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The present article is reserved for the identification of the concept of population. Having a versatile character, 
composed of all people living in the State and submitting to its jurisdiction, the population is a constituent part of the 
state.  The article presents the notion of the population and its structural elements. Legal status population of a state is 
determined by excellence through its national legislation, under its sovereignty. At the same time, some population 
problems are the subject of international cooperation: human rights, diplomatic protection, legal status of aliens, 
refugees etc. 
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Fiind o formă specifică şi superioară de organizare a vieţii sociale, statul este reprezentat ca o societate 
umană organizată şi stabilită în interiorul unor frontiere permanente. Indiferent de titlul pe care-l poartă 
colectivitatea umană, care stă la baza statului (populaţie, popor, naţiune), este cert faptul că această 
colectivitate este un element constitutiv al statului, fără de care existenţa acestuia este imposibilă şi care îi 
conferă statului o anumită unitate internă, firească, naturală şi o fizionomie proprie, autonomă şi distinctă de 
entităţi asemănătoare. 

Noțiunea de populație comportă caracter geografic, demografic, politic și juridic, înglobând toate per-
soanele care locuiesc și muncesc pe teritoriul unui stat [2,  art. 1] şi care sunt supuse jurisdicţiei sale [5, 
p.143]. Populația este, mai degrabă, privită ca o masă de indivizi, legați în mod stabil de stat, printr-o legă-
tură juridică de cetățenie, care creează o alegație personală a individului față de statul național și dă naștere 
competenței personale a statului, care îl autorizează să-și exercite anumite atribuții asupra naționalilor săi, 
oriunde aceștia s-ar afla. Această definire prezintă un dublu inconvenient. Pe de o parte, aria conceptuală a 
noțiunii de populație este extinsă prin includerea în componența sa a străinilor, domiciliați în stat sau care 
posedă aici domiciliul principal și care nu au renunțat la cetățenia lor de origine, pe de altă parte, în egală 
măsură, conceptul de populație este restrâns prin excluderea naționalilor instalați în străinătate, dar care 
continuă să participe la viața politică a staului lor de origine.  
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Dreptul internațional public contemporan asociază statul, ca subiect de drept internațional, cu popu-
lația, deosebind noțiunea de populație a statului de noțiunile de popor sau națiune. Identificarea poporului 
sau națiunii cu statul poate fi acceptată, într-un sens foarte larg, dar imprecis, deoarece, într-o abordare mai 
profundă, ea nu explică existența și poziția pe teritoriul statului a străinilor sau a unor grupuri umane mino-
ritare cu altă identitate. 

Popoarele sau națiunile sunt privite de dreptul internațional public, în mod special, prin prisma egali-
tății lor în drepturi și a dreptului lor de a dispune de ele însele, dreptul la autodeterminare, ceea ce a dus la 
recunoașterea calității lor de subiecți de drept internațional, atunci când îl exercită. 

Atât poporul, cât și națiunea, deși nu coincid cu populația statelor, sunt forme de comunitate umană, 
care interesează dreptul internațional din perspectiva dreptului lor de a se constitui ca state suverane. În plus, 
existența, pe lângă popor sau națiune, a unor grupuri minoritare cu altă identitate etnică interesează din punct 
de vedere al statutului juridic al persoanelor care le alcătuiesc. 

Națiunea este considerată o formă de comunitate umană caracterizată prin unitate istorică, lingvistică, 
culturală, economică, dar și politică, titulară a suveranității. Națiunea înglobează oamenii din cadrul unui 
popor bine determinat, între care există interacțiuni și interdependențe, având conștiința păstrării identității 
sale [11, p. 111]. Aceasta reprezintă comunitatea umană formată istoricește pe un teritoriu distinct, anume pe 
acest teritoriu comunitatea umană dată ăși formează limba, cultura, obiceiurile, tradițiile, spiritualitatea de 
neam, factura psihică; de acest teritoriu comunitatea dată își leagă trecutul istoric, prezentul și, indiscutabil, 
viitorul [7, p. 85]. 

Minoritatea este definită ca un grup de persoane care au cetăţenia statului în care locuiesc, sunt în infe-
rioritate numerică în raport cu populaţia care constituie majoritatea, întreţin legături vechi, trainice şi durabile 
cu acest stat, prezintă caracteristici etnice, culturale sau lingvistice distincte şi sunt animate de voinţa de a păstra 
identitatea comună a membrilor săi, cu deosebire cultura, tradiţiile şi limba [9, p. 57; 10, p. 25]. 

