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Introducere. De vreme ce, din raţiuni practice, 
trebuie să se presupună că fiecare stat indepen-

dent din sistemul internaţional este suveran în propriul 
său teritoriu, este necesar să se accepte ideea că dese-
ori starea actuală a teritoriilor acestora nu le permite 
să guverneze efectiv.

 Separatismul, ca mişcare de separare a unei părţi 
din cadrul unui stat unitar, reprezintă în primul rând 
un atentat la suveranitatea şi integritatea teritorială a 
acestuia. Efectele negative ale separatismului au fost 
cercetate de-a lungul timpului de către marii gânditori 
ai omenirii. Astfel, Aristotel susţinea că: comunitatea 
nescindată este condiţia necesară a conceptului de 
suveranitate [10]. 

 La rândul său, filozoful francez Jean-Jaсques Rus-
seau considera că conducerea supremă într-o societate 
trebuie să aparţină poporului unit, celui care formează 
o creatură colectivă, în care se dizolvă complet indivi-
zii şi grupurile [16].

 În condiţiile când astăzi fenomenul separatismu-
lui erodează nenumărate hotare ale statelor, iar în 
anumite părţi ale teritoriului naţional nu se exercită 
suveranitatea statului, importanţa problemei abor-
date nu poate fi subestimată sub nicio formă. „Su-
veranitatea este elementul politico-juridic necesar 
al statului, care este caracteristic statelor din toate 
timpurile” [6], şi evident că folosirea abuzivă a pu-
terii ar fi survenit dacă nu s-ar fi formulat noţiunea 
de „suveranitate”.

 Doctrina de specialitate stipulează că suveranita-
tea unui stat este indivizibilă (nu poate fi împărţită sau 
fragmentată, fiind concentrată în mâinile unui singur 
titular), exclusivă (asupra unui teritoriu nu se poate 
exercita decât autoritatea unui singur stat), inalienabi-
lă (nu poate fi abandonată, sau nu pot avea loc transfe-
ruri de atribute ale suveranităţii altor actori, statali sau 
nonstatali etc.), are caracter originar şi plenar (su-
veranitatea prin natura sa aparţine statului, nefiindu-i 
atribuită din exterior, respectiv prerogativele puterii 
de stat se exercită asupra tuturor sferelor de activitate 
umană) [17].

 Caracterele suveranităţii conturează în esenţă for-
ma absolută a acesteia. Or, absolutismul suveranităţii 
într-un stat contemporan este o temă controversată. 
Transformările politice și economice, progresul social 
și tehnologic, procesele integraționiste la intersecție de 
milenii au lărgit aria de manifestare a conceptului de 
suveranitate [11]. Potrivit unor autori, limitarea suve-
ranităţii naţionale, într-un stat contemporan, are loc 
perpetuu. Recunoaşterea dreptului unor uniuni politice 
cu atribuţii supranaţionale de a interveni în chestiunile 
interne ale statului, constituirea unor zone economice 
integrate, oferirea competenţelor ONG-urilor străine 
pe anumite segmente de interes naţional, ingerinţele 
străine sub toate formele în treburile unui stat, progre-
sul tehnic, cum ar fi sateliţii artificiali, ca urmare sta-
tele pierzând controlul exclusiv asupra informaţiei pri-
vind securitatea naţională sau resursele naturale pro-
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prii, precum şi alţi factori în acest sens [14]. Suntem 
de acord cu faptul că procesul de globalizare atrage 
după sine tendinţa de integrare, de creare a unui spaţiu 
internaţional politic, economic, financiar, şi juridic co-
mun [13]. Cu toate că multe dintre acţiunile enumerate 
au loc cu acordul statului vizat, de facto acestea re-
duc considerabil din caracterul absolut al suveranităţii 
acestuia [18]. Evidenţiem că trebuie luată în conside-
raţie şi opinia că „o autoritate suverană poate să sub-
scrie unor anumite limitări pentru o cauză bună fără a 
înceta să fie suverană”[12]. 

