

B. Regimul  reciprocităţii (care poate fi legislativ, diplomatic ori de fapt),  este 

convenit între două sau mai multe state, fie printr-un acord sau tratat internaţional, fie 

prin reglementări interne, prin care se conferă cetăţenilor statelor semnatare aceleaşi 

drepturi pe teritoriile ţărilor respective24. 

Reciprocitatea legislativă presupune o identitate de reglementări juridice între 

normele juridice cuprinse în sistemele de drept ale celor două state.  Reciprocitatea 

diplomatică presupune existenţa unei convenţii internaţionale încheiate între două state, 
                                                 
22 D.Popescu, A.Năstase, op.cit. p. 144. 
23 Constituţia României 2003 este forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea 

denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional 
din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 oct. 2003. 

24 Ion P.Filipescu, Drept internaţional privat, Editura Actami, Bucureşti, 1999, p. 222. 
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prin care acordă aceleaşi drepturi cetăţenilor unui stat semnatar aflaţi pe teritoriul celuilalt 

stat semnatar.  

Reciprocitatea de fapt presupune o anumită practică internaţională privind 

recunoaşterea drepturilor de care beneficiază străinii în altă ţară.25  

C. Regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate, presupune acordarea în favoarea 

cetăţenilor unui anumit stat de drepturi cel puţin egale cu cele pe care le au cetăţenii unor 

state terţe.  În doctrina dreptului internaţional public, “clauza naţiunii celei mai 

favorizate” a fost definită ca fiind o prevedere specială, prin intermediul căreia, părţile 

contractante îşi acordă pe bază de reciprocitate aceleaşi avantaje şi privilegii pe care le-au 

acordat sau le vor acorda unui stat terţ, în diferite domenii: comerţ, navigaţie, situaţia 

juridică a persoanelor, etc. 26 Clauza naţiunii celei mai favorizate este stabilită printr-o 

convenţie internaţională bi- sau multilaterală. În virtutea acestei clauze, statul concedent 

acordă statului beneficiar, persoanelor sau bunurilor aflate într-un raport cu acest stat, un 

tratament cel puţin la fel de favorabil ca şi cel acordat de statul concedent unui stat terţ, 

persoanelor şi bunurilor aflate în acelaşi raport cu statul terţ27. 

Cele mai frecvente sectoare în care se acordă clauza naţiunii celei mai favorizate 

sunt reprezentate de: comerţ, transport internaţional, statutul persoanelor fizice şi juridice, 

stabilirea misiunilor diplomatice şi consulare, proprietatea intelectuală, administrarea 

justiţiei28.  

În practică se constată şi limite de aplicare a clauzei naţiunii celei mai favorizate 

datorită complexităţii anumitor situaţii juridice. Rezervele la aplicarea clauzei au fost 

justificate prin apărarea unor situaţii preferenţiale şi punerea la adăpost faţă de pretenţiile 

terţilor în anumite domenii (ca de exemplu: privind restricţiile cantitative, accesul la zone 

ale liberului schimb şi uniunii vamale, traficul de frontieră, etc.). 

                                                 
25 În Legea Codul de procedură civilă sunt cuprinse mai multe dispoziţii care consacră regimul reciprocităţii, cum 

ar fi: art.1.069 alin.2 – art. 1070 privind drepturile procesuale ale străinilor, art. 1.078 alin.3 privind scutirea de 
supralegalizare a actelor publice oficiale. 

26 F.Coman, Clauza naţiunii celei mai favorizate,Ed. Scorpio, Bucureşti, 1998, p.19.  
27 Ion P.Filipescu, op.cit., p. 227. 
28 Ibidem. 
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În baza regimului special, unele categorii de străini şi în domenii de activitate 

determinate, pot beneficia de anumite drepturi prevăzute în  legislaţia naţională sau în 

tratatele şi acordurile internaţionale29. 
D. Regimul mixt reprezintă o combinaţie între regimul naţional şi cel al clauzei naţiunii 

celei mai favorizate30. 

