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Secţiunea a III-a | Raportul dintre naţionalitate şi 
filiaţie 

Filiaţia, după cum am văzut, reprezintă principala sursă 
de dobândire a naţionalităţii în dreptul românesc (art. 4 al Legii 
21/1991 privind cetăţenia).  

Legea se referă la mai multe ipoteze şi anume: dobândi-
rea naţionalităţii ca urmare a aplicării principiului jus sanguinis 
când copilul se naşte în România şi ambii părinţi sunt cetăţeni 
români; la situaţia când numai un părinte este român şi copilul 
se naşte în România; la cazul în care ambii părinţi sunt români 
iar copilul se naşte în străinătate; la situaţia în care un părinte 
este român, iar copilul se naşte în străinătate. 

Pe de altă parte, în dreptul românesc, filiaţia constituie 
şi o sursă a pierderii naţionalităţii. Textul articolului 5 al. ultim 
al Legii nr. 21 privitoare la cetăţenie indică dobândirea 
naţionalităţii române de către copilul găsit pe teritoriul 
României, ai cărui părinţi nu sunt cunoscuţi. Stabilirea 
ulterioară a filiaţiei acestui copil faţă de ambii părinţi, care sunt 
cetăţeni străini va conduce la pierderea cetăţeniei române. La 
fel stipulează şi articolul 30 al. 1 şi 2 din aceeaşi lege – făcând 
parte dintre textele incluse la modurile de pierdere a cetăţeniei 
române – potrivit căruia stabilirea filiaţiei faţă de un singur 
părinte, cetăţean străin (celălalt rămânând necunoscut) atrage 
pierderea cetăţeniei . Legea nu precizează nimic în legătură cu 
momentul stabilirii filiaţiei, în sensul dacă acesta se va situa în 
timpul minorităţii sau după ce copilul a devenit major.  

Referitor la posibilitatea transmiterii naţionalităţii din 
generaţie în generaţie, în mod nelimitat pentru descendenţii 
unor cetăţeni români care domiciliază timp îndelungat în străi-
nătate, legea nu face nici o precizare expresă. În anumite regle-
mentări anterioare acest lucru era prevăzut (de pildă Legea nr. 
33/1939, care vorbea despre pierderea ceăţeniei prin absenţă, 
în acestă categorie intrând persoanele care locuiau timp de 10 
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ani în afara României, fără a dobândi o altă naţionalitate, dar şi 
copii lor minori, care urmau situaţia părinţilor), după cum este 
prevăzută şi în legislaţiile altor state. Potrivit reglementării 
actuale, coroborând dispoziţiile art. 5 (potrivit căruia chiar născut 
în străinătate copilul românilor va dobândi cetăţenia română) cu 
cele ale art. 25 modificat prin textul art. 5 al. 2 din Constituţia 
României (potrivit căruia cetăţenia română nu poate fi retrasă 
aceluia ce a dobândit-o prin naştere) se poate conchide arătând 
că filiaţia influenţează transmiterea naţionalităţii descendenţilor 
în mod nelimitat, indiferent dacă domiciliază sau nu pe 
teritoriul României. 

Pe tărâmul dreptului internaţional privat, problemele 
care se pun în legătură cu acest raport dintre naţionalitate şi 
filiaţie vizează mai multe aspecte.  

În primul rând, trebuie să analizăm chestiunile 
prealabile referitoare la momentul stabilirii filiaţiei şi la legea în 
funcţie de care se stabileşte filiaţia pentru a produce efecte 
asupra naţionalităţii. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 105 privitoare la 
reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, 
urmează să avem în vedere distincţia care se face între filiaţia 
copilului rezultat din căsătorie şi cea din afara căsătoriei, iar pe 
de altă parte, dintre filiaţia naturală şi cea rezultată din adopţie.  

În legătură cu filiaţia copilului din căsătorie, articolul 25 
al.1 stabileşte că aceasta se va stabili potrivit legii care, la data 
când s-a născut, cârmuieşte efectele căsătoriei părinţilor săi, în 
conformitate cu art. 20. Nu mai insistăm asupra legii la care 
trimite acest ultim text, dar vom face precizarea că pentru 
dobândirea naţionalităţii române, reiese clar cerinţa ca filiaţia să 
fie stabilită în timpul minorităţii copilului rezultat din căsătorie, 
iar trimiterea la legile care cârmuiesc efecetele căsătoriei 
părinţilor facilitează acest lucru. 

