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CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

privind constatarea conflictului de interese și  

retragerea cetăţeniei Republicii Moldova dnei Maia Sandu 

 

 Onorata Instanta, 

 in conformitate cu prevederile art.art.6, 117, 166, 279 alin.(1) lit.a), 281, 282 ;I 

284 ale Codului de procedura civila, prin prezenta actiune civila solicitam: 

1. Amiterea prezentei actiuni; 

2. Constatarea conflictului de interese a doamnei Maia Sandu in calitatea ei de 

detinator al cetateniei Republicii Moldova si Romaniei. 

3. Retragerea cetateniei Republicii Moldova doamnei Maia Sandu. 

 

MOTIVELE DE FOND SI DE DREPT 

In fapt,  

mailto:info@parlament.md


prin Hotărârea nr. 65 din 21 mai 2020, Parlamentul Republicii Moldova (in 

continuare RM) a stabilit data de 1 noiembrie 2020 pentru desfășurarea alegerilor 

Președintelui RM.  

Sediul materiei pentru alegerea Președintelui RM este reprezentat de art.78 din 

Constituția RM, prevederile Codului electoral nr. 1381/1997 (republicat în anul 2017), 

precum și de alta legislatie relevanta. 

In acest context, este de mentionat ca Comisia Electorala Centrala (in continuare 

CEC), in Raportul sau cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al 

Republicii Moldova aprobat prin Hotarirea CEC nr. 4519 din 23 noiembrie 2020, a 

mentionat urmatoarele: 

- de la ultimele alegeri prezidențiale din anul 2016, cadrul normativ electoral a 

suferit mai multe modificari, cele mai importante au vizat inclusiv introducerea 

obligației de a depune o declarație despre inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de 

a candida sau ocupa funcţii publice și despre inexistenţa actelor de constatare rămase 

definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de 

incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise. 

- deficientele constatate de catre Curtea Constituțională (in continuare CCM) în 

urma desfășurării alegerilor prezidențiale din anul 2016 (HCCM nr.34/2016)  care au 

servit motiv pentru emiterea de catre Curte a mai multor adrese Parlamentului (6 la 

număr), prin care s-a subliniat necesitatea ca întreaga legislație electorală referitoare la 

alegerea Președintelui, Parlamentului, precum și a autorităților administrației publice 

locale să fie reexaminată în concordanță cu principiile constituționale si organizarea unor 

alegeri democratice, corecte și transparente – in mare parte nu au fost executate (ne 

referim in primul rind la Adresa nr.1 a CCM, prin care s-a reținut că din cauza aplicării 

deficitare a legislației de către instanțele de drept comun, actorii electorali au fost, în 

fapt, lipsiți de un control judiciar eficient, iar Curtea Constituțională a fost pusă în 

imposibilitatea de a opera cu acte de constatare a încălcărilor).  

În contextual celor susmentionate, conform art.46-49 Cod electoral și prevederilor 

Capitolului IV din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a 

candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin 

hotărârea CEC nr.113/2016, la CEC au fost depuse 9 dosare pentru înregistrarea 

candidaţilor la funcţia de Președinte al RM. Fiecare pretendent la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova a prezentat CEC demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă 

cu următoarele acte anexate:  

a) listele de subscripție numerotare și sistematizare cu respectarea prevederilor art. 

113 din Codul electoral;  

b) datele biografice ale candidatului;  

c) declaraţia candidatului privind consimţământul său de a candida la alegerile 

pentru funcţia de Președinte al RM, conţinând şi declaraţia pe propria răspundere despre 

lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor 

legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de 

constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor 



personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu 

sunt prescrise;  

e) declarația de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani 

anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind 

declararea averii şi a intereselor personale;  

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii 

Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;  

g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor 

ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul 

electoral;  

h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie;  

i) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire (ambele părţi – 

recto şi verso).  

Este de mentionat, ca cu toate ca detinerea a doua cetatenii (Republica Moldova si 

Romania) conduc expres si cert la prezenta unui conflict de interese, dna Maia Sandu cu 

cetatenie multipla, nu a prezentat CEC careva informatii sau acte privind statutul sau 

juridic de cetatean ale altor state decit Republica Moldova. 