Totuşi, pe lângă multiplii factori care atentează la 
suveranitatea şi integritatea teritorială a unui stat, fe-
nomenul separatismului se înscrie în rândul celor mai 
periculoase, iar cazul Republicii Moldova, care odată 
cu proclamarea independenţei sale nu s-a bucurat de 
suveranitate deplină, constituie un exemplu pertinent 
în acest sens. 

 Temelia suveranităţii naţionale a fost pusă prin 
adoptarea a două declaraţii: Declaraţia suveranităţii 
R.S.S. Moldovenești din 23 iunie 1990; Declara-
ţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 
august 1991. Cea din urmă declarație proclamă că: 
„Republica Moldova este un stat suveran, indepen-
dent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și 
viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformi-
tate cu idealurile și năzuinţele sfinte ale poporului 
în spaţiul istoric și etnic al devenirii sale naţiona-
le“ și hotărăște ca pe întregul teritoriu „să se aplice 
numai constituţia, legile și celelalte acte normative 
adoptate de organele legal constituite ale Republicii 
Moldova“[3]. 

Toleranţa şi respectul faţă de limbile, culturile, re-
ligiile şi credinţele tuturor comunităţilor etnice de pe 
teritoriul Moldovei au fost întotdeauna proprii popo-
rului moldovenesc [4]. Acestea constituie şi astăzi o 
condiţie inalienabilă a suveranităţii politice şi a păcii 
civice în ţara noastră.

 Însă, în pofida orânduirii constituţionale stabilite 
prin voinţa poporului, constatăm că supremaţia pute-
rii de stat a Republicii Moldova este exercitată pe în-
treg teritoriul acestuia doar de iure, dat fiind faptul că 
în raioanele de est ale ţării (regiunea transnistreană) 
exercitarea suveranităţii (latura internă) este blocată de 
un regim separatist. Este de remarcat că nu doar latura 
internă a suveranităţii de stat este afectată de flagelul 
separatismului, dar şi cea externă, Or, prezenţa unor 
zone necontrolate efectiv de către autorităţile centrale 
vulnerabilizează Republica Moldova şi pe plan extern. 

Cât priveşte integritatea teritorială a Republicii 
Moldova, nu putem vorbi despre aceasta ca despre un 
element aparte al suveranităţii, pentru că este o conse-
cinţă a suveranităţii statului şi implică puterea depli-
nă asupra unui spaţiu determinat. Astfel, teritoriul pe 
lângă puterea de stat şi poporul prezintă un element 
indispensabil ale unui stat.

 teritoriul republicii Moldova este inalienabil. 
Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, 
respectându-se principiile și normele unanim recu-
noscute ale dreptului internaţional [1]. Însă problema-

tica teritoriului moldovenesc, regiunea transnistriană 
şi segmentul central al frontierei moldo-ucrainene ne-
controlat efectiv de către autorităţile centrale, clivajele 
etnice din alte regiuni ale ţării ca Găgăuzia şi Taraclia 
reduc din forţa suverană a statului.

 Există oare pe teritoriul Republicii Moldova un 
spaţiu juridic unic? Or, jurisdicţia unui stat este in-
dispensabilă suveranităţii, având finalitatea de a re-
glementa (în sens larg) conduita persoanelor fizice şi 
juridice din ordinea juridică internă [15]. În regiunea 
transnistriană nu se aplică legislaţia naţională, iar regi-
mul de la Tiraspol a creat un pretins sistem de justiţie, 
atribuindu-şi în mod arbitrar competenţe constituţio-
nale. Situaţia dată a determinat Republica Moldova 
să formuleze o rezervă odată cu ratificarea Convenţiei 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fun-
damentale, prin care a declarat că nu exercită un con-
trol efectiv asupra acţiunilor regimului de la Tiraspol 
după cum urmează: Republica Moldova declară că nu 
va putea asigura respectarea dispoziţiilor convenţiei 
în ce priveşte omisiunile şi actele comise de organele 
autoproclamatei republici nistrene pe teritoriul con-
trolat efectiv de ele până la soluţionarea definitivă a 
diferendului din această zonă [5]. 

