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Expunere de motive

Prezenta  propunere  legislativă  privind  interzicerea  autonomiei 

teritoriale și a oricărei forme de secesionism are ca obiectiv pregătirea 

statului  român,  printr-un  instrument  legislativ  adecvat,  în  fața 

provocărilor  la  adresa  suveranității  naționale  și  a  integrității  sale 

teritoriale  într-un context geopolitic  extrem de tensionat,  în prezența 

unor factori de risc la adresa României.

Statul  român  se  confruntă,  la  această  oră,  cu  o  presiune 

extraordinară, atât externă cât și internă, pentru a renunța la caracterul 

său național și unitar și a ceda din prerogativele sale privind teritoriul 

național. Avântul extermismului în Europa, dar și schimbările de granițe 

dinspre Est reprezintă tot atâtea posibile amenințări la adresa integrității 

statului român prin precedentul pe care îl creează în privința modificării 

granițelor și prin aceea că încurajează mișcările extremiste din România 

să pună în discuție autoritatea, suveranitatea și integritatea României.

În același timp, se desfășoară și în România o susținută activitate 

politică,  dar  și  așa  zis  civică,  în  vederea  obținerii  unei  forme  de 

autonomie  teritorială  și  de  secesionism,  lucru  care  pune  în  pericol 

existența statului  român. Din păcate, autoritățile române nu dețin un 

 



instrument legal actualizat și adaptat provocărilor prezente prin care să 

poată contracara distrugerea statului român din interior.

Prezentul proiect de lege își  propune tocmai de aceea să ofere 

instrumentul legal prin care activitățile în favoarea autonomiei teritoriale 

și  a  secesionismului  derulate  de  diferite  forțe  politice  sau  civice  din 

România, conectate de altfel la politicile anti-românești din afara țării în 

totala  încălcare  a  principiului  suveranității  naționale,  să  fie  oprite  și 

descurajate definitiv. În ultimii ani, aceste activități au fost în creștere 

constantă tocmai din cauza lipsei reacției autorităților române care nu 

puteau  însă  acționa  clar  în  lipsa  unei  legi  exprese  de  combatere  a 

demersurilor pentru autonomie teritorială și pentru secesionism, văzute 

ca amenințări  la adresa României.  Infracțiunea prevăzută de această 

lege vizează atât persoanele fizice, pasibile de pedeapsa cu închisoarea 

de la 1 la 5 ani, cât și cele juridice pentru care este propusă luarea 

măsurii de desființare pentru a nu mai desfășura activități anti-statale și 

anti-Constituționale.

Având în vedere argumentele mai sus exprimate, considerăm oportună 

adoptarea prezentei propuneri legislative. 
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