În urma examinării documentelor și verificării autenticității datelor din listele de 

subscripție prezentate de candidatul Maia Sandu pentru funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, prin hotărârea CEC nr. 4307 din 30.09.2020 dna Sandu a fost 

inregistrata ca candidat electoral, participind la alegerile prezidentiale din a.2020.  

Astfel, in cadrul alegerilor prezidentiale organizxate de CEC in doua tururi 

(cheltuielile financiare fiind de peste 167 mln.lei), dna M. Sandu a fost aleasa Presedinte 

al RM prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat al cetatenilor RM.  

Avind in vedere prezenta conflictului de interese la dna Sandu - persoana cu dubla 

cetatenie, care a declarat in presa ca este primul romin care a luat asa numar de voturi in 

RMoldova1, mentionam ca la data de 26 noiembrie curent, ne-am adresat cu o cerere 

prealabila catre noul presedinte ales pentru ca dinsa sa renunte la cetatenia statului romin 

in favoarea Republicii Moldova. 

La 2 decembrie 2020, dna Sandu in interviul Europei libere, a declarat ca nu 

vede o problema in dubla cetatenie pe care o are, deci nu a dorit sa recunoasca 

prezenta conflictului de interese.2 

Intrucât cetățenii Republicii Moldova deținători ai cetăţeniei unui alt stat se află 

într-o legătură politico-juridică cu acesta, stat faţă de care au îndatoriri constituţionale şi 

alte îndatoriri ce decurg din legislaţia sa, importanţa cetăţeniei Republicii Moldova, ca 

expresie a valorii legăturii politico-juridice cu Republica Moldova şi a devotamentului 

faţă de Republica Moldova, se diminuează esenţial.  

                                                           
1 Primul președinte al Republicii Moldova care este și cetățean al României. https://www.qmagazine.ro/primul-

presedinte-al-republicii-moldova-care-este-si-cetatean-al-romaniei/; Maia Sandu: Sunt primul român care a luat un 

număr atât de mare de voturi în Republica Moldova. https://stiri.md/article/politica/maia-sandu-sunt-primul-roman-care-

a-luat-un-numar-atat-de-mare-de-voturi-in-republica-moldova; 
2“Maia Sandu: „Nu este o problemă să ai două pașapoarte”… https://moldova.europalibera.org/a/30980642.html   

https://www.qmagazine.ro/primul-presedinte-al-republicii-moldova-care-este-si-cetatean-al-romaniei/
https://www.qmagazine.ro/primul-presedinte-al-republicii-moldova-care-este-si-cetatean-al-romaniei/
https://stiri.md/article/politica/maia-sandu-sunt-primul-roman-care-a-luat-un-numar-atat-de-mare-de-voturi-in-republica-moldova
https://stiri.md/article/politica/maia-sandu-sunt-primul-roman-care-a-luat-un-numar-atat-de-mare-de-voturi-in-republica-moldova
https://moldova.europalibera.org/a/30980642.html


În exercitarea atribuţiilor de presedinte, persoanele cu mai multe cetățenii pot fi 

influenţate de interesele statului străin ai cărui cetățeni sunt. Supunerea, implicit 

îndeplinirea de către Presedintele statului nu doar a voinţei suverane a poporului 

Republicii Moldova, ci şi a voinţei poporului unui stat străin intră în contradicţie cu 

principiile constituţionale ale independenţei si suveranităţii statului, securităţii naţionale, 

asigurării confidențialității informațiilor şi subminează supremaţia Constituţiei Republicii 

Moldova. 

Așadar, asigurarea loialităţii Presedintelui faţă de stat obliga la stabilirea nuor 

ingerinţe prin intermediul controlului judiciar, fiindca din motivul mentionat scopul de a 

stabili unele conditionari si ingerinte pentru persoana nou aleasa in functia de sef al 

statului - este unul legitim. Or, careva ingerințe stabilite prin intermediul controlului 

judecatoresc sunt proporţionale cu scopul urmărit, nu aduc atingere substanţei drepturilor, 

ci doar condiționeaza exerciţiul dreptului de a deţine aceasta funcție suprema in stat. 