Două opţiuni sunt luate în considerare pentru clarificarea punctului de vedere asupra definirii „mino-
rităţii” în cadrul legal internaţional contemporan:  

− o primă posibilitate este descrierea caracteristicilor distincte ale minorităţii, precum relaţia cu 
statul în care trăieşte, alături de prezentarea clară sau generală a cadrului drepturilor şi obligaţiilor 
acesteia; 

− cea de-a doua posibilitate presupune o abordare dinamică şi largă a protecţiei unui grup în societăţile 
moderne, acomodând nevoile unor grupuri distincte, care prezintă legături diferite cu statul. 

Prima abordare este tradiţională, bazându-se pe identificarea elementelor definitorii ale minorităţilor 
naţionale: sentimentul de identitate proprie în cadrul unui grup mai mare, prin elemente culturale, și legătura 
cu un teritoriu determinat al unui stat existent. Prin urmare, minoritățile nu trebuie confundate nici cu 
migranții [6, p. 1152], persoane care se deplasează în masă de pe un teritoriu pe altul, dintr-o țară în alta, nici 
cu diaspora, grupul etnic aflat în afara granițelor țării de origine [6, p. 570]. Cea de-a doua abordare diferă de 
cea tradiţională prin două aspecte definitorii: nu se bazează pe cetăţenie şi nici pe o legătură permanentă cu 
statul de rezidenţă ca elemente care definesc minorităţile naţionale. Astfel, definiţia ar fi extinsă la străini şi 
muncitori imigranţi sezonieri.  

De remarcat că, deși au existat o serie de încercări de definire internațională, un acord formal şi 
general acceptat privind minorităţile naţionale nu a fost niciodată obţinut. O primă interpretare a conceptului 
este dată de către raportorul special al Subcomisiei pentru Prevenirea Discriminării şi Protecţia Minorităţilor, 
din cadrul ONU, F. Capotorti: minoritatea naţională reprezintă „un grup numeric inferior restului populaţiei 
unui stat, în poziţie nedominantă, ai cărui membrii – cetăţeni ai statului – posedă, din punct de vedere etnic, 
religios sau lingvistic, caracteristici diferite de cele ale restului populaţiei şi care manifestă, chiar şi în mod 
implicit, un sentiment de solidaritate, cu scopul de a prezerva cultura, tradiţiile, religia sau limba lor” [9, p. 
63]. O altă definiţie este dată de un alt membru al aceleiaşi Subcomisii pentru Prevenirea Discriminării şi 
Protecţia Minorităţilor, din cadrul ONU, J. Deschenes: „un grup de cetăţeni, constituind o minoritate nume-
rică şi într-o poziţie nedominantă în statul respectiv, având caracteristici etnice, religioase sau lingvistice care 
diferă de cele ale majorităţii populaţiei, având o solidaritate de grup motivată, în principal, de o dorinţă 
colectivă de a supravieţui, şi ale cărui obiective principale se constituie în dorinţa de egalitate cu majoritatea 
atât în drepturi, cât şi în practică” [9, p. 64]. 

Recomandarea nr. 1134 a APCE, privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 
oferă următoarea definiţie a minorităţilor naţionale: grupuri separate sau distincte, bine definite şi stabilite în 
teritoriul unui stat, ai căror membrii sunt cetăţeni ai acelui stat şi prezintă anumite caracteristici religioase, 
lingvistice, culturale sau altele, care îi deosebesc de majoritatea populaţiei [3, pct. 11].  
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Recomandarea nr. 1201 a APCE, din 01.02.1993, reiterează câteva elemente pentru definirea minorită-
ţilor naţionale: 

a) locuiesc pe teritoriul unui stat şi sunt cetăţenii lui; 
b) menţin legături de lungă durată, trainice şi permanente cu acel stat; 
c) manifestă caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte; 
d) sunt suficient de reprezentative, chiar dacă sunt în număr mai mic decât restul populaţiei unui stat 

sau a unei regiuni a acelui stat; 
e) sunt motivate de preocuparea de a păstra împreună ceea ce constituie identitatea lor comună, 