Această stare de fapt creează dificultăţi serioase 
Republicii Moldova nu doar în asigurarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale populaţiei pe întregul 
teritoriu, dar şi în procesul de implementare a prevede-
rilor acordurilor internaţionale la care este parte. 

 Totodată, nu poate fi trecută cu vederea nici pro-
blematica militară şi de securitate a conflictului trans-
nistrian. Prezenţa militară străină, armamentul şi mu-
niţiile moştenite din epoca sovietică, consolidarea 
permanentă a structurilor militare ilegale prezintă o 
ameninţare directă la adresa suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova, precum şi asupra me-
diului regional de securitate.

 Mai multe soluţii au fost propuse în vederea re-
medierii problemei transnistriene, una dintre cele mai 
controversate fiind organizarea federală a statului. Însă 
reglementarea transnistriană trebuie să aibă loc în spi-
ritul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului, or, 
art.110 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova sti-
pulează expres că regiunii transnistrene îi poate fi atri-
buită o formă specială de autonomie în conformitate 
cu statutul special adoptat prin lege organică [2]. Sun-
tem de părerea că procesul de federalizare a Republicii 
Moldova va afecta din suveranitatea statului, care va 
fi împărţită între guvernul central şi cel regional, iar în 
cazul descentralizării puterii, centrul îşi păstrează cele 
mai importante prerogative şi puterea de stat rămâne 
unică. şi dacă, pe bună dreptate, obişnuim să definim 
separatismul transnistrian drept un factor care atentea-
ză la suveranitatea şi integritatea teritorială Republicii 
Moldova, constatăm că atare riscuri şi ameninţări iz-
vorăsc şi din alte regiuni ale ţării. În pofida faptului că 
impactul negativ ale acestora asupra statalităţii naţio-
nale este cu mult mai redus decât în situaţia problemei 
transnistriene, autorităţile centrale trebuie să manifes-
te o atenţie deosebită vizavi de acestea. 
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 Găgăuzia – este o unitate teritorială autonomă 
populată compact de către găgăuzi (popor turcic de 
confesiune creştină ortodoxă), având un statut special 
care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor 
este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Mol-
dova. Unitatea Teritorial-Autonomă Găgăuzia (UTA 
Gagauz-Yeri) are la bază reglementările stipulate la 
art. 111 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi 
Legea Republicii Moldova privind statutul special al 
Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344-XIII din 23.12.1994 
care prevede că Găgăuzia, ca unitate teritorială auto-
nomă, este parte componentă a Republicii Moldova, 
fiind administrată în temeiul Constituţiei Republicii 
Moldova şi actelor normative ale Adunării Populare 
a Găgăuziei, care nu vin în contradicţie cu Constitu-
ţia şi legislaţia Republicii Moldova [21]. Mai multe 
procese politice din Găgăuzia denotă o sensibilitate 
sporită a regiunii.

 Evenimentele anului 1991, când regiunea şi-a au-
toproclamat independenţa, iar relaţiile dintre Chişinău 
şi Comrat au ajuns la un punct culminant de tensiuni, 
au pus în evidenţă existenţa unui potenţial focar de 
destabilizare a situaţiei politice, de măsură să pericli-
teze securitatea naţională. Mai multe acţiuni provoca-
toare la adresa centrului au avut loc începând cu acea 
perioadă de timp.

– declarațiile liderilor politici din UTA Găgău-
zia, precum că nu vor mai permite deputaților de la 
Chișinău să acceadă fără permisiunea autorităților gă-
găuze în regiune;

– interzicerea prin decizia Adunării Populare a Gă-
găuziei în regiune a termenilor de „limba română”, 
„literatura română” şi „istoria românilor”;

– referendumul ilegal oraganizat la 2 februarie 
2014, unde conform datelor oferite de către Comrat 
aproape 99% dintre locuitorii Gagăuziei optează pen-
tru „independenţă”, în cazul în care Republica Mol-
dova şi-ar pierde suveranitatea, iar 98,47% dintre ei 
îşi doresc ca Republica Moldova să adere la Uniunea 
Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, în timp ce infimul 
procent rămas se pronunţă pentru aderarea la Uniunea 
Europeană [20].

 Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că multe 
din actele normative locale ale Adunării Populare a 
Găgăuziei vin în contradicţie cu Constituţia şi legisla-
ţia Republicii Moldova şi, nu în ultimul rând, cu pre-
vederile convenţiei-cadru pentru protecţia minorită-
ţilor naţionale, din 10.11.1994. Totodată, s-au atestat 
mai multe precedente de obstrucţionare a activităţii 
organelor centrale de la Chişinău, acestea fiind reali-
zate de către politicieni şi localnicii din regiune.

 Inocularea unor idei de separare a Găgăuziei de 
restul teritoriului Republicii Moldova la fel îşi au 
existenţa în regiune, acestea fiind cel mai des revigo-
rate în timpul proceselor electorale la nivel local şi 
naţional. 

 Taraclia – este a doua regiune din ţară populată 
compact de către o minoritate naţională, de bulgari. 
Raionul Taraclia mereu a nutrit intenţia de a obţine 
un statut special în cadrul Republicii Moldova. Obţi-

nerea statutului de raion „naţional-cultural” serveşte 
drept un exemplu elocvent în acest sens, deşi acesta 
a fost respins de către autorităţile centrale pe motiv 
că normele constituționale ale Republicii Moldova nu 
prevăd acordarea unui statut special unităților admi-
nistrativ-teritoriale. Tensiunile între centru şi raionul 
Taraclia au început odată cu destrămarea Uniunii So-
vietice şi au evoluat odată cu reformarea administraţi-
ei publice locale din anul 1998, unde Taraclia urma să 
facă parte din judeţul Cahul. Chişinăul a ales opţiunea 
dialogului constructiv şi a permis păstrarea status-
quo-ului în problemă dată. Totuşi, reforma teritoria-
lă administrativă din Republica Moldova se impune 
pentru a oferi o structură mai funcţională sistemului 
de administraţie publică local,ă şi nu de a defavoriza 
anumite segmente sociale, însă acest proces a eviden-
ţiat unele intenţii aprinse de etnicizare a unor anumi-
te regiuni şi de a păstra poziţia majoritară în cadrul 
acestora. Republica Moldova este parte la convenţia-
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi nu 
poate să adopte măsuri care schimbă proporţia popu-
laţiei în zonele locuite de persoane aparţinând minori-
tăţilor naţionale. În acelaşi timp, Centrul nu doreşte să 
creeze precedente pentru revendicarea teritorială pe 
motive etnice.