Totodata persoana daca deţine cetăţenia unui stat strain, nu ar trebui sa detina 

dreptul de acces nelimitat la secretul de stat, devenind fariseica obligatiunea Presedintelui 

de a asigura independenţa politică şi economică a Repubnlicii Moldova, integritatea 

teritorială şi suveranitatea statului, regimul constituţional, sa apere drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor Republicii Moldova. 

Atunci cind mentionam prezenta conflictului de interese in cazul dnei Sandu, avem 

in vedere urmatoarele: 

- Dna M.Sandu pledeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, deci 

pentru lichidarea statului moldovenesc3; 

- Presedintele statului este seful statului conform prevederilor constitutionale 

(art.77 alin.(1) din Constitutie); 

- Statutul Presedintelui RM este clar determinat în Constituție, dar și în legislația 

națională, în calitatea sa de reprezentant al statului şi de garant al suveranităţii, 

independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, beneiciaza de 

un şir de drepturi exclusive si competente constitutional stabilite pentru ca să-

şi poată îndeplini atribuţiile independent, exclusiv in interesul Moldovei si 

cetatenilor ei, aflindu-se sub protecția imunității de functie; 

- In caliatea de cetatean al RM, dna Sandu daca ar fi depus juramintul Republicii 

Moldova, ea ar fi zis: “Eu Maia Sandu, născuta in satul Risipeni la 24 mai 1972, 

jur să fiu cetăţean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfinţenie 

Constituţia şi celelalte legi ale ei, să nu întreprind nici o acţiune care i-ar 

prejudicia interesele şi integritatea teritorială”;  

- Actualmente dna Sandu este cetatean al Romaniei, si la obtinerea cetateniei 

romine  ea a depus urmatorul juramint: “Jur să fiu devotat patriei şi poporului 

român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi 

legile României”; 

                                                           
3 M.Sandu: dacă ar avea loc un referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, eu aș vota „Da”. 

https://agora.md/stiri/16108/maia-sandu-ar-vota-pentru-unirea-republicii-moldova-cu-romania  

https://agora.md/stiri/16108/maia-sandu-ar-vota-pentru-unirea-republicii-moldova-cu-romania


- in calitatea sa de presedinte nou ales al Republicii Moldova, dna Sandu urmeaza 

sa depuna în faţa Parlamentului (organul reprezentativ suprem al poporului) şi 

a Curţii Constituţionale, următorul jurămînt: 

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii 

Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, 

independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei”.  

Consideram, ca din punct de vedere juridic, vom avea o colizie de obligatiuni 

supreme asumate de prima persoana a statului, de seful statului. Or, oricare persoana nu 

poate fi devotata in egala masura la doua sau mai multe state, fiindca Patria intotdeauna 

este una. De aceea juramintele depuse Republicii Moldova si Romaniei sunt de drept in 

contradictie, mai ales in conditiile in care pe de o parte persoana s-a obligat sa fie devotata 

Rominiei si poporului romin, pe de alta parte ea jura sa-si daruiasca toata puterea si 

priceperea Republicii Moldova, si asta in situatia in care mai multe interese nationale ale 

Romaniei sunt in contradictie cu interesele nationale ale Republicii Moldova. 

Faptul ca dna M.Sandu este pentru lichidarea Moldovei ca stat suveran, nu 

recunoaste public existenta conflictului de interese si refuza renuntarea la cetatenia 

Rominiei, inseamna doar una - obligatiunea jurata Rominiei si poporului romin este 

mai presus pentru dna M.Sandu decit juramintul in fata Moldovei. 

Pentru alegerea Presedintelui RM au fost cheltuiti in cazul dat nejustificat din 

bugetul statului peste 167 milioane de lei, pentru ca in cazul in care dna Sandu in 

calitatea de Presedinte al RM, sa promoveze prioritar intersele statului vecin in 

contradictie cu interesele nationale ale Republicii Moldova. 

Anume perntru cele susmentionate, consideram ca dnei M.Sandu urmeaza a i 

se retrage cetatenia prin hotarire de judecata, care mai apoi va fi executata de 

autoritatile statului abilitat cu competenta respecrtiva..  

 

In drept, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţia de demnitate publică este o funcţie 

publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor în condiţiile legii.  

