
Titlul I. Principii generale

Articolul 1. Statul român 
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar 

şi indi vizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demni

tatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic repre zintă valori 
supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi 
idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echili
brului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul 
democraţiei constituţionale.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi 
a legilor este obligatorie.

Articolul 2. Suveranitatea 
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o 

exer cită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri 
libe re, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suverani tatea 
în nume propriu.

Articolul 3. Teritoriul 
(1) Teritoriul României este inalienabil.
(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respec

tarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului 
internaţional.

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, 
oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt decla rate municipii.

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate 
populaţii străine.

Notă. A se vedea şi: ► O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României (M. Of. nr. 352 din 30 iunie 2001); ► Legea nr. 17/1990 privind 
regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue 
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şi al zonei economice exclusive ale României, republicată (M. Of. nr. 252 
din 8 aprilie 2014).

Articolul 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni 
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi soli da

ritatea cetăţenilor săi.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetă

ţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, 
de limbă, de reli  gie, de sex, de opinie, de apartenenţă politi că, de 
avere sau de origine socială.

Notă. A se vedea şi: ► O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată (M. Of. nr. 166 din 7 martie 2014); 
► Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, republicată (M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013).

Articolul 5. Cetăţenia 
(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde 

în condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândito 

prin naştere.

Notă. A se vedea şi Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată 
(M. Of. nr. 576 din 13 august 2010).

Articolul 6. Dreptul la identitate 
(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând 

mino rităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dez
voltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de 
nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

Notă. A se vedea şi: ► Convenţiacadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, 
încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată prin Legea nr. 33/1995 
(M. Of. nr. 82 din 4 mai 1995); ► Carta europeană a limbilor regionale sau 
minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, ratificată prin Legea 
nr. 282/2007 (M. Of. nr. 752 din 6 noiembrie 2007); ► Convenţia internaţională 
privind eliminarea tuturor formelor de discri minare rasială, adoptată şi deschisă 
spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 2106 

Art. 4-6
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(XX) din 21 decembrie 1965, intrată în vigoare la 4 ianuarie 1969, la care 
România a aderat prin Decretul nr. 345/1970 (B. Of. nr. 92 din 28 iulie 1970).

Articolul 7. Românii din străinătate
Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontie

relor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 
identi tăţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legis la ţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni, republicată (M. Of. nr. 261 din 22 aprilie 2009); ► Legea 
nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate 
(M. Of. nr. 347 din 6 mai 2016); ► Legea nr. 156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată (M. Of. nr. 291 
din 5 mai 2009).

Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice 
(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o 

garanţie a democraţiei constituţionale.
(2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea 

în con diţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voin ţei 
politice a cetă ţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea 
teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată 
(M. Of. nr. 408 din 10 iunie 2015); ► Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (M. Of. 
nr. 446 din 23 iunie 2015).

Articolul 9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profe sio nale 
Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi 

îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele 
contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profe
sionale, economice şi sociale ale membrilor lor.

Notă. A se vedea şi Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată 
(M. Of. nr. 625 din 31 august 2012).

Articolul 10. Relaţii internaţionale 
România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, 

în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile 
şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

Art. 7-10
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Articolul 11. Dreptul internaţional şi dreptul intern 
(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu 

bunăcredinţă obligaţiile cei revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din 

dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină 

parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate 
avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

Notă. A se vedea şi Legea nr. 590/2003 privind tratatele (M. Of. nr. 23 din 
12 ianuarie 2004).

Articolul 12. Simboluri naţionale 
(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, 

în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
(2) Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
(3) Imnul naţional al României este „Deşteaptăte române”.
(4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 
statului (M. Of. nr. 236 din 24 septembrie 1992); ► Legea nr. 75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor 
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (M. Of. nr. 237 
din 26 august 1994); ► H.G. nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea 
stemei României (M. Of. nr. 295 din 17 decembrie 1993).

Articolul 13. Limba oficială 
În România, limba oficială este limba română.

Articolul 14. Capitala 
Capitala României este municipiul Bucureşti.