3.4. Factorii care influenţează condiţia juridică a străinului 

Condiţia juridică a străinului a cunoscut o evoluţie variată de-a lungul întregii 

istorii. Politicile naţionale faţă de străini, diferă de la un stat la altul, după interesul pe 

care îl are statul care recunoaşte anumite drepturi străinului. Din această perspectivă, un 

stat poate avea calitatea de:  

- stat de emigraţie (preocupat de păstrarea legăturilor cu propriii cetăţeni care au 

emigrat în alte ţări, de aceea în măsura poziţiei pe care acest stat o are pe scena 

internaţională poate exercita anumite influenţe care să ducă la îmbunătăţirea condiţiei 

juridice a imigranţilor din statele de imigraţie şi în final a tuturor străinilor din acele 

state); 

- stat de imigraţie (în cadrul căruia selecţia, controlul şi asimilarea imigranţilor 

sunt mai severe, statul de reşedinţă manifestând tendinţa de a restrânge drepturile de care 

beneficiază străinii). 

Prin dispoziţiile art. 5 din O.U.G. nr. 194/2002 sunt stabilite coordonatele juridice 

privind politica în domeniul imigraţiei. 

Astfel, anual, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc: 

a) numărul permiselor de şedere care pot fi eliberate străinilor pentru încadrarea în 

muncă, în funcţie de numărul de permise de muncă stabilit potrivit prevederilor legislaţiei 

privind permisele de muncă; 

                                                 
29 D.Popescu, A. Năstase,  op. cit, p. 138. 
30 Ibidem, . p. 139 
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b) numărul locurilor în unităţile sau instituţiile de învăţământ care pot fi puse la 

dispoziţie străinilor şi termenele limită până la care se pot face înscrieri, pentru fiecare 

formă de învăţământ; 

c) cuantumul alocaţiilor necesare pentru hrănirea, întreţinerea şi cazarea în centre, 

precum şi al celor pentru asistenţă medicală şi spitalizare; 

d) orice alte probleme referitoare la politica în domeniul imigraţiei. 

Condiţia juridică a străinilor este influenţată de un ansamblu de factori variaţi, ca 

de exemplu:  

- factorii economici (turismul, nevoia de atragere a forţei de muncă, nevoia de 

atragere a investiţiilor străine, etc.); 

- factorii socio-politici (subdezvoltarea unor state, exercitarea în unele state a unor 

represiuni politice faţă de anumite categorii sociale, migraţia, revoluţiile, manifestarea 

unor tendinţe religioase, etc.); 

- factorii demografici (raportul natalitate - mortalitate). 

3.5. Regimul juridic general aplicabil  străinilor în România 

A. Drepturile străinilor în România 

Dispoziţiile art.57 din Constituţie privind „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor“ 

stabilesc că cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi 

libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile 

celorlalţi. 

Conform dispoziţiilor art. 18 alin. 1 din Constituţia României, cetăţenii străini şi 

apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi 

averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi31. 

Drepturile de care beneficiază străinii în România sunt  cuprinse atât în 

reglementări interne, cât şi în reglementări internaţionale. 

                                                 
31 Aceeaşi reglementare este preluată şi prin dispoziţiile art. 3 pct. 1 din O.U.G. nr. 194/27 decembrie 2002 
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În principiu, în România, regimul juridic aplicabil străinilor este regimul naţional, 

cu unele excepţii. În baza acestui regim juridic, străinii beneficiază de următoarele 

categorii de drepturi: 

a) Drepturile şi libertăţile democratice fundamentale, care sunt consfinţite atât în 

Constituţia României32, cât şi în tratate internaţionale33. 

Codul civil conţine reglementări speciale relative la legea aplicabilă drepturilor 

fundamentale ale omului. Astfel, conform dispoz.art. 2.577 din Codul civil privind 

„Drepturile inerente fiinţei umane”, existenţa şi conţinutul drepturilor inerente fiinţei 

umane sunt supuse legii naţionale a persoanei fizice. 

