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cu apliМarОaă saă înă МirМumstanțОă НОă autoap rarО,ă atunМiă МânНă ОstОă pus ă subă
amenințare existența statului [5].  

La momentul de faț ,ă ОstОă nОМОsară aă rОЯizuiă politiМaă НОă sОМuritatОă aă
НiПОritОloră statОă nuă Нoară Нină motiЯulă rОaliz riiă МОloră НispusОă НОă CurtОaă
Internațional ăНОăJustiție, ci șiă întruМâtăproliПОrarОaăarmamОntuluiănuМlОarăară
ПaМОăМaăaМОstaăs ăНОЯin ăaММОsibilăМaăaltОăarmОăНОăНistrugОrОăînămas ,ăiarăПorța 
Нistrug toarОăaăarmОiănuМlОarОăОstОănОtăsupОrioar ătuturorăМОlorlaltОătipuriăНОă
armamОnt,ăПaptăМОăpunОăînăpericol existența omenirii [3]. 
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R SPUNDEREAăJURIDIC ăAăSTATULUIăPENTRUăCED RIă
ILEGALE ALE TERITORIULUI DE STAT 

Dumitru JOSANU 

TОritoriulă aă Мonstituită şiă МonstituiОă oă problОm ă important ă înă rОla iilОă
intОrna ionalО,ăНОoarОМОă Оlă rОprОzint ă unaăНinăprОmisОlОămatОrialОăalОăОxistОn Оiă
suverane a statelor. TotoНat ă tОritoriul,ă Нatorit ă popula iОiă МО-lă loМuiОştО, 
prОzint ăoăimportan ăНОosОbit ăpОntruăorganizarОaăpolitiМ ăşiăНОzЯoltarОaă
social - ОМonomiМ ăaăoriМ rОiăМomunit iăumanО. 

DinăМОlОămaiăЯОМhiătimpuriăşiăpân ăînăprОzОnt,ătОritoriulăaăПostăМonsiНОratăМОaă
maiăНОăЯaloarОăbog iО,ăМuăНrОptăНОăpropriОtatО,ă aă unuiă stat.ăAЯânНăoăЯaloarОă
atâtăНОăimportant ,ăaМОastaăaăimpusăМaăpОăparМursulăОЯolu iОiăistoriМО,ăstatОlОăs ă
luptОăpОntruăaăoМupaăМâtămaiămultОă tОritorii,ăanОxânНu-lОă lor,ă înăaşaămoНăs-au 
ПormatăimpОriilО,ăМoloniilО,ăПОНОra iilОăОtМ.ăValoarОaăpatrimonial ăaătОritoriului,ă
МaăpartОăМomponОnt ăaăstatului,ăaăМonstituităşiăЯaăМonstituiăpОntruăЯiitor izvorul 
МonПliМtОlorăНintrОăstatОăşiăНorin aăНОăНominarОăasupraătОritoriului. 

AstПОl,ă apari ia,ă moНiПiМarОa,ă sauă НОsПiin arОaă tОritoriiloră unuiă stată s-au 
ОПОМtuatăînăbazaăНОmarМ rilor,ăМonМОptăМunosМutăМuăНОnumirОaăНОă,,ПrontiОrО”.ă 
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ValoarОaă suprОm ă aă tОritoriuluiă НОă stată rОzult ă Нină însuşiă Мon inutulă
Мonstitu iilorătuturorăstatОlor, МarОănОМonНi ionatăplasОaz ătОritoriulăstatuluiăМaă
element suprem al acestuia. Astfel, potrivit ConstituțiОiă RomâniОi,ă art.ă 3ă
prОЯОНОăОxprОsăМ ă ,,tОritoriulăRomâniОiăОstОă inaliОnabil.ăPОă tОritoriulă statuluiă
românănuăpotăПiăstr mutatОăsauăМolonizatОăpopula iiăstr inО”.ăAМОlaşiăМon inută
arОă şiă art.ă 4ă Нină Constituțiaă FОНОra iОiă RusО,ă МarОă prОЯОНОă ОxprОsă М ă
,,FОНОra iaă Rus ă sОă angajОaz ă s ă garantОzОă intОgritatОaă şiă inaliОnabilitatОaă
tОritoriuluiă s u”. PotriЯităart.ă3ăalin.ă (1)ăНinăConstitu iaăRОpubliМiiăMolНova, 
,,tОritoriulă RОpubliМiiă MolНoЯaă ОstОă inaliОnabil”,ă МООaă МОă prОsupunОă М ă
tОritoriulăstatuluiănuăpoatОăПiăînstr inatăsubăniМiăoăПorm . 