Filiaţia copilului din afara căsătoriei se stabileşte, 
potrivit art. 28 potrivit legii naţionale a copilului de la data 
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naşterii. Aşadar, în cazul filiaţiei din afara căsătoriei 
naţionalitatea influenţează legea aplicabilă stabilirii filiaţiei. 
Legea naţională a copilului poate fi aceea a mamei, după cum 
acesta poate avea dublă naţionalitate (datorată naşterii pe 
teritoriul unui stat care aplică principiul jus soli în vederea 
dobândirii naţionalităţii). Dacă copilul posedă două legi 
naţionale se va alege dintre ele cea mai favorabilă. 

Legea nu acoperă o situaţie care nu este greu de întâlnit 
în practică şi anume aceea a copilului născut din afara căsătoriei 
pe teritoriul României, de către o mamă fără cetăţenie. În acest 
caz, instanţa română va fi competentă ca instanţă de domiciliu a 
reclamantului, iar copilul va dobândi cetăţenia tatălui dacă se va 
stabili filiaţia faţă de acesta (cetăţean român sau străin). Acesta 
ar putea reprezenta singurul caz în care nu naţionalitatea va 
determina stabilirea filiaţiei, ci invers, de stabilirea filiaţiei va 
depinde dobândirea unei naţionalităţi.  

În ceea ce priveşte dobândirea catăţeniei române prin 
adopţie, aceasta este una dintre modalităţile expres prevăzute 
de legea cetăţeniei române (art. 6).  

Secţiunea a IV-a | Raportul dintre naţionalitate  
şi adopţie 

În ceea ce priveşte raportul dintre naţionalitate şi 
adopţie legea 105/1992 nu conţine referiri. Acest raport face 
obiectul legii cetăţeniei române, nr. 21/1991. Articolul 6 al 
acestei legi prevede că minorul străin sau apatrid, adoptat de un 
cetăţean român, sau de doi soţi din care măcar unul posedă 
această cetăţenie, dobândeşte cetăţenia română. Pe de altă 
parte, articolul 29, al. 1 al aceleiaşi legi, dispune că minorul 
cetăţean român adoptat de un străin pierde cetăţenia română 
dacă adoptatorul face o cerere expresă în acest sens şi dacă 
potrivit legii străine, se consideră că adoptatul a dobândit acea 
lege ca urmare a adopţiei.  
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O problemă importantă din perspectiva studiului de 
faţă este şi aceea referitoare la efectele nulităţii adopţiei. 
Situaţiile care se pot anticipa sunt multiple: 

- copilul străin, care a fost adoptat de un român şi nu a 
împlinit vârsta majoratului la data declarării nulităţii, se consi-
deră că nu a avut niciodată cetăţenia română, dacă domiciliază 
în străinătate, sau dacă părăseşte ţara cu intenţia de a se stabili 
în străinătate (art.7, al. 1, al legii 21/1991); Per a contrario, dacă 
acesta rămâne să domicilieze în România, sau dacă a devenit 
major, poate păstra cetăţenia română dobândită; 

 - copilul român adoptat de un străin, în cazul nulităţii 
adopţiei intervenite înaintea majoratului, se consideră că nu a 
pierdut niciodată cetăţenia română; ca şi în cazul precedent, 
dacă nulitatea a intervenit după majorat, sau dacă copilul major 
nu domiciliază sau nu se reîntoarce în România, va păstra 
cetăţenia străină dobândită prin adopţie. 

Pentru a sintetiza, putem spune că nulitatea adopţiei nu 
produce efecte asupra cetăţeniei adoptatului decât dacă este 
combinată cu elemente ţinând de capacitate şi de domiciliu. 