inclusiv cultura, tradiţiile, religia sau limba lor [4, art. 1]. 
Procedând la formularea unei definiţii a minorităţii naţionale, APCE a considerat că aceasta trebuie să 

fie suficient de exactă şi, în acelaşi timp, să fie foarte generală, pentru ca să poată fi aplicată unei varietăţi 
largi de ipoteze21. Reglementările internaţionale garantează dreptul la folosirea limbii materne, la protecţia 
culturii, practicarea religiei etc., prin stipularea principiului ne-discriminării fără a se face trimitere la un 
tratament diferenţiat după criteriul apartenenţei etnice sau naţionale. Factorii care diferenţiază minoritatea 
etnică de cea naţională sunt în afara categoriilor care privesc identitatea persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale şi nu sunt apărate prin reglementări specifice. În consecinţă, deosebirile dintre minorităţile 
naţionale şi minorităţile etnice nu au nicio relevanţă şi garantarea, în mod separat, a drepturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi minorităţilor etnice nu are niciun temei. De aici şi lipsa interesului 
pentru definirea minorităţii etnice ca o categorie distinctă22. 

Doctrina identifică o tipologie a minorităților naționale [8, p. 11-12]: 
− minorităţi teritoriale (autohtone sau istorice) şi extrateritoriale – în funcţie de faptul că locuiesc 

sau nu în arealul teritorial istoric, cu tendinţa de acordare a unui volum diferit de drepturi sau a 
unui teritoriu minoritar; 

− minorităţi superioare – cu pretenţia de a fi purtători ai unei culturi superioare faţă de cea a ţărilor 
în care sunt stabilite; 

− minorităţi imperiale sau ex-dominante – formate în urma destrămării marilor imperii, fiind 
expresia unei mentalităţi de nesupunere; 

− minorităţi transfrontaliere – răspândite în număr mare într-o serie de ţări. 
În funcție de sentimentul lor identitar, există mai multe categorii de minorități: unele doar cu reven-

dicări de limbă și educație, altele cu revendicări regionaliste, de autonomie în cadrul statului, altele cu reven-
dicări de autodeterminare internațională. 

Este evident că legăturile dintre minoritățile naționale și națiune sunt complexe, deseori, contradictorii, 
dar o minoritate nu este ea însăși o națiune, prin care să-și revendice dreptul de a se constitui ca stat, pentru 
că, altfel, națiunea s-ar multiplica ea însăși, ceea ce pare neverosimil. 

În procesul constituirii lor ca state, națiunile au cunoscut evoluții istorice diferite, fie ca state naționale, 
fie ca state multinaționale, fie ca națiuni fără state, fie ca state fără națiune. 

Consacrarea statului național cunoaște două modele: francez și german. Modelul francez pornește de 
la apartenența voluntară pe baza cetățeniei la o colectivitate și se realizează prin omogenizare culturală a 
diferitelor populații. Modelul german pune accentul pe aspecte de ordin etnic. Prin urmare, națiunea franceză 
este produsul statului, pe când cea germană este preexistența statului, ea putând să existe și fără stat. 

Statele multinaționale sunt state care reunesc în cadrul lor mai multe grupuri naționale distincte. În 
prezent, ele sunt realizate prin asociere voluntară, mai ales prin federalizare. Soluția nu este perfectă, pentru 
că, uneori, este utilizată pentru dominație (de exemplu, U.R.S.S.) și, ca și statele naționale, statele multina-
ționale se pot confrunta cu problema minorităților (de exemplu, Anglia, Canada sau Belgia). De asemenea, 
federalizarea nu înseamnă automat multinațional; există state federale, care nu sunt multinaționale, precum 
Germania sau SUA, și state multinaționale, care nu sunt federale, precum Anglia. 