Din analiza textului rezultă că, în ceea de priveşte drepturile fundamentale ale 

omului trebuie făcută distincţie între drepturile inerente fiinţei umane şi celelalte drepturi. 

Drepturile inerente fiinţei umane nu sunt intră în conţinutul drepturilor ce formează 

condiţia juridică a străinului, supuse legii forului, ci legii naţionale a persoanei fizice, 

stabilită după criteriile prevăzute în art. 2.568 din Codul civil. 

Conform acestor dispoziţii, legea naţională este legea statului a 

cărui cetăţenie o are persoana fizică sau, după caz, legea statului a 

cărui naţionalitate o are persoana juridică. 

Dacă persoana are mai multe cetăţenii, se aplică legea aceluia 

dintre state a cărui cetăţenie o are şi de care este cel mai strâns 

legată, în special prin reşedinţa sa obişnuită. 

În cazul persoanei care nu are nicio cetăţenie, trimiterea la 

legea naţională este înţeleasă ca fiind făcută la legea statului unde 

are reşedinţa obişnuită. Aceste sunt aplicabile şi în cazul 

                                                 
32 În Constituţia României drepturile şi libertăţile fundamentale sunt înscrise în cap. II – art. 22-53 
33 Dintre reglementările internaţionale care consfinţesc drepturi şi libertăţi fundamentale, menţionăm: Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului - adoptată de ONU la 10 decembrie 1948; Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice – adoptat  de ONU la 16 decembrie 1966, Pactul Internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale – adoptat de ONU la 16 decembrie 1966; Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului - adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950; Carta Socială Europeană – adoptată de Consiliul 
Europei la 18 octombrie 1961 etc.  
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refugiaţilor, potrivit dispoziţiilor speciale şi convenţiilor 

internaţionale la care România este parte. 

Conform dispoz.art. 2.569 din Codul civil, determinarea şi proba 

cetăţeniei se fac în conformitate cu legea statului a cărui cetăţenie se invocă. 

Cu privire la drepturile civile ale cetăţenilor străini şi apatrizilor, acestea sunt 

supuse legii forului, fiind aplicabil regimul naţional. În acest sens, art. 27 din Codul civil 

dispune că cetăţenii străini şi apatrizii sunt asimilaţi, în condiţiile legii în drepturi civile 

cu cetăţenii români .  

Referitor la drepturile fundamentale ale omului, Codul civil introduce dispoziţii 

noi în cuprinsul capitolului II, intitulat „Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei 

inerente”. Capitolul este structurat pe 4 secţiuni, în cuprinsul cărora sunt reglementate 

drepturi ale personalităţii, drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei, 

drepturi privind respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane, drepturi privind 

respectul datorat persoanei şi după decesul său. 

Reglementările de bază cuprinse în Constituţia României şi în Codul civil sunt 

completate cu dispoziţii cuprinse în reglementări interne cu caracter special. Aceste 

dispoziţii se referă la următoarele drepturi de care beneficiază străinii la noi în ţară: 

- protecţia generală a persoanelor şi averilor; 

- dreptul străinilor aflaţi legal în România de a se deplasa liber şi de a-şi stabili 

oriunde pe teritoriul României reşedinţă, sau, după caz, domiciliul; 

- dreptul străinilor care locuiesc legal în România de a reintra în ţară, pe durata 

valabilităţii permisului de şedere; 

- dreptul de a beneficia de măsuri de protecţie socială de către străinii cu 

domiciliul sau reşedinţa în România; 

- dreptul de a beneficia de înscrierea corectă a datelor personale în documentele 

eliberate de Autoritatea pentru străini; 

- dreptul de a beneficia de instruire de către străinii cuprinşi în învăţământul de 

toate gradele. 
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Constituţia României conţine şi dispoziţii privind soluţionarea conflictului de 

reglementări dintre legea internă şi tratatele internaţionale relative la drepturile omului. În 

acest sens, conform dispoziţiilor art. 20, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este 

parte. 