Desfacerea adopţiei, pe de altă parte poate influenţa sau 
nu, la rândul său, naţionalitatea. Articolul 7 al. 2 şi al.ultim al 
legii 21/1991 prevede următoarele situaţii: 

- desfacerea adopţiei în cazul copilului străin, minor, 
adoptat de un român, care domiciliază în străinătate sau pără-
seşte ţara pentru a domicilia acolo, are ca efect pierderea cetă-
ţeniei române (deci, dacă este major, desfacerea adopţiei nu-i va 
afecta cetăţenia);  

- desfacerea adopţiei în cazul copilului român adoptat 
de un străin, până la împlinirea vârstei de 18 ani, care 
domiciliază în ţară sau se reîntoarce pentru a domicilia, are ca 
efect redobândirea cetăţeniei române la data desfacerii adopţiei. 
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CAPITOLUL IV.  
Raportul dintre naţionalitate şi statut 

personal în dreptul statelor 

După cum am menţionat deja, fiecare stat are 
competenţa de a stabili în mod suveran care sunt naţionalii săi. 
Pentru a vedea care sunt criteriile statelor, atât europene cât şi 
ale celor făcând parte din sistemul de common-law, vom 
proceda la o prezentare comparativă a legilor de drept 
internaţional privat a celor mai importante state. Pe de altă 
parte, având în vedere că naţionalitatea este un element esenţial 
al statutului personal, interacţiunile dintre naţionalitate şi 
căsătorie, naţionalitate şi filiaţie, trebuiesc evidenţiate cu 
precădere. 

Analiza naţionalităţii şi a statutului personal presupune 
surprinderea raportului dintre ele, a modului în care acestea 
interacţionează. În prezent, în numeroase ţări, naţionalitatea se 
atribuie, se dobândeşte sau redobândeşte în funcţie de anumite 
elemente ale statutului personal: filiaţie (biologică sau rezultând 
din adopţie) sau căsătorie.  

Relaţia de interferenţă dintre naţionalitate şi statut per-
sonal se observă în numeroase ramuri ale dreptului, dar, cu 
precădere pe terenul dreptului internaţional privat. De altfel, 
analiza acestor implicaţii constituie scopul acestei lucrări, 
pornind, aşa cum am arătat, de la vocaţia universală şi încer-
când apoi o sistematizare şi o cercetare cu o mare deschidere 
comparatistă.  

Unul dintre contrastele principale între concepţia de 
drept internaţional privat în ţările de common-law şi cele 
europene se referă la statutul personal. Acesta este cârmuit în 
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primul sistem de legea domiciliului, iar în sistemul romano-
germanic de legea naţională.  

Această opoziţie provine de la considerarea unor feno-
mene distincte, cum ar fi, de pildă, puternica influenţă a inter-
venţiei statulului în relaţiile private. Se constată o „publicizare”1 
a dreptului privat. Or, dreptul public al unui stat formează un 
tot care nu tolerează luarea în considerare a legii străine, adică 
este un mozaic al conflictelor de legi. Fiecare stat îşi 
organizează în mod autonom relaţiile private. 

Există însă, destule puncte de interferenţă între 
perspectiva ţărilor de common-law şi cele europene. Astfel, în 
Franţa, efectele căsătoriei asupra bunurilor soţilor sunt sustrase 
legii personale şi supuse legii explicit sau implicit alese de părţi, 
soluţie ce se apropie într-o oarecare măsură de cea din ţări de 
common-law. De asemenea, în dreptul german, în ciuda legii 
naţionale comune a soţilor, efectele căsătoriei, filiaţia legitimă 
trebuiesc supuse legii reşedinţei lor comune. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte condiţiile de fond 
ale căsătoriei în Franţa, după legea din 1955 era autorizată cele-
brarea după legea franceză, dacă părţile refuzau să prezinte un 
„certificat de cutumă”, dar ofiţerul avertiza soţii că riscă nere-
cunoaşterea căsătoriei de către ţara lor de origine, sau chiar de 
autorităţile franceze. Aceasta se aseamănă cu principiul admis 
în S.U.A., aprobat tocmai în vederea facilitării căsătoriilor2. 

În Belgia, se aplică legea belgiană divorţului dintre o 
femeie având naţionalitatea belgiană şi un italian, aceasta 
însemnând reducerea rolului legii naţionale, la fel ca în ţările de 
common-law.  

                                                           
1 A se vedea Henri Battifol, Choix d’articles rassebles par ses amis, L.G.D.J., Paris, 
1976, Reflexion sur la coordination des systèmes nationaux, p. 199. 
2 A se vedea H. Batiffol, Une evolution possible de la conception du statut personnel 
dans l’Europe continentale,  
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S-ar părea că dreptul internaţional privat evoluează 
către o dualitate de regimuri, care se regăseşte în mai multe 
legislaţii din Europa continentală 3.  

