ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR
REPUBLICII MOLDOVA

Vasile-Sorin Curpăn

Cosmin-Ştefan Burleanu

Art. 55. – „Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor”.
„Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă,
fără să încalce drepturile şi libertăţile altora”.
Se recunoaşte aptitudinea exercitării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale dacă
acest exerciţiu se realizează cu bună-credinţă.
Buna-credinţă, în această ipoteză, se referă la respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale celorlalte subiecte de drept.
Evident, dacă drepturile şi libertăţile fundamentale ale altor persoane sunt încălcate
sau nerecunoscute de o terţă persoană, aceasta înseamnă că respectivul îşi exercită
drepturile în mod abuziv. Abuzul de drept nu poate constitui un temei legitim, pentru
recunoaşterea încălcării drepturilor (fundamentale sau simple drepturi subiective) altor
persoane, fie ele cetăţeni moldoveni, cetăţenii străini sau apatrizi.
Art. 56. – „Devotamentul faţă de ţară”.
„(1). Devotamentul faţă de ţară este sacru.
(2). Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militării, răspund
de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile prevăzute de lege,
despre jurământul cerul de ea”.
Între cetăţeanul moldovean şi statul moldovenesc există o legătură organică,
firească.
Cetăţenii moldoveni fiind născuţi şi crescuţi în mijlocul poporului român din
străvechea Basarabie, fiind educaţi în spiritul cinstirii memoriei străbunilor noştri, fiind
conştienţi că aparţin naţiunii noastre române au obligaţia de devotament şi de fidelitate
faţă de ţară.
Faţă de care stat au obligaţii de devotament şi de fidelitate ? O întrebare grea care
comportă un răspuns nuanţat.
Cetăţenii moldoveni trebuie să fie fideli şi să manifeste devotament în raport cu
statul moldovean. Dar dacă autorităţile Republicii Moldova intră în conflict cu România,
cetăţenii „moldoveni” trebuie să fie fideli patriei – mamă, România.
Argumente:
*. înaintaşii lor, bunici, părinţi au fost cetăţeni ai Regatului României;
*. comunitatea de limbă, de obiceiuri, de interese, factura psihologică comună a
tuturor românilor de la Tisa la Nistru;
*. istoria noastră comună;
*. conştiinţa că „moldovenii” nu constituie un popor sau o naţiune distinctă ci doar
o parte componentă a naţiunii române şi poporului român;

*. unitatea indestructibilă politico – geografică a vechii Ţări a Moldovei care
constituie o parte componentă a Marii Românii;
*. conştientizarea ideii că numai într-o Românie unită între vechile sale hotare
românii basarabeni pot să-şi făurească un viitor luminos, lipsit de asuprire naţională.
Fidelitatea faţă de ţară, faţă de naţiunea română, faţă de memoria înaintaşilor este
sfântă.
Trădarea nu presupune „denunţarea” unui sistem social politic; ea implică
abdicarea de la sacrul ideal al respectului faţă de neamul românesc şi faţă de mult
încercata noastră ţară.
Firesc, cetăţenii care exercită funcţii publice şi militarii trebuie să depună jurământ
faţă de Patrie.
Deci, juridic devotamentul şi fidelitatea cetăţenilor se cuvine Republicii Moldova
iar moral, efectiv şi legitim devotamentul cetăţenilor Republicii Moldova se cuvine
României ca fiind Patria comună a tuturor românilor, fie ei moldoveni, munteni, olteni,
dobrogeni, transilvăneni etc.
Art. 57. – Apărea patriei.
„(1). Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean.
(2). Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor militare, destinate apărării
naţionale, pazei frontierei şi menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii”.
Îndatorirea de apărare a ţării aparţine tuturor cetăţenilor moldoveni. Prestarea
jurământului militar semnifică fidelitate faţă de naţiunea română din Republica Moldova
şi obligă la adoptarea unei conduite exemplare.
Art. 58. – Contribuţii financiare.
„(1). Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile
publice.
(2). Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
(3). Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege”.
Textul constituţional precizat instituie obligaţia cetăţenilor Republicii Moldova de a
contribui la cheltuielile publice, prin plata de taxe şi impozite. Se instituie o obligaţie şi
pentru autorităţile publice concretizată în aşezarea justă, motivată, a sarcinilor fiscale.
Cu excepţia prestaţiilor impuse prin lege, pentru situaţii excepţionale, orice alt tip
de prestaţii sunt interzise.
Art. 59. – „Protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea monumentelor”.
„Protecţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi
culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean”.
Textul constituţional se referă explicit la obligaţia cetăţenilor Republicii Moldova
de a proteja, conserva şi ocroti mediul înconjurător şi monumentele istorice şi culturale.
În acest mod se asigură standardele de calitate a vieţii şi protejarea sănătăţii
cetăţenilor statului şi, totodată, se prezervează istoria şi tradiţiile, amintirea vie a marilor
noştri oameni de stat şi de cultură.