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, la care România este parte, la legile interne, au prioritate 

reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne 

conţin dispoziţii mai favorabile. 

Dispoziţii similare sunt cuprinse în art.4 din Codul civil, care reglementează 

aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului. 

Restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor democratice este permisă numai 

în situaţii excepţionale, expres reglementate prin dispoziţiile Constituţiei sau tratatelor 

internaţionale. 

În acest sens, în art. 53 din Constituţie sunt prevăzute situaţiile legale care 

justifică restrângerea exercitării unor drepturi sau libertăţi: 

Astfel, exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin 

lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a 

sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea 

instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori 

ale unui sinistru deosebit de grav. 

 Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate 

democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie 

aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a 

libertăţii. 

Cu privire la limitele de exercitare a drepturilor fundamentale, art.75 din Codul 

civil dispune că nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în  secţiuneaa 3-a 
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(capitolul II) atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele 

internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte. Exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi 

convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a 

drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.(în cuprinsul acestei secţiuni sunt reglementate 

drepturile relative la respectul vieţii private şi al deminităţii persoanei umane). 

Această dispoziţie vine în completarea dispoziţiilor art. 4 din Codul civil, precum 

şi a dispoz.constituţionale cuprinse în art.20 alin.2.  

b) Străinii nu beneficiază de drepturi politice. 

Astfel, străinilor nu le sunt recunoscute în România drepturile electorale. 

Străinii nu au dreptul de a face parte din funcţiile şi demnităţile publice. Referitor 

la această interdicţie, în art. 16 pct. 3 din Constituţie se precizează că funcţiile şi 

demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele 

care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. 

Ca o excepţie de la această interdicţie, în art. 16 pct. 4 din Constituţie se 

menţionează că în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii 

care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Drepturile civile sunt prevăzute în Constituţie şi în legi materiale interne, cum ar 

fi: dreptul de proprietate, dreptul de moştenire etc. 

Anumite precizări se impun a fi făcute cu privire la dreptul de proprietate privată 

recunoscut străinilor. 

Conform dispoziţiilor art. 44 pct. 2 din Constituţie, proprietatea privată este 

garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi aptrizii 

pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate 

din aderarea  României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care 

România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, 
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precum şi prin moştenire legală (în acest sens, a fost adoptată Legea Nr. 312/2005 privind 

dreptul de proprietate asupra terenurilor de către cetăţeni străini şi apatrizi, precum şi de 

către persoane juridice străine). 

Prin dispoziţiile cuprinse în vechiul text al art. 41 alin. 2 din Constituţie cetăţenii 

străini şi apatrizii nu puteau dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România 

în nici un mod. 

Actuala reglementare oferă, sub aspect juridic, un punct de vedere unitar asupra 

drepturilor exercitate de străini cu privire la proprietatea privată. 

Conform reglementărilor anterioare, străinii puteau beneficia de un drept de 

proprietate asupra unei construcţii sau de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate 

asupra terenurilor (deoarece nici un act normativ nu conţinea vreo restricţie în acest sens), 

însă nu puteau beneficia de dreptul de proprietate asupra terenurilor. 

Prin actuala reglementare de bază cuprinsă în Constituţie apreciem că sunt 

înlăturate neajunsurile constatate în practică cu privire la exercitarea  dreptului de 

proprietate privată al străinilor şi apatrizilor. 

c) Drepturile procesuale ale străinului într-un proces de drept internaţional privat 

sunt reglementate în general, prin dispoziţiile 1.069-1.071 din Codul de procedură civilă, 

care se referă la condiţia juridică a străinului ca parte în proces.  

- conform art. 1.069 din Codul de procedură civilă privind „condiţia străinului”34 

persoane fizice şi persoane juridice stăine au, în condiţiile legii, în faţa instanţelor 

române, aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii procedurale ca şi persoanele fizice de 

cetăţenie română şi persoanele juridice române. Cetăţenii străini beneficiază în faţa 

instanţelor române, în procesele civile internaţionale, de scutiri sau reduceri de taxe şi 

alte cheltuieli de procedură, precum şi de asistenţa juridică gratuită, în aceeaşi măsură şi 

în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub condiţia reciprocităţii cu statul de cetăţenie 

sau de domiciliu al solicitanţilor. 

