
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative este elaborat de 

Ministerul Justiției în vederea executării Adresei Curții Constituționale, PCC-01/ 

126a nr. 3 din 31 ianuarie 2017. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Cetăţenia reprezintă legătura politică şi juridică permanentă dintre persoana 

fizică şi un anumit stat. Ea exprimă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor reciproce 

dintre o persoană şi statul al cărui cetăţean este.  

În corespundere cu art. 25 din Legea cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 

2000, cetățenii moldoveni care posedă și cetățenia unui alt stat beneficiază de 

aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Mai mult 

ca atât, art. 6 al Legii prenotate, prevede că cetăţenii Republicii Moldova sînt egali 

în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală măsură de toate 

drepturile social-economice, politice şi de libertăţile garantate de Constituţie, alte 

legi și de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Prin urmare, în Adresa Curţii Constituţionale menţionate supra, se reiterează 

că, prin Hotărîrea nr. 31 din 11 decembrie 2014 privind revizuirea Hotărârii Curții 

Constituționale nr. 9 din 26 mai 2009 pentru controlul constituţionalităţii unor 

prevederi din Legea nr.273-XVI din 7 decembrie 2007 „Pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative” şi din Legea nr.76-XVI din 10 aprilie 2008 

„Pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997” (interdicția ocupării unor funcții publice de către persoane cu 

multiplă cetățenie), au fost declarate neconstituționale, inter alia, prevederile art. 

14 alin. (2) al Legii nr. 753- XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.  

În rezultatul adoptării Legii nr. 65 din 7 aprilie 2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, art. 14 alin. (5) al Legii nr. 753- XIV din 23 

decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova (prevedere ce nu a fost declarată neconstituțională prin Hotărîrea Curții 

Constituționale nr.31 din 11 decembrie 2014), a fost expus într-o nouă redacție, 

care în esență readuce norma ce interzice pe perioada activității în serviciu 

deținerea cetățeniei unor alte state, reglementări asemănătoare regăsindu-se și în 

art. 7 alin. (1) lit. b), art. 36 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 

privind statutul ofițerului de informații și securitate. 

Totodată, prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 31 din 11 decembrie 2014, 

Curtea a reținut că, statutul de cetăţean permite persoanei de a fi titularul tuturor 

drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale consfinţite de Constituţie şi 

legislaţia în vigoare. În acest sens, art. 39 din Constituție stabilește că, cetăţenii 

Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 



nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit 

legii, accesul la o funcţie publică. 

Generalizând cele expuse mai sus, întru înlăturarea restricțiilor existente și 

acordării garanțiilor de accedere în funcție și desfășurare a activității de serviciu, 

cetățenilor Republicii Moldova care dețin și cetățenia altui stat, Ministerul Justiţiei 

propune abrogarea alin. (5) din conținutul art. 14 al Legii nr. 753-XIV din 23 

decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova și modificarea articolelor 7 și 36 din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 

privind statutul ofițerului de informații și securitate. Or, limitarea actuală nu 

prezintă o justificare obiectivă (relevant fiind, punctul 65 din Hotărârea Curții 

Constituționale din 31 ianuarie 2017, prin care s-a reținut că, încălcarea îndatoririi 

constituționale și legale atrage după sine răspunderea juridică), astfel, depășind 

domeniul de aplicare al unei marje acceptabile de apreciere a statului, afectând 

dreptul la muncă, contrar articolelor 16 şi 43 din Constituţie.  

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de față nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect de lege este excluderea interdicției deținerii  

dublei cetățenii de către ofițerii de informații și securitate din conținutul Legii  nr. 

753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al 

Republicii Moldova și a Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul 

ofițerului de informații și securitate.   

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 
În urma adoptării proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative nu 

va fi necesară modificarea sau completarea cadrului normativ conex. 

Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparența decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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