TotoНat ,ăprină inaliОnabilitatОăsОă înțОlОgОăМ ă tОritoriulăНОăstatănuăpoatОă Пiă
ЯânНut,ă Нonat,ă МОНat,ă МОsionată sauă abanНonat,ă iară oriМarОă Нină aМ iunilОă
mОn ionatОăНuМОăsprОăînМ lМarОaăînămoНăprioritarăaănormОlorăМonstitu ionalО,ă
НrОptăМauz ăПiinНăînМ lМatОăНrОpturilОăПunНamОntalОăalОăМОt Оnilor. 

PotriЯită praМtiМiiă НrОptuluiă intОrna ional,ă iНОntiПiМ mă urm toarОlОă
moНalit iăcare pot sta ca piloni legali pentru modificarea teritoriului de stat, 
potriЯitănormОlorăНrОptuluiăintОrna ional: 

1. Înă Мazulă МânНă popoarОlОă şiă na iunilОă îşiă ОxОrМit ă pОă НОplină НrОptulă laă
autodeterminare. 

2. Înă Мazulă МânНă sМhimbulă НОă tОritoriiă sОă ПaМОă potriЯită în ОlОgОriiă НintrОă
state. 

AstПОl,ă inНiПОrОntă НОă moНalit ilОă moНiПiМ riiă tОritoriiloră НОă stat,ă aМОstОaă
trОbuiОă înП ptuitОă înă limitОlОă lОgalО,ăМuăaМorНulăМОt Оnilor. Este de remarcat 
М ă aМțiunilОă statului,ă înНrОptatОă sprОă МОНarОaă ilОgal ă aă tОritoriului de stat, 
aНuМОă atâtă prОjuНiМiiă matОrialОă statului,ă Мâtă şiă МОt Оniloră aМОstuia,ă ПiinНă
înМ lМatОăînămoНăprioritarăНrОpturilОăМonstitu ionalОăalОăМОt Оnilor,ăînăspОМială
dreptul la proprietate.  

Înă ЯirtutОaă ОxistОn Оiă prinМipiuluiă inaliОnabilit iiă tОritoriuluiă НОă stat,ă atâtă
istoriaăМâtăşiăpraМtiМaăintОrna ional ănОăarat ăМ ăsuntăîntâlnitОăПrОМЯОntОăsitua iiă
МânНă statОlОă ,,înstr inОaz ”ă prină НiПОritОă ПormОă şiă moНalit i,ă p r iă alОă
tОritoriuluiăs u.  

Cu regret, Republica Moldova recent a avut un precedent de cedare a unui 
sОgmОntă НОă tОrОn,ă partОă МomponОnt ă aă tОritoriuluiă НОă stată molНoЯОnОsМ,ă înă
proprietatea statului uМrainОan,ăînărОgiunОaăsatuluiăPalanМa. 

AstПОl,ă RОpubliМaă MolНoЯaă şiă UМraina, au semnat actul privind 
НОtОrminarОaăşiă stabilirОa hotarelor pe sОМtorulăНОăautostraН ăOНОsa-RОni,ă înă
rОgiunОaă loМalit țiiă PalanМa,ă prОМumă şiă aă sОМtoruluiă НОă tОrОnă prină МarОă trОМОă
acesta. Sectoarele date au fost transmise de iure înăpropriОtatОaăUМrainОiă laă
НataăНОă18ănoiОmbriОă2001.ăAМtulăНОătransmitОrОăНОăМ trОăRОpublica Moldova 
înă propriОtatОaă UМrainОiă aă autostr ziiă OНОsa-RОniă înă rОgiunОaă loМalit ții 
PalanМaă aă Пostă sОmnată şiă transmisă laă 11ă ПОbruariОă 2002.ă PalanМaă ОstОă oă
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loМalitatОă înă raionulă ŞtОПană VoН ,ă Нină RОpubliМaă MolНoЯa.ă Satulă sОă aПl ă laă
grani aă Мuă UМrainaă şiă este punctul extrem de la est al Republicii Moldova. 
ŞosОauaăМarОătrОМОăprinăМОntrulăloМalit iiăОstОăМuăatâtămaiăimportant ,ăМuăМâtă
ПaМОălОg turaăîntrОăUМraina,ăRОpubliМaăMolНoЯaăşiăRomânia.ăTotăpОătОritoriulă
comunei Palanca se afla Vama Bender. 