21 Chiar dacă aceste instrumentele internaţionale par să susţină o definire mai largă a minorităţilor, atunci când se 
apreciază modul lor de aplicare şi interpretare, rămân doar abordările care susţin varianta tradiţională. 
22 În doctrina juridică, a existat un interes pentru delimitarea noţiunilor de minoritate naţională şi cea de minoritate 
etnică. Unii autori au făcut încercări de a contura factorii care deosebesc minoritatea naţională de cea etnică. Au fost 
invocate „starea afectivă”, „dimensiunea psihologică”, „legături specifice” etc. Factorii esenţiali ai diferenţierii ar fi cei 
istorici, politici, economici, sociali, culturali şi de natură psihică. Totalitatea acestor factori şi-ar fi găsit expresia în 
statalitatea unor comunităţi şi deosebirea ar fi că minoritățile naţionale au avut în trecut posibilitatea de a-şi organiza un 
stat, cu propriile instituţii de guvernare, iar grupurile etnice nu au avut o astfel de şansă sau capacitate. Minoritățile 
naţionale sunt o consecinţă a schimbării graniţelor, a colonizării teritoriale, a prigonirii sau strămutării forțate, 
majoritatea grupurilor etnice sunt o consecinţă a emigrării dintr-o parte în alta a lumii.  

157 

 

                                                            



Statele fără națiuni sunt cele care au apărut ca urmare a decolonizării și persistă în căutarea soluțiilor 
de formare a unei națiuni. 

Națiunile fără state corespund istoric dominației exercitate în cadrul imperiilor. Astăzi, situațiile sunt 
din ce în ce mai puține. De exemplu, kurzii, separați între mai multe state (Turcia, Iran, Irak, Siria), pot fi 
caracterizați ca având un sentiment național. Deși li s-a promis prin Tratatul de la Sèvres, din anul 1920 [1, 
art. 62-64], un teritoriu propriu și dreptul de a se constitui ca stat, kurzii rămân astăzi un ansamblu de 
minorități, care reclamă o identitate comună23. 

În ce priveşte aspectul mărimii populaţiei, nu există un criteriu anume, dacă sunt întrunite celelalte 
caracteristici, în decursul istoriei şi astăzi existând atât state foarte mici (microstate sau state pitice), a căror 
populaţie variază de la câteva zeci de mii de persoane (statele-cetăţi antice, statele-oraş în Evul Mediu, 
statele foarte mici aflate astăzi în Europa – Monaco, San Marino, Andorra, Liechtenstein etc.), până la sute 
de milioane de locuitori sau, în cazul Chinei și al Indiei, peste 1 miliard24. 

Populaţia statului se compune din: cetățeni, străini, apatrizi, bipatrizii sau pluripatrizii, refugiați, 
persoane strămutate, migranți etc. Statutul juridic al fiecărei categorii ce formează populaţia este stabilit prin 
legile interne ale statului respectiv, cu excepția persoanelor cu statut diplomatic, asupra cărora jurisdicţia 
statului este limitată.  

Cetățenia este supusă, în principiu, unui regim de reglementare internă, statele având o competență 
exclusivă în a stabili, în cadrul legislației proprii, atât modurile de dobândire și de pierdere a cetățeniei, cât și toate 
drepturile și obligațiile, care decurg din legătura politică și juridică a apartenenței la un stat. De regulă, numai 
cetățenii unui stat se bucură de drepturile politice și pot avea acces la funcțiile publice, civile sau militare. 

Cetățenii unei țări sunt persoane legate printr-un raport juridic de statul pe teritoriul căruia trăiesc, sau 
din care sunt originari. Ea nu este o simplă legătură politică sau juridică între individ și colectivitatea politic-
organizată, ci este o integrare angajată în sânul acestei colectivități. Cetățenia implică o legătură de loialitate, 
determinată, în cea mai mare măsură, prin afinitate etnică, religioasă, culturală a tuturor indivizilor care 
alcătuiesc o anumită națiune.  

Cetățenia nu se confundă cu naționalitatea, aceasta din urmă indicând apartenența unei persoane la 
grupul național. Ea este relevantă în ceea ce privește statistica, problemele demografice etc., dar nu poate 
avea nicio relevanță pe planul dreptului, unde cetățenii, indiferent cărui grup ar aparține, trebuie să se bucure 
de aceleași drepturi. 