 şi în Regiunea de nord a ţării se înregistrează 
acţiuni de sorginte separatistă şi îngrijorătoare din 
punctul de vedere al suveranităţii şi integrităţii terito-
riale naţionale. Ameninţarea Chişinăului cu nesupu-
nere civică, inocularea forţată a ideii de repatriere a 
comunităţii ruse din regiune în Federaţia Rusă şi alte 
acţiuni provocătoare necesită o atenţie sporită din par-
tea autorităţilor centrale. O îngrijorare aparte a servit 
organizarea de către cercurile politice locale a unor 
întruniri, în vederea revendicării autonomiei fiscale 
faţă de centru. Astfel, constatăm că conflictul transnis-
trian, şi manifestările cu conotaţie separatistă din alte 
regiuni ale ţării ştirbesc din trăsăturile statului unitar 
Republica Moldova. „O singură formaţiune statală; 
– un singur regim constituţional, stabilit prin Legea 
Supremă – constituţia; – un singur rând de organe ale 
puterii de stat, divizată în puterea legislativă, puterea 
executivă și puterea judecătorească, care își exercită 
autoritatea pe întregul teritoriu în raport cu toată po-
pulaţia ţării; – o singură cetăţenie; – singurul subiect 
al dreptului constituţional și internaţional este statul 
însuși”. Acest deziderat va fi atins odată cu elucidarea 
pericolelor de dezintegrare naţională. La fel ca în multe 
state de pe arena internaţională, în Republica Moldo-
va există probleme între Centru şi regiunile sale, însă 
acestea nu justifică acţiunile de separatism care în toa-
te manifestările sale posibile, în special ca fenomen, 
atentează la securitatea naţională, la suveranitatea şi 
integritatea teritorială a ţării. Susţinem întru tot opi-
nia precum că spre deosebire de genul de nemulţumiri 
sociale ale grupurilor care îşi doresc soluţionarea lor 
în cadrul societăţii date, participanţii la manifestările 
conflictuale interetnice sunt instigaţi pentru obţinerea 
unor rezultate care în fond nu au nimic în comun cu 
neînţelegerile interetnice, fiind forţat declanşate ca 
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urmare a greşelilor nesemnificative comise [19, p.53]. 
Adepţii dezintegrării încearcă să exteriorizeze separa-
tismul din Republica Moldova drept un conflict între 
comunitate şi stat, muşamalizând adevăratele scopuri 
ale acestuia. Totuşi, pornind de la importanţa valorilor 
la care atentează fenomenul separatismului, se impune 
necesitatea reglementării unor noi restrângeri de ordin 
penal [7]. Restrângerea este determinată de necesitatea 
asigurării respectării suveranităţii şi integrităţii terito-
riale naţionale [9], adică măsurile impuse trebuie să se 
refere la garantarea suveranităţii şi integrităţii terito-
riale a Republicii Moldova, curmarea separatismului 
sau a altor acţiuni ce pun în pericol integritatea ţării 
sau independenţa naţională.

 În concluzie, menţionăm următoarele. Oamenii 
deseori au arătat ce pot face în mod separat decât îm-
preună, astfel separatismul începând cu apariţia prime-
lor comunităţi umane şi până în zilele noastre a servit 
drept stavilă în exercitarea puterii acestora. Situaţia din 
Republica Moldova la fel se înscrie în aceste rigori, 
care, pe de o parte, se bucură de suveranitate şi inte-
gritate teritorială garantate de Constituţie şi de ordinea 
internaţională de drept, şi în acelaşi timp a pierdut con-
trolul efectiv asupra regiunii transnistrine de aproape 
trei decenii, iar din alte localităţi tot mai des emană 
semnale îngrijorătoare în acest sens. Chiar dacă ordi-
nea mondială de drept garantează statelor suveranita-
tea şi integritatea teritorială, realităţile contemporane 
arată că de facto fiecare subiect de drept internaţional 
îşi fortifică bazele constituţionale în măsura resurse-
lor de care dispune. În această situaţie, fiecare stat este 
obligat să-şi consolideze propria politică de respectare 
a ordinii sale constituţionale. Republica Moldova, fi-
ind afectată de fenomenul separatismului, necesită pe 
lângă măsurile economice, diplomatice, politice sau 
de altă natură mai multe instrumente juridico-penale 
de prevenire şi combatere a ameninţărilor la adresa 
ordinii sale constituţionale. Pornind de la faptul că 
cercetarea comparativă a incriminărilor din legislaţia 
naţională și a altor state, în partea ce ţine de prevenirea 
şi combaterea fenomenului de separatism [8] denotă 
lipsa în Republica Moldova a unui cadru legal pe mă-
sură să facă faţă acestor pericole, identificarea unei căi 
de inspiraţie nouă, vizând prevenirea și combaterea 
actelor ilicite împotriva suveranităţii şi integrităţii teri-
toriale naţionale este imperios necesară.

În acest context, dar şi având în vizor pericolul apa-
riţiei noilor focare separatiste pe teritoriul Republicii 
Moldova, similare celui din regiunea transnistriană, 
accentuăm necesitatea reevaluării eficacităţii norme-
lor penale de protecţie a suveranităţii şi integrităţii te-
ritoriale a Republicii Moldova şi, totodată, elaborarea 
propunerilor de lege ferenda, în vederea promovării 
celor mai bune soluţii de politică penală, ce pot fi apli-
cate problemelor de fond și de formă pe care le ridică 
fenomenul infracţional al separatismului. 
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