Demnitarii sînt persoane care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul 

Constituţiei, al legii nr.199/2010 şi al altor acte legislative.   

Exercitarea funcţiei de demnitate publică se bazează pe principiile legalităţii, 

liberului consimţămînt, transparenţei, exemplului personal, responsabilităţii şi al 

loialităţii. 

În exercitarea mandatului, persoana cu funcţie de demnitate publică are 

următoarele drepturi de bază: să adopte decizii în limita competenţelor legale şi să ceară 

executarea acestora; să obţină în modul stabilit informaţia şi materialele necesare pentru 

exercitarea funcţiei şi, după caz, să aibă acces la documentele şi la informaţiile ce conţin 

secret de stat; precum si alte drepturi conform legislatiei in vigoare. 

Confrom prevederilor art.5 alin.(2) al Legii cu privire la secretul de stat 

nr.245/2008, Preşedintele Republicii Moldova:  



a) încheie tratate internaţionale privind utilizarea în comun şi protecţia informaţiilor 

atribuite la secret de stat;  

b) stabileşte atribuţiile persoanelor responsabile de asigurarea protecţiei secretului de 

stat în cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;  

c) în limita competenţelor sale, exercită alte atribuţii ce ţin de soluţionarea problemelor 

care apar în legătură cu secretizarea, desecretizarea şi protecţia informaţiei.  

Si asa cum conform art.7 al Legii nr.245/2008 sînt atribuite la secret de stat 

informaţiile din domeniul apărării naţionale, din domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii, 

din domeniul relaţiilor externe, din domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii de 

drept, iar motivarea necesităţii de a atribui informaţiile la secret de stat si vice-versa  

revine autorităţilor publice si in primul rind Presedintelui, accesul nelimitat la secretul 

de stat al RM din partea unui cetatean strain stabilit in functia de Presedinte al RM, 

pune in pericol interesele securitatii nationale a Republicii Moldova. 

In conformitate cu art.11 alin.(2) al  Legii nr.199/2010, “demnitarul este 

obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese”. 

Cu referire la speta data constatăm, că conform prevederilor aliniatului 2 al Legii 

cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008, următoarele definiții sut 

relevante pentru cazul dat:  

- „conflict de interese – conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute 

şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art.3, în calitatea lor de 

persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea 

obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit 

legii;  

- interes public – interesul general al societăţii ca persoanele care deţin funcţii 

publice să ia, în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii imparţiale şi 

legitime;  

- interes personal – orice interes, material sau nematerial, al persoanelor 

prevăzute la art.3 care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale 

acestora, din activităţi care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, 

din relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul 

de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partide politice, cu 

organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă 

din preferinţele sau angajamentele acestora.”  

 Remarcăm, că legislația privind conflictele de interese prevede că „ Subiecţi ai 

declarării intereselor personale sînt persoanele care deţin funcţii de demnitate publică 

prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu 

funcţii de demnitate publică”, unde se regaseste si functia de Presedinte al RM.  

 Astfel conform art. 2, alin. (2) al Legii cu privire la statutul persoanelor cu 

funcții de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010 „funcţia de demnitate publică este o 

funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau indirect, 

prin numire în condiţiile legii”, iar conform prevederii respective – Presedintele RM 

este subiect ai declarării intereselor personale. 



 Este important, că în conformitate cu prevederile legale sus menționate, 

persoanele cu funcții de demnitate publică în procesul îndeplinirii atribuţiilor de 

serviciu, sînt obligate să respecte următoarele principii generale:  

a) slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate;  

b) asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii;  

c) responsabilitatea individuală şi exemplul personal.  

 Este de remarcat, că normele de drept menționate statuează, că întru 

îndeplinirea conformă și legală a atribuţiilor lor de serviciu, persoanele respective vor 

ține cont de interesul public şi vor renunţa public la interesele personale, ce pot 

compromite deciziile oficiale luate cu participarea lor, sau se vor abţine de la 

participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi 

compromise de interesele lor personale.  

 Astfel, ele vor acționa în așa mod, încât să servească drept exemplu pentru alţi 

funcționari publici şi pentru alte persoane fizice, exercitându-și mandatul cu bună-

credinţă și diligență. 