                                                 
34 Aceste dispoziţii erau cuprinse anterior în art. 163 alin.1 şi 2 din Legea 105/1992. 
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- conform art.1.070 din Codul de procedură civilă privind „scutirea de cauţiunea 

judiciară”35, sub aceeaşi condiţie a reciprocităţii, reclamantul cetăţean străin sau persoană 

juridică de naţionalitate străină, nu poate fi obligat să depună cauţiune sau vreo altă 

garanţie, pentru motivul să este străin sau că nu are domiciliul ori sediul în România. 

- conform art. 1.071 C,poc.civ,36 (privind curatorul special), în situaţiile în care 

reprezentarea ori asistarea străinului lipsit de capacitate sau cu capacitate de exerciţiu 

restrânsă nu a fost asigurată potrivit legii sale naţionale, iar din această cauză judecarea 

procesului întârzie, instanţa îi va putea numi în mod provizoriu un curator special. 

Accesul la justiţie al străinului este reglementat şi prin dispoziţiile art. 30-33 din 

Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi 

comercială, după cum urmează: 

- condiţia străinului în justiţie (art 30), în sensul că persoanele fizice sau juridice 

străine au dreptul să se adreseze liber şi nestânjenit autorităţilor judiciare române, să 

formuleze cereri, să introducă acţiunişi să-şi susţină interesele în aceleaşi condiţii ca şi 

persoanele fizice sau juridice române. 

- scutirea de cauţiune – „cautio judicatum solvi” (art 31), în sensul că persoanele 

fizice sau juridice străine sunt scutite de orice cauţiune motivată de calitatea de străin ori 

de lipsa domiciliului sau sediului pe teritoriul statului român, sub rezerva dispoz art. 30. 

Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul cauţiunii cerute pentru garantarea cheltuielilor de 

judecată.  

- asistenţa juridică gratuită ( art 32), în sensul că persoanele fizice străine vor 

beneficia în România de asistenţă juridică gratuită, în aceleaşi condiţii ca şi persoanele 

fizice române.  

- condiţiile de aplicare a legii (art 33), în sensul că dispoziţiile privind  asistenţa 

juridică gratuită şi scutirea de cauţiune se aplică persoanelor fizice sau juridice străine 

aparţinând statelor cu care România are sau va avea convenţii bilaterale cu prevederi în 

                                                 
35 Aceste dispoziţii erau cuprinse anterior în art. 163 alin.3 din Legea 105/1992. 
36 Ex.art.164 din legea nr.105/1992. 
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acest sens ori faţă de care România este ţinută de convenţii multilaterale la care este sau 

va fi parte; pentru alta state aceste dispoziţii se aplică numai sub condiţia reciprocităţii. 

d) Alte drepturi37  de care pot beneficia străinii veniţi în România sunt în strânsă 

legătură cu activitatea comercială. În condiţiile legii, străinii pot desfăşura acte de comerţ 

cu caracter de profesie (având calitatea de comercianţi), pot fi angajaţi de persoane fizice 

sau juridice române sau străine, pot încheia acte juridice cu persoane fizice ori juridice 

care îşi au domiciliul în România sau care au sediul în România, dar şi în străinătate. 

Pentru a putea fi angajaţi, cetăţenii străini au nevoie de permis de muncă eliberat de 

autorităţile competente. Un aspect nou în legislaţia română îl constituie prevederea 

potrivit căreia străinii pot fi angajaţi la agenţii economici ori la instituţii ale căror 

activităţi prezintă importanţă pentru apărare sau siguranţă naţională, cu anumite excepţii. 