 Semnarea acordului de cedare a segmentului de teren din regiunea 
PalanМa,ă aă aЯută şiă arОă ОПОМtОă nОgatiЯОă pân ă înă prОzОnt.ă AМОstaă sОă maniПОst ă
prinăПaptulăМ  loМuitoriiăsatuluiăPalanМaăМarОăНО inОauăsauămaiăНО inăşiăaМumă
tОrОnuriăagriМolОăsituatОăНinМoloăНОăşosОa,ăauăaММОsă limitatăşiă îngr Нităasupraă
ОxОrМit riiălibОrОăaăНrОptuluiăНОăpropriОtatОăasupraăpropriОt ilorălor. 

CuărОgrОt,ăpân ăînăprОzОntăstatulămolНaЯ,ăМarОăprinăaМ iuniăilОgalОăaăМОНată
НinătОritoriulăs uăînăПaЯoarОaăaltuiăstat,ănuăaăaМ ionatăsubăniМiăoăПorm ăpОntruăaă
НОsp gubiăloМuitoriiăsatuluiăPalanМa,ăşiăniМiănuăaăpurtatăoăr spunНОrОăjuriНiМ ă
Пa ăНОăМОt ОniiăRОpubliМiiăMolНoЯa. 

TotoНat ,ă înă orНinОaă iНОilor,ă ОstОă НОă mОn ionată şiă МaraМtОrulă problОmОiă
transnistrОnО,ă МarОă rОprОzint ă ună impОНimОntă importantă înă aМtiЯit ilОă
intОgra ionistОăalОăRОpubliМiiăMolНoЯaăînăspa iulăОuropОan.ăEstОăНОsăîntâlnit ă
МonМОp iaă М ă uniМaă solu iОă aă RОpubliМiiă MolНoЯaă НОă aă solu ionaă problОmaă
transnistrОan ,ă ОstОă НОă aă МОНaă tОritoriulă Нină stângaăNistrului.ăConsiНОr m,ă oă
asemenea aborНarОă aă problОmОiă НrОptă unaă ilОgal ă МarО,ă înă moНă НirОМtă ară
înМ lМaăprОЯОНОrilОănormОlorăConstitu ionalО,ăprОМumăşiăНrОpturilОăМОt Оniloră
RОpubliМiiă MolНoЯa,ă inМlusiЯă alОă МОt Оniloră МarОă sОă aПl ă pОă tОritoriulă
Transnistriei.  

ÎnăasОmОnОaăМirМumstan О,ăaparОăîntrОbarОaăМarОăarăПiăr spunНОrОaăstatuluiă
Пa ăНОăМОt țОniiăs iăpОntruăînМ lМarОaăprinМipiuluiăinaliОnabilit iiătОritoriuluiă
НОă stată prină ,,МОН ri”НОă tОritorii.ă EstОă ОЯiНОnt,ă М ă statulă înă asОmОnОaă
МirМumstan Оă arОă obliga iaă НОă aă r spunНОă înă Пa aă МОt Оniloră s i,ă iar înă moНă
prioritară oă asОmОnОaă r spunНОrОă aparОă Пa ă НОă МОt Оniiă (sauă Пoştiă МОt Оni)ă
МarОăloМuiОsМăsauăauăloМuităpОătОritoriilОăМОНatОăНОăМ trОăstat.ă 