Secţiunea I | Naţionalitatea şi căsătoria în  
dreptul statelor 

Dacă pornim în această analiză, după cum am 
menţionat, de la legătura dintre naţionalitate şi căsătorie, în 
general (respectiv divorţ), am putea vorbi mai întâi despre o 
situare a acesteia în planul dreptului public, adică al legilor ce 
cârmuiesc naţionalitatea, care reglementează situaţia străinilor 
ce se căsătoresc cu un cetăţean al unui stat sau invers, a unui 
cetăţean cu un străin.  

Situaţia căsătoriei unui cetăţean cu o femeie străină este 
reglementată foarte diferit de la o ţară la alta. Se aplică şi acel 
sistem unitar, potrivit căruia femeia străină dobândeşte în mod 
automat naţionalitatea soţului său, (de exemplu în Suedia) dar 
se aplică şi soluţia dualistă: căsătoria nu influenţează naţiona-
litatea femeii, iar aceasta nu va putea dobândi naţionalitatea 
soţului său decât urmând o procedură de naturalizare (se aplică 
în Algeria, Canada, China). 

Totodată, există în practica statelor o serie de 
combinaţii ale celor două sisteme: 

- dobândirea naţionalităţii de către femeia străină într-o 
manieră favorizantă, prin reducerea duratei de timp impuse în 
general (ca în S.U.A, Japonia, Italia); 

- dobândirea naţionalităţii soţului prin declaraţie în faţa 
autorităţilor competente (Austria, Franţa, Turcia, Portugalia, 
Maroc, Tunisia); 

- dobândirea naţionalităţii soţului prin opţiune făcută 
după încheierea căsătoriei (Luxemburg, Spania, Zair). 

                                                           
3 Ibidem, p. 11. 
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În ceea ce priveşte situaţia inversă, a căsătoriei încheiate 
între un străin cu o femeie având naţionalitatea unui stat, în 
general, aceasta păstrează naţionalitatea. Există în legislaţiile 
statelor însă şi excepţii: 

- femeia poate pierde naţionalitatea prin renunţare 
expresă (neavând importanţă dacă a dobândit sau nu 
naţionalitateta soţului ei (Italia); 

- renunţarea la naţionalitate cu condiţia dobândirii auto-
mate sau voluntare a naţionalităţii soţului (Marea Britanie, 
Canada, Algeria, Maroc, Luxemburg, Zair, Portugalia); 

- femeia nu poate păstra naţionalitatea sa în cazul 
dobândirii voluntare a celei a soţului său (Tunisia, Japonia, 
China, Spania, Turcia) 

- femeia poate renunţa la naţionalitate de origine dacă 
ea nu locuieşte pe teritoriul statului de origine (Israel);  

Dintr-o altă perspectivă, această interacţiune se situează 
pe terenul dreptului civil al statelor, pentru că el are importanţă 
în determinarea eventualelor nulităţi privind căsătoria, dar şi 
efectele divorţului, decesului unui soţ asupra naţionalităţii cel 
puţin a femeii căsătorite.  

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

Dacă avem în vedere în primul rând raportul dintre 
naţionalitate şi statut personal (vis-à-vis de căsătorie şi divorţ), 
trebuiesc subliniate aspectele referitoare la legile ce cârmuiesc 
condiţiile de fond pentru căsătorie, condiţiile de formă, efectele 
personale ale căsătoriei, precum şi legile aplicabile divorţului. 

Astfel, în ceea ce priveşte condiţiile de fond necesare 
încheierii căsătoriei, se poate spune că legea naţională a fiecă-
ruia dintre viitorii soţi este relevantă, în prezent, în majoritatea 
ţărilor: Austria, Spania, Turcia, Japonia, Luxemburg, Maroc, 
Tunisia, Algeria, Suedia, dar şi în unele ţări asiatice, africane şi 
latino-americane. În ţările din sistemul de common-law nu 
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legea naţională este luată în considerare ci legea domiciliului 
fiecăruia dintre soţi (Anglia, Canada), sau se aplică lex loci 
celebrationis (SUA). 