Acest lucru nu era posibil potrivit legislaţiei anterioare, de aceea a fost nevoie de o 

schimbare a prevederilor legale, care să permită angajarea în condiţii de deplină 

legalitate, de exemplu, a unor consilieri străini (pentru probleme de integrare în 

structurile euro-atlantice) în cadrul unor ministere şi nu numai (chiar şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor s-a confruntat cu o asemenea situaţie). 

B. Obligaţiile străinilor în România 

Principala obligaţie ce revine străinilor pe timpul şederii în România este aceea de 

a respecta legislaţia română38. 

De asemenea, ca îndatorire corelativă a drepturilor de care beneficiază străinii în 

România, în baza dispoziţiilor art. 57 din Constituţie, cetăţenii români, cetăţenii străini şi 

apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună credinţă, fără 

să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. 

                                                 
37 Astfel de drepturi au fost recunoscute prin legi materiale interne cum ar fi; Legea nr. 83/1997 privind 

privatizarea societăţilor comerciale bancare, O.U.G. nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe străine 
şi autohtone; O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, etc. 

38 Această obligaţie este reglementată prin dispoziţiile art. 4 pct. 1 din O.U.G. nr. 194/27 decembrie 2002. 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=64446


 
 

 24 

În baza dispoziţiilor art. 4 din O.U.G. nr. 194/2002 străinilor le revin următoarele 

obligaţii: 

- străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii 

sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi 

demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care 

aduc atingere ordinii publice sau siguranţei naţionale. 

- străinii nu pot finanţa partide, organizaţii, grupări sau manifestaţii ori întruniri 

dintre cele prevăzute anterior; 

- străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li 

s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu 

rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi 

să depună toate diligentele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei 

perioade. 

- străinii care intra pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au 

obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii. 

- străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile 

legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest 

sens. 

3.6. Regimuri juridice speciale aplicabile străinilor 

A. Regimul juridic al refugiaţilor  

Prin azil, în dreptul internaţional se înţelege dreptul unui stat suveran de a acorda 

intrarea şi stabilirea pe teritoriul său a unor persoane străine, urmărite în ţara lor 

pentru activitatea politică, ştiinţifică, religioasă etc. Care nu este în concordanţă cu 

normele juridice interne, contravine ordinii de drept a statului respectiv. 

Proclamat în 1789 de Revoluţia burgheză din Franţa, dreptul de azil a căpătat apoi 

recunoaştere şi din partea altor state. 



 
 

 25 

ConstituţiaRomâniei prevede în art.18 alin.2 că dreptul de azil se acordă şi se 

retrage în condiţiile legii cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este 

parte. 

În 1967, Adunarea Generală a ONU a adoptat o Declaraţie specială asupra 

dreptului de azil care precizează şi dezvoltă o serie de aspecte legate de dreptul de azil. 

Aceasta rată că orice persoană supusă persecuţiei are dreptul să ceară şi să se bucure de 

azil în alte ţări, cu excepţia persoanelor urmărite pentru crime de drept comun sau pentru 

acţiuni contrare scopurilor şi principiilor ONU. În baza acestor prevederi, Adunarea 

Generală a ONU a adoptat la 14 decembrie 1967 Declaraţia asupra azilului. 

Persoanele astfel deportate pe teritoriul unor state străine au căpătat denumirea de 

persoane strămutate. Problema refugiaţilor şi a persoanelor strămutate s-a limitat, după 

cel de-al doilea război mondial, la repatrierea acestora. 

În acest scop, s-au încheiat convenţii între URSS, Anglia şi SUA (1945) şi între 

URSS şi Franţa (1945), prin care state semnatare se obligau să asigure repatrierea tuturor 

persoanelor strămutate. 

În anul 1947 a fost creată pe lângă ONU, Organizaţia internaţională pentru 

problemele refugiaţilor, care în anii 1949 – 1950 a fost înlocuită cu Înaltul Comisariat 

pentru Refugiaţi, înfiinţat ca organ subsidiar al Adunării Generale a O.N.U. 