Ună rolă importantă pОntruă prОЯОnirОaă şiă МurmarОaă Яiol riiă НrОpturiloră
МОt Оnilor,ăîlăarОăМonМОptulăНОăr spunНОrОăjuriНiМ ăaăstatului,ăМarОăînăaМОlaşiă
timpă aparОă Мaă garantă înă ap rarОaă НrОpturiloră МОt Оniloră statuluiă Пa ă НО  
aМ iunilО/inaМ iunilОă statuluiă sauă abuzurilОă aМОstuia. PotriЯită МОrМОt riloră
efectuate, cu regret am ajuns la concluziaă М ă nuă ară Оxistaă oă oarОМarОă
moНalitatОă binОă stabilit ,ă prină МarОă statulă ară r spunНОă juriНiМă Пa ă НОă
МОt Оniiăs i.ăAstПОl,ăînămajoritatОaăМazurilor,ănormОlОăjuriНiМОăpozitiЯО,ăМarОă
rОglОmОntОaz ă ПormОlОă şiă moНalit ilОă НОă r spunНОrОă aă statuluiă (şiă aă
organelor acestuia), Пa ă НОă МОt Оniiă s i,ă poart ă maiă multă ună МaraМtОră
НОМlaratiЯăşiăПormal.ă 

Pân ăînăprОzОnt,ăr spunНОrОaăstatuluiă(prinărОМompОnsОămatОrialО)ăПa ăНОă
МОt Оniiăs iăОstОăНirОМtăraportat ălaăsursОlОăПinanМiarОăНinăbugОtulăНОăstat,ăiară
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recompensОlОă Пa ă НОă МОt Оniă ОstОă stabilitОă totă НОă М trОă stată (ПunМ ionariiă
statului),ă МarОă НОă multОă ori,ă МonsiНОrânНă Нină МapaМit ilОă ПinanМiarОă alОă sta-
tului,ănuăarăputОaăgarantaăoărОМompОns ăОМhitabil ăМОt Оanului,ăМ ruiaăiăs-au 
înМ lМată НrОpturilОă Мonstitu ionalО,ă şiă anumО,ă prină aМ iunilОă statuluiă НОă
,,МОНarО”ăaătОritoriuluiăs u.ăTotoНat ,ăurmОaz ăs ămОn ion m,ăМ ăatragОrОaălaă
r spunНОrОă aă ПunМ ionariloră publiМi,ă МarОă auă pОrmisă sauă auă Мontribuită laă
aМ iunilОăНОă ,,МОНarО”ăaă tОritoriuluiăНОă stat,ă ОstО,ă într-oăm sur ămaiămultă sauă
maiăpu in,ăimposibilăНОărОalizat,ăîntruМâtăaМОștiaăbОnОПiМiaz ăНОăimunitatОăНină
partОaăstatului,ăМООaăМОăaНuМОălaăoăr spunНОrОăПormal ăaăaМОstora.ă 

EstОă ОЯiНОntă М ,ă înă prОzОnt, este primordial aă МrОaă oă НoМtrin ă juriНiМ ă
uniПiМat ,ă atâtăpО planăna ionalăМâtă şiăpОăplană intОrna ional,ă МarОăară stabiliă şiă
rОglОmОntaămoНalitatОaăr spunНОriiăjuriНiМОăaăstatuluiăПa ăНОăМОt Оniiăs i,ăînă
МazurilОă МânНă prină asОmОnОaă aМ iuniă suntă înМ lМatОă НirОМtă НrОpturilОă
patrimonialОă şiă moralОă alОă МОt Оniloră statОloră partiМipantОă laă tranzaМ iО.ă Oă
asОmОnОaă НoМtrin ă şiă rОglОmОntarОă juriНiМ ă trОbuiО, înă primulă rânНă s ă
stabilОasМ ăoăЯiziunОăМonМrОt ăasupraămoНalit iiăНОăr spunНОrОăaăstatОlor,ă înă
НiПОritОă МirМumstan Оă МarОă auă Мontribuită la înМ lМarОa drepturilor omului. O 
asОmОnОaăaborНarОăurmОaz ăaăПiăОxaminat ănuăНoarălaăniЯОlăna ional,ăНarăşiălaă
niЯОlă intОrna ională întruМâtă МonstituiОă oă problОm ă ampl ,ă ПrОМЯОntă întâlnit ă
МhiarăşiăînăprОzОnt,ăiarăoăsolu ionarОălОgal ,ănОintОrprОtatiЯ ,ănuăОxist .ă 
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