
Cuprins 

 

CAPITOLUL I.  Statut personal ............................................... 9 

Secţiunea I | Precizări  introductive ..............................................9 

I.1. Definiţia şi elementele statutului personal................................ 11 
I.2. Statutul personal în dreptul internaţional privat ...................... 17 

Secţiunea a II-a | Jus soli şi Jus sanguinis. Elemente  
evolutive .......................................................................................... 20 
Secţiunea a III-a | Elemente evolutive ale statutului  
personal ........................................................................................... 24 

III.1. Privire istorică asupra conceptului de statut personal ......... 24 

Secţiunea a IV-a | Statutul personal în dreptul internaţional 
privat român ................................................................................... 27 

IV.1. Precizări privind starea şi capacitatea persoanei ................... 30 
IV.2. Domiciliul persoanei ................................................................. 35 
IV.3. Sexul – element de individualizare a persoanei? ................... 39 
IV.4. Capacitatea persoanei în dreptul internaţional privat  
român .................................................................................................... 47 
IV.5. Relaţiile de familie ..................................................................... 50 

Secţiunea a V-a | Filiaţia............................................................... 64 

V.1. Filiaţia din căsătorie .................................................................... 64 
V.2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei ......................................... 65 
V.3. Filiaţia rezultând din adopţie ..................................................... 66 

Secţiunea a VI-a | Legea aplicabilă ocrotirii persoanelor lipsite 
de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă .......................................................................................... 67 

VI.1. Ocrotirea minorului prin părinţi ............................................. 67 
VI.2. Ocrotirea incapabililor prin tutelă .......................................... 68 

Secţiunea a VII-a | Reglementări internaţionale referitoare la 
elementele statutului personal ...................................................... 69 

  

Extras din volumul: Ciuca, A. (2019). Statut personal si nationalitate in dreptul international privat. Iasi,
Romania: Lumen.



CAPITOLUL II.  Despre naţionalitate ................................ 75 

Secţiunea I | Definirea conceptului de naţionalitate ................ 79 

I.1. Naţionalitate sau cetăţenie?......................................................... 79 
I.2. Drepturile cetăţeneşti şi drepturile fundamentale ale omului 85 

Secţiunea a II-a | Naţionalitatea în dreptul intern .................... 88 

II.1. Elemente evolutive privind reglementarea naţionalităţii în 
România ................................................................................................ 91 

Secţiunea a III-a | Drept comparat în materia naţionalităţii 
(moduri de dobândire şi de pierdere a naţionalităţii) ................ 98 
Secţiunea a IV-a | Probleme de drept internaţional privat în 
materie de naţionalitate în România .......................................... 110 

IV.1. Legea aplicabilă determinării naţionalităţii .......................... 111 
IV.2. Problema chesiunilor prealabile referitoare la statutul 
personal ............................................................................................... 111 
IV.3. Conflictele de naţionalitate .................................................... 112 
IV.4. Problema conflictului de naţionalităţi în dreptul 
internaţional privat român ............................................................... 113 

Secţiunea a V-a | Naţionalitatea în dreptul convenţional ...... 114 
Secţiunea a VI-a | Reglementări privind naţionalitatea în cadrul 
regional al  Consiliului Europei ................................................. 123 
Secţiunea a VII-a | Aspecte ale naţionalităţii în cadrul Uniunii 
Europene ...................................................................................... 128 

VII.1. Raportul dintre cetăţenie şi naţionalitate în cadrul Uniunii 
Europene ............................................................................................ 129 

CAPITOLUL III.  Raportul dintre statut personal şi 
naţionalitate în dreptul românesc ........................................ 133 

Secţiunea I | Principii fundamentale în materie de cetăţenie 
română........................................................................................... 133 

I.1. Influenţa principiului jus soli în dobândirea cetăţeniei  
române ................................................................................................ 135 

Secţiunea a II-a | Raportul dintre naţionalitate  şi căsătorie . 136 
Secţiunea a III-a | Raportul dintre naţionalitate şi filiaţie ..... 138 

Extras din volumul: Ciuca, A. (2019). Statut personal si nationalitate in dreptul international privat. Iasi,
Romania: Lumen.



Secţiunea a IV-a | Raportul dintre naţionalitate  şi adopţie .. 140 

CAPITOLUL IV.  Raportul dintre naţionalitate şi statut 
personal în dreptul statelor .................................................... 143 

Secţiunea I | Naţionalitatea şi căsătoria în dreptul statelor ... 145 

I.1. Raportul dintre naţionalitate şi căsătorie în dreptul 
internaţional privat comparat .......................................................... 146 

Secţiunea a II-a | Naţionalitatea şi filiaţia în  dreptul  
statelor ........................................................................................... 148 

II.1. Filiaţia ca sursă a dobândirii sau pierderii naţionalităţii ...... 149 

Concluzii ..................................................................................... 153 

Bibliografie ................................................................................. 157 

ANEXA | Legea nr.105 din 22 septembrie 1992 cu privire la 
reglementarea raporturilor de drept  internaţional  
privat .............................................................................................. 163 

 

 

Extras din volumul: Ciuca, A. (2019). Statut personal si nationalitate in dreptul international privat. Iasi,
Romania: Lumen.