În 1951, a fost adoptată Convenţia privind statutul juridic al refugiaţilor, care a 

intrat în vigoare în 1954. 

Regimul juridic al refugiaţilor în România este reglementat în prezent prin 

dispoziţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.  

Legea stabileşte regimul juridic al străinilor care solicită o formă de protecţie în 

România, regimul juridic al străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România, 

procedura de acordare, încetare şi anulare a unei forme de protecţie în România, precum 

şi procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil.  

Autorităţile competente asigură accesul la procedura de azil oricărui cetăţean 

străin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontieră, din momentul manifestării 
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de voinţă, exprimată în scris sau oral, din care să rezulte că acesta solicită protecţia 

statului roman, cu excepţia situatiilor prevazute expres de  lege. 

Principiile prevăzute de lege în cadrul procedurii de azil sunt următoarele: 

- principiul nediscriminării; 

- principiul nereturnării; 

- principiul unităţii familiei; 

- principiul interesului superior al copilului. 

- principiul confidenţialităţii; 

- principiul bunei credinţe. 

Formele de protecţie 

În condiţiile  legii, străinilor li se recunoaşte una dintre următoarele forme de 

protecţie: 

a) statutul de refugiat;  

b) protecţie subsidiară;   

c) protecţie temporară, respectiv protecţie umanitară temporară. 

Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei 

temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii 

politice sau apartenentă la un anumit grup social, se află în afara ţării de origine şi care nu 

poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări, precum şi persoanei 

fără cetăţenie care, fiind în afara ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită, nu poate sau nu 

doreşte să se reîntoarcă. Statutul de refugiat se acordă, la cerere, şi membrilor de familie a 

acestor persoane. 

Protecţia subsidiară se poate acorda cetăţeanului străin sau apatridului care nu 

îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care 

există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, va fi expus 

unui risc serios, şi care nu poate sau, nu doreşte protecţia acelei ţări.  

În perioade de conflicte armate în care România nu este angajată, se poate acorda 

protecţie umanitară temporară persoanelor care provin din zonele de conflict.  
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B. Personalul diplomatic şi consular 

Personalul diplomatic şi consular aflat în misiune în România intră în categoria 

străinilor care au un statut special consfinţit prin tratate şi convenţii internaţionale, dar şi 

pe bază de reciprocitate (nerespectarea regimului imunităţii şi privilegiilor diplomatice de 

către statul acreditar atrage măsurile de retorsiune faţă de diplomaţii săi, din partea 

statului acreditant). 

Statutul juridic al corpului diplomatic şi consular aparţine ramurii de drept 

internaţional public care nu face obiectul dreptului internaţional privat. 

Personalul diplomatic şi consular se bucură de un ansamblu de privilegii şi 

imunităţi stabilite prin tratate internaţionale. 

1. Inviolabilitatea persoanei sale, a locuinţei, documentelor şi bunurilor sale, cu 

excepţia prinderii sale în fragrant delict când îi pot fi aplicate măsurile de constrângere; 

2. Imunitate de jurisdicţie: 

- penală (agentul diplomatic nu poate fi urmărit sau anchetat penal); 

- administrativă (agentul diplomatic nu poate fi sancţionat cu amendă); 

- civilă (înseamnă neadmiterea ca un diplomat să fie acţionat în faţa unui tribunal 

al statului acreditar pentru cauze civile, excepţie făcând situaţiile când este în cauză un 

imobil particular folosit de diplomat, dar nu în calitatea sa oficială, când agentul 

diplomatic este executor testamentar, moştenitor sau legatar cu titlu particular şi nu în 

numele statului acreditat şi/sau când agentul diplomatic desfăşoară în statul acreditar o 

profesiune liberă sau activităţi particulare); 

- de executare (bunurile pe care agentul diplomatic le posedă în numele său ori în 

numele misiunii din care face parte nu pot face obiectul sechestrului judiciar sau 

administrativ). 

3. Privilegii (scutirea de impozite, taxe vamale şi control vamal, taxe fiscale, 

prestaţii personale). 
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