 Ținînd cont de faptul că legislația prevede expres că în așa cazuri este necesar 

de identificat conflictul de interese,  

a) prin declararea iniţială şi periodică a intereselor personale şi raportarea imediată a 

apariţiei conflictului de interese de către persoana respectivă  

b) prin petiţii şi cereri depuse de către cetăţeni sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.  

 Concomitent, interesul general al societăţii este ca persoanele care deţin funcţii 

publice să ia, în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii imparţiale şi legitime. 

Or, prevederile Legii stabilesc, că „în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, 

persoanele .. vor lua decizii şi vor face recomandări conducîndu-se de legislaţia 

corespunzătoare şi de politica statului în domeniul respectiv, ținând cont de interesul 

public şi renunţînd la interesele personale”. Totodată, ele „vor renunţa la interesele 

personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea lor, sau se vor 

abţine de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, dacă acestea 

pot fi compromise de interesele lor personale ..”( Art.5 alin.(1) și alin.(2) ale Legii 

Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese).  

 Iar din punct de vedere procesual, legea clar stabilește obligaţiile persoanelor 

cărora li se aplică legea. Astfel, persoana respectivă „va informa imediat, …, în scris, … 

despre: a) interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care 

trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acţiunea pe 

care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu …”. Totodată, 

„vor anunţa Agentia Naţională de Integritate despre conflictele de interese .. în care se 

află”( Art.9 al Legii Nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese). 

 În cazul depistării încălcării, legea expres prevede modul de tratarea şi 

soluţionare a conflictului de interese existent. Așa, tratarea conflictului de interese se 

exprimă prin cerinţele ce se înaintează persoanelor prevăzute la art.3 al Legii speciale de 

a accepta responsabilitatea pentru identificarea intereselor lor personale, care ar putea 

intra sau sînt în conflict cu îndatoririle lor oficiale, precum şi prin cerinţele ce se 



înaintează acestor persoane şi organizaţiilor publice de a lua măsuri pentru soluţionarea 

conflictului de interese.  

 Este cazul de menționat, că prevederile art.12 al Legii Nr.16/2008 cu privire la 

conflictul de interese stabilește, că efectul juridic al actelor emise, adoptate sau încheiate 

cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese - este nul. 

 Or, obligațiunea prevăzută la art.7 al Legii cu privire la conflictul de interese 

care stabilește responsabilitatea individuală şi exemplul personal al persoanei în cazul 

constatării conflictului de interese, este unul bine formulat și strict necesar, or 

Presedintele statului întradevăr trebuie să acţioneze în orice moment astfel, încît să 

servească drept exemplu pentru alţi funcţionari publici şi pentru alte persoane fizice. În 

acest scop, dînsul va accepta atît responsabilitatea pentru modul în care îşi desfăşoară 

activitatea în calitate de persoană privată la alegerea în funcţia publică şi în timpul 

exercitării funcţiei publice, dar și responsabilitatea pentru evitarea, identificarea, 

declararea şi soluţionarea conflictelor de interese în beneficiul interesului public.  

 În contextul celor susmenționate, necesită a remarca, că in acest caz, 

admitearea intentionata a unui conflict de interese poate fi calificat ca infracţiune 

contravențională sau penală. 

 Așa, nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în 

cadrul unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi de stat sau municipale ori 

în cadrul unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, este sancţionată 

contravenţional cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale (art.3132 Cod 

contraventional).  

 Totodată, nedeclararea conflictului de interese de către persoana publică poate 

fi calificată ca infracțiunea de abuz de putere sau abuz în serviciu prevăzut de articolul 

327 al Codului penal care sancţionează folosirea intenţionată de către o persoană 

publică a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale. 

 In cazul dat, conflictul de interese poate aduce prejudicii inestimabile si 

ireparabile statului Republica Moldova. De aceea, suntem in prezența unui cert 

conflict de interese în cadrul nedeclararii conflictului de interes prin faptul 

detinerii dublei cetatenii si coliziei juridice a depunerii juramintului in fata a doua 

state, conflict trecut sub tăcerea presedintelui nou ales dna M.Sandu, si ne conduce 

doar la concluzia că este sfidată Constituția si normele de drept ale legislatiei in 

vigoare a Republciii Moldova. 