Art. 11-14



Convenţia europeană  
a drepturilor omului[1]

Roma, 4 noiembrie 1950

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
luând în considerare Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-

lui, procla mată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 10 
decembrie 1948,

considerând că această declaraţie urmăreşte să asigure 
recunoaşterea şi aplicarea universală şi efectivă a drepturilor pe 
care ea le enunţă,

considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 
o uniune mai strânsă între membrii săi şi că unul dintre mijloacele 
pentru a atinge acest scop este apărarea şi dezvoltarea drepturilor 
omului şi a liber tăţilor fundamentale,

reafirmând ataşamentul lor profund faţă de aceste libertăţi 
fundamentale care constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în 
lume şi a căror menţinere se bazează în mod esenţial, pe de o parte, 
pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe 
o concepţie comună şi un respect comun al drepturilor omului din 
care acestea decurg,

hotărâte, în calitatea lor de guverne ale statelor europene animate 
de acelaşi spirit şi având un patrimoniu comun de idealuri şi de tradiţii 
politice, de respect al libertăţii şi de preeminenţă a dreptului, să ia 
primele măsuri menite să asigure garantarea colectivă a anumitor 
drepturi enunţate în Declaraţia Universală[2],

au convenit asupra celor ce urmează:

[1]  Ratificată prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994). 
[2]  Potrivit art. 1 din Protocolul nr. 15, la finalul preambulului va fi adăugat 

următorul considerent: „afirmând că Înaltelor Părţi Contractante le revine respon-
sa bilitatea primară, conform principiului subsidiarităţii, de a garanta respectarea 
drepturilor şi libertăţilor defi nite în prezenta Convenţie şi protocoalele la aceasta 
şi că, în acest sens, acestea beneficiază de o marjă de apreciere, sub controlul 
Curţii Europene a Drepturilor Omului instituite prin prezenta Convenţie,”.
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Articolul 1. Obligaţia de a respecta drepturile omului
Înaltele Părţi Contractante recunosc oricărei persoane aflate 

sub juris dicţia lor drepturile şi libertăţile definite în titlul I al prezentei 
Convenţii.

Titlul I. Drepturi şi libertăţi

Articolul 2. Dreptul la viaţă
1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin 

lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât 
în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal în 
cazul în care infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă 
prin lege.

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea 
acestui articol în cazurile în care aceasta ar rezulta dintro recurgere 
absolut necesară la forţă:

a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei 
ilegale;

b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica 
evadarea unei persoane legal deţinute;

c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insu
recţie.

Notă. A se vedea şi: ► art. 15 din Protocolul nr. 6; ► preambulul şi 
art. 13 din Protocolul nr. 13.

Articolul 3. Interzicerea torturii
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau trata mentelor 

inumane ori degradante.

Articolul 4. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire.
2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată 

sau obligatorie.
3. Nu se consideră muncă forţată sau obligatorie în sensul 

prezentului articol:

Art. 1-4
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a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse 
detenţiei în con diţiile prevăzute de articolul 5 din prezenta Convenţie 
sau în timpul în care se află în libertate condiţionată;

b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză 
ser viciul militar din motive de conştiinţă, în ţările în care acest lucru 
este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar 
obligatoriu;

c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care 
ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii;

d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile 
normale.

Articolul 5. Dreptul la libertate şi la siguranţă
1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni 

nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri 
şi potrivit căilor legale:

a) dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de 
către un tribunal competent;

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale 
pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată, conform legii, de 
către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligaţii 
prevăzute de lege;

c) dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa 
autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile 
de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temei
nice de a crede în necesitatea de al împiedica să săvârşească o 
infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia;

d) dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă 
pentru edu caţia sa sub supraveghere sau despre detenţia sa legală, 
în scopul aducerii sale în faţa autorităţii competente;

e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane 
susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a 
unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei 
persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu 

Art. 5
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sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori 
de extrădare.

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul 
cel mai scurt şi întro limbă pe care o înţelege, asupra motivelor 
arestării sale şi asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa.

3. Orice persoană arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute 
de paragraful 1 litera c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată 
înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege 
cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată 
întrun termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea 
în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure 
prezentarea persoanei în cauză la audiere.

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau 
deţinere are dreptul să introducă un recurs în faţa unui tribunal, 
pentru ca acesta să statueze întrun termen scurt asupra legalităţii 
deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală.

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei 
deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul 
la reparaţii.

Notă. Prin art. 4 din Legea nr. 30/1994 de ratificare a Convenţiei, 
România a formulat o rezervă, în sensul că art. 5 din Convenţie nu va 
împiedica aplicarea de către România a dispoziţiilor art. 1 din Decretul 
nr. 976/1968, care reglementează sistemul disciplinar militar. Prin Legea 
nr. 345/2004 (M. Of. nr. 668 din 28 iulie 2004) această rezervă a fost 
retrasă, făcânduse în acelaşi timp precizarea că dispoziţiile Decretului 
nr. 976/1968 sunt şi rămân abrogate.

Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil
1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, 

în mod public şi întrun termen rezonabil a cauzei sale, de către o 
instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî 
fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate 
împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar 
accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe 
întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia în interesul 
moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale întro societate 

Art. 6



Parlamentul European, Consiliul şi Comisia proclamă în mod 
solemn textul următor ca fiind Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene.

Preambul

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, 
au hotărât să împărtăşească un viitor paşnic întemeiat pe valori 
comune.

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea este 
întemeiată pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, 
libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se întemeiază pe principiile 
democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în 
centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu 
de libertate, securitate şi justiţie.

Uniunea contribuie la păstrarea şi la dezvoltarea acestor valori 
comune, respectând diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor 
Europei, precum şi identitatea naţională a statelor membre şi organi
zarea autorităţilor lor publice la nivel naţional, regional şi local; 
Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată şi durabilă 
şi asigură libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi 
capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire.

În acest scop, este necesară consolidarea protecţiei drepturilor 
fundamentale, făcândule mai vizibile prin cartă, în spiritul evoluţiei 
societăţii, a progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.

Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competenţelor şi sarci
nilor Uniunii, precum şi a principiului subsidiarităţii, drepturile care 
rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile 
internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din 
Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, 
precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta 
va fi interpretată de către instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale 
statelor membre, acordând atenţia cuvenită explicaţiilor redactate sub 



carta ue • 134

autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat carta şi actualizate 
sub răspunderea prezidiului Convenţiei Europene.

Beneficiul acestor drepturi implică responsabilităţi şi îndatoriri 
atât faţă de terţi, precum şi faţă de comunitatea umană în general 
şi faţă de generaţiile viitoare.

În consecinţă, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi 
principiile enunţate în continuare.

Titlul I. Demnitatea

Articolul 1. Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată 

şi protejată.

Articolul 2. Dreptul la viaţă
(1) Orice persoană are dreptul la viaţă.
(2) Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau 

executat.

Articolul 3. Dreptul la integritate al persoanei
(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.
(2) În domeniile medicinei şi biologiei trebuie respectate în special:
(a) consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al persoanei 

interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;
(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care 

au drept scop selecţia persoanelor;
(c) interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor sale, ca atare, 

ca sursă de profit;
(d) interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul reproducerii.

Articolul 4. Interzicerea torturii şi a pedepselor sau trata-
mentelor inumane sau degradante

Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante.

Articolul 5. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
(1) Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute.
(2) Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forţată 

sau obligatorie.
(3) Traficul de fiinţe umane este interzis.

Art. 1-5
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Titlul II. Libertăţile

Articolul 6. Dreptul la libertate şi la siguranţă
Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă.

Articolul 7. Respectarea vieţii private şi de familie
Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor.

Articolul 8. Protecţia datelor cu caracter personal
(1) Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter 

personal care o privesc.
(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile 

precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau 
în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană 
are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi 
dreptul de a obţine rectificarea acestora.

(3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei 
autorităţi independente.

Articolul 9. Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o 
familie

Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie sunt 
garantate în conformitate cu legile interne care reglementează 
exercitarea acestor drepturi.

Articolul 10. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de 

conştiinţă şi de religie. Acest drept implică libertatea de aşi schimba 
religia sau convingerea, precum şi libertatea de aşi manifesta religia 
sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin 
intermediul cultului, învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor.

(2) Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut 
în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea 
acestui drept.

Articolul 11. Libertatea de exprimare şi de informare
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest 

drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a 

Art. 6-11
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transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi 
fără a ţine seama de frontiere.

(2) Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă 
sunt respectate.

Articolul 12. Libertatea de întrunire şi de asociere
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi 

la libertatea de asociere la toate nivelurile şi în special în domeniile 
politic, sindical şi civic, ceea ce implică dreptul oricărei persoane 
de a înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia 
la acestea pentru apărarea intereselor sale.

(2) Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea 
voinţei politice a cetăţenilor Uniunii.

Articolul 13. Libertatea artelor şi ştiinţelor
Artele şi cercetarea ştiinţifică sunt libere. Libertatea universitară 

este respectată.

Articolul 14. Dreptul la educaţie
(1) Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul 

la formare profesională şi formare continuă.
(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul 

obligatoriu.
(3) Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea 

principiilor democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura 
educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri 
religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate 
cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.

Articolul 15. Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul 
la muncă

(1) Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita 
o ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber.

(2) Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de aşi căuta un loc 
de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în 
orice stat membru.

(3) Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe 
teritoriul statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente 
acelora de care beneficiază cetăţenii Uniunii.
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