Totodată, nu este lipsit de importanţă să menţionăm că, 
în Convenţia de la Haga cu privire la celebrarea şi 
recunoaşterea validităţii căsătoriilor 4, se face abstracţie de 
factorul tradiţional de legătură în materie de condiţii de fond la 
căsătorie, propunându-se o combinaţie între legea statului unde 
se celebrează căsătoria, cu legea naţională a acelui stat sau a 
reşedinţei obişnuite în acea ţară. 

Condiţiile de formă ale căsătoriei sunt de regulă 
cârmuite de lex loci actus. 

În cazul efectelor personale ale căsătoriei, legea 
naţională este cea care are o importanţă deosebită. Legislaţiile 
unor state iau în considerare legea naţională comună a soţilor, 
sau în lipsă, legea naţională a soţului în momentul căsătoriei 
(Italia, Spania, Japonia), pe când legislaţiile altor state consideră 
numai legea naţională a soţului (Algeria, Tunisia, Maroc, 
Turcia). 

Divorţul, este supus legii naţionale, sau numai legii 
naţionale a soţului în momentul divorţului (Algeria, Tunisia), 
sau numai legii naţionale a reclamantului (Maroc), sau legii comu-
ne a celor doi soţi (Turcia, Austria). Odată subliniată legătura 
naţionalităţii cu căsătoria şi divorţul, este important a evidenţia 
interacţiunile dintre naţionalitate şi statut personal. 

Pe de o parte, trebuie să avem în vedere influenţa statului 
personal asupra naţionalităţii. În practică, naţionalitatea femeii 
căsătorite va putea constitui o condiţie de aplicare a unei reguli 
de drept internaţional privat, în materie de căsătorie sau divorţ. 
Desigur, instanţa va trebui să verifice dacă potrivit legilor 
statului a cărui naţionalitate se invocă, persoana posedă într-
adevăr acea naţionalitate, sau, dacă acea lege trimite la o situaţie 

                                                           
4 Convenţia a fost semnată la data de 14 martie 1978, de către Austria, 
Egipt, Finlanda, Luxemburg, Portugalia, dar nu este încă în vigoare. 
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juridică (filiaţie, căsătorie), care ar putea constitui o condiţie 
prealabilă dobândirii naţionalităţii5.  

Dacă abordăm problema din perspectiva influenţei naţio-
nalităţii asupra statutului personal, vom vedea că aceasta se 
regăseşte de fiecare dată când o prevedere legală interzice căsă-
toria unui naţional cu o persoană având altă rasă, sau altă religie 
(de exemplu, un străin ce se căsătoreşte cu un naţional al 
Arabiei Saudite nu poate dobândi naţionalitatea soţului, decât 
dacă se converteşte la Islam).  

În ceea ce priveşte acelaşi raport, dar în caz de divorţ, 
legea naţională poate avea un impact asupra statutului personal, 
câtă vreme sunt legislaţii care nu permit divorţul, sau care sunt 
foarte diferite sub aspectul motivelor de divorţ sau al felurilor6 
de divorţ (divorţ remediu, prin acord, divorţ sancţiune). 

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

Interferenţa care se realizează între naţionalitate şi 
filiaţie trebuie privită de asemenea, din cel puţin două puncte 
de vedere şi anume: acela al rolului filiaţiei în dreptul naţionali-
tăţii (adică în ceea ce priveşte atribuirea, pierderea naţionalităţii 

                                                           
5 A se vedea Ph. Franckescakis, Les questions préalables de statut personnel dans le 
droit de la nationalité, Rabels Z, 1958, p. 466. 
6 Albania a adoptat recent o lege privind divorţul fără culpă (no-fault; Codul 
familiei din Armenia prevede divorţul prin consens – care se soluţionează la 
oficiul de stare civilă –, dar şi divorţul la cerere – pentru care este necesar un 
termen de conciliere de şase luni); în Macedonia există divorţ prin accord, 
divorţ la cererea unuia dintre soţi şi divorţ de facto (dacă se dovedeşte că soţii 
au fost separaţi o anumită perioadă în fapt); în Uzbekistan, Codul familiei 
din 1998 prevede posibilitatea divorţului la cererea unuia sau ambilor soţi 
(dar, multe dintre căsătorii fiind religioase şi neînregistrate la starea civilă, nu 
pot fi astfel desfăcute). Vezi şi A. Ciucă, “Răspunsuri europene la problema 
violenţei domestice”, în Revista de Securitate Comunitară,  nr. 5/2002, p.10.  
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