 

Conform prevederilor Legii privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 

133 din 17.06.2016, subiecţi ai declarării averii şi a intereselor personale sînt persoanele 

care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 

2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (care evident 

include pozitia de Presedinte al RM).  

Conform art.12 al Legii nr.133/2016, subiectul declarării se poate afla în conflicte 

de interese ce pot fi împărţite în următoarele categorii: a) conflict de interese potenţial; 

b) conflict de interese real; c) conflict de interese consumat.  



Cu referire la cazul dat, consideram ca suntem in prezenta unui  cumul de 

conflicte, atit conflict de interese potenţial (reprezintă situaţia în care interesele 

personale ale subiectului declarării ar putea conduce la apariţia unui conflict de 

interese real) cit şi conflict de interese real (care real apare în cazul în care subiectul 

declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să 

încheie direct sau prin intermediul unei persoane terţe un act juridic, să ia o decizie sau 

să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează 

persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter 

patrimonial şi care influenţează sau pot influenţa exercitarea imparţială şi obiectivă a 

mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică).  

Totodata, conform legislartiei in vigoare dna M.Sandu urma sa intreprinda 

actiunile de rigoare conform cerintelor Legii nr.133/2016, actiuni pe care dna Sandu nu 

doreste sa le intreprinda, deci nu doreste sa execute sis a respecte Legea. Asa dna 

Sandu, 

- nu a informat autoritatea publica respectiva in termen de nu mai tîrziu de 3 zile de la 

data constatării, despre conflictul de interese în care se află;  

- nu a depus cererea/demersul/actele respective pentru a solution conflictul de interese 

existent; 

- nu a informat Autoritatea Naţională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile 

de la data constatării, despre orice situaţie de conflict de interese în care se află.  

Astfel, dna Sandu este actualmente in situaţia în care dinsa a fost aleasa intr-

o functie de demnitate publică (Presedintele RM) avind concomitant un interes 

personal in cetatenia altui stat (in favoarea carui pledeaza lichidarea Republicii 

Moldova), fapt care ar influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi 

revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. 

In conformitate cu prevederile art.21 lit .b) al Legii cetăţeniei Republicii Moldova 

nr. 1024 din 02-06-2000, cetăţenia Republicii Moldova se pierde prin retragere.  

Este de avut in vedere irmatoarele fapte: 

- dna M.Sandu nu refuza la dubla cetatenie detinuta dorind cu orice pret sa-si 

mentina cetatenia Romaniei (fiind in conflict de interese cert), 

- Republica Moldova a cheltuit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, circa 167, 3 milioane de lei; 

- neglijarea in continuare starii de conflict de interese existent va conduce la 

prejudicii grave ireparabile Republicii Moldova si cetatenilor ei; 

- este adus un prejudiciu essential imaginii statului atit pe plan national, cit si 

peste hotarele Rep[ublicii Moldova. 

Astfel, in temeiurile de fond si de drept expuse mai sus, consideram ca este 

necesar de constatat conflictul de interse existent, cu retragerea cetatenie 

Republicii Moldova dnei Sandu in temeiul art.23 alin.(1) lit.c), pentru săvîrşirea de 

fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale Republicii Moldova. 

 

Prezenta Cerere de chemare in judecata este depusa in 7 exemplare, un exemplar  

pentru instanta, si celelalte 6 exemplare pentru participantii la proces. 



 

La prezenta cerere se anexeaza: 

1. Procura de reprezentare a dlui__________ – 1 fila 

2. Interviul dnei Sandu Europei libere ____________ – 1 fila 
https://youtu.be/Cet6N1IcnlY 

 

3. Declaratia dnei Sandu de votare a unirii cu Romania – 1 fila 
https://newsmaker.md/rus/novosti/mayya-sandu-gotova-progolosovat-na-referendume-za-

objedinenie-moldovy-i-rumynii-22107/ 
 

 

 

 

 

Cu respect,                                                            Mihail Ahremțev 

 

https://youtu.be/Cet6N1IcnlY