A contrario, non-naționalii beneficiază de un statut juridic special, stabilit de legislația internă, cât și 
de convențiile internaționale, încheiate pe bază de reciprocitate, statut care, ca regulă, este inferior celui de 
cetățean. În niciun stat, străinii sau apatrizii nu se bucură de absolut aceleași drepturi cu cetățenii. În speță, 
drepturile politice sunt recunoscute prin excelență numai persoanelor care au cetățenia țării respective. 
Străinii pot fi angajați în anumite servicii, pot desfăşura activități economice, dar nu pot ocupa posturi 
ministeriale sau funcții de răspundere cu caracter militar, de securitate națională etc. În unele sisteme 
juridice, străinilor le este limitată posibilitatea de a dobândi proprietăți imobiliare, tocmai spre a se evita 
subordonarea economiei unei țări unor interese străine etc. 

Pătura mobilă a populației, cea care se deplasează dintr-o țară spre alta sau de pe un continent spre 
altul, poate să includă și pe cei care necesită protecție internațională, precum și pe cei care nu se află în 
această situație [12, p. 23].  

Refugiații sunt persoanele care părăsesc țara lor de origine de frica unor persecuții pe motiv de rasă, 
religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau datorită opiniei lor politice exprimate public. 
Această frică îi motivează să refuze protecția propriului stat, sau, chiar dacă doresc să le fie acordată protecția 
țării lor, această protecție nu le este asigurată, de aceea, persoanele nu pot să se întoarcă în țara lor de origine.   

Migranții sunt persoanele care, în mod voluntar, se deplasează dintr-un teritoriu în altul, în cautarea 
unei vieţi mai bune, fără a simți vreun real pericol de persecuție. Aceștia se bucură în continuare de protecția 
statului lor de origine și pot reveni oricând la liberă alegere. 

Imigranții sunt persoanele care părăsesc țara lor de origine, pentru a se stabili cu titlu permanent într-
un stat străin. Această categorie de persoane se definește prin caracterul definitiv al șederii lor într-un alt stat 
decât cel de origine. 

23 Tratatul de la Sèvres a fost anulat, practic, în cursul Războiului de Independență al Turciei, la sfârșitul căruia a fost 
semnat un nou tratat de pace, Tratatul de la Lausanne din 1923, mult mai favorabil Istanbulului. 
24 La 31.12.2015, populația Chinei constituia 1,401,586,609 locuitori, constituind 19,13% din populația globală, populația 
Indiei – 1.282.390.303 locuitori, constituind 17,51% din populația globală. // http://www.worldometers.info/world-population/ 
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Migranții economici sunt persoanele care părăsesc țara a căror cetățeni sunt, urmărind scopul satis-
facerii necesităților financiare. În contextul creșterii descrepanțelor economice între statele lumii, acest tip de 
migrare a devenit tot mai frecvent. Aceste persoane sunt cel mai ușor de identificat: la sosirea în noul stat 
sunt în căutarea unui loc de muncă, încearcă să obțină un permis de ședere legală, ca, mai apoi, îndeplinind 
cerințele înaintate de legislația internă a statului de primire, să pretindă la cetățenia respectivului stat.  

Persoanele intern deplasate, reprezintă o categorie de persoane care sunt nevoite să-și părăsească 
locuințele și să caute adăpost în alte teritorii. Spre deosebire de refugiați, persoanele intern deplasate nu-și 
părăsesc țara, ci doar teritoriile în care își aveau reședința obișnuită, iar această deplasare se face în teritoriul 
propriului stat, care le asigură protecția, de care ei au nevoie. Motivele deplasării pot ține de circumstanțe vis 
maior, dar și de motive de temere de diferite tipuri de persecuție.  

Persoanele deportate pe teritoriul unor state străine au căpătat denumirea de persoane strămutate. 
Problema 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 statele semnatare se obligau să asigure repatrierea tuturor persoanelor strămutate. 

In finem, statutul juridic al populației unui stat este stabilit, prin excelență, prin legislația sa națională, 
în virtutea suveranității sale. Însă, aceste reglementări vor fi racordate la normele internaționale la care statul 
este parte contractantă. În acelaşi timp, unele probleme privind populaţia sunt subiectul cooperării 
internaţionale: drepturile omului, protecţia diplomatică, apatridia şi bipatridia, regimul juridic al străinilor, 
statutul refugiaţilor etc. Populația statelor, rămâne în spațiul preocupărilor dreptului internațional public din 
perspectiva idealului pacificării societății internaționale, a stabilității și echilibrului în relaţiile dintre state, ca 
principali subiecți ai dreptului internațional. 
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