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Constituţia României

Constituţia României a fost adoptată în şedinţa Adunării Consti
tuante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Mo ni torul Oficial 
nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării 
ei prin Referendumul naţional din 8 decem brie 1991.

În anul 2003 Constituţia a fost revizuită prin Legea nr. 429/2003, 
lege ce a fost aprobată prin Referendumul naţional din 1819 
octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, 
data publicării în Monitorul Oficial nr. 758 din 29 octom brie 2003 a 
Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octom brie 2003 pentru 
confirmarea rezul tatului Referendumului na ţio  nal din 1819 octombrie 
2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României.

În urma revizuirii, Constituţia a fost republicată de Consiliul 
Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, cu reactualizarea 
denumirilor şi dânduse textelor o nouă numerotare, în Moni to rul 
Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.



Titlul II. Drepturile, libertăţile  
şi îndatoririle fundamentale

Capitolul I. Dispoziţii comune

Articolul 15. Universalitatea 
(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate 

prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale 

sau contravenţionale mai favorabile.

Notă. A se vedea şi: ► Codul civil – Legea nr. 287/2009, republicată, art. 6 
(M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011); ► Codul penal – Legea nr. 286/2009, 
art. 37 (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009); ► Convenţia europeană a drepturilor 
omului, art. 7; ► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 49.

Articolul 16. Egalitatea în drepturi 
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 

privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi 

ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română 
şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii 
Uniu nii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege 
şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.

Notă. A se vedea şi: ► O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţio narea 
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); ► Convenţia 
europeană a drepturilor omului, art. 14; ► Protocolul nr. 12 adiţional la 
Convenţia europeană a drepturilor omului; ► Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, art. 2021.

Articolul 17. Cetăţenii români în străinătate 
Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului 

român şi trebuie săşi îndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora 
ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară.
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Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat româ ni lor 
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); ► Le gea nr. 156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată (M. Of. nr. 180 
din 23 februarie 2022).

Articolul 18. Cetăţenii străini şi apatrizii 
(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se 

bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată 
de Consti tuţie şi de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, 
cu respec tarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care 
România este parte.

Notă. A se vedea şi: ► O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, republicată (M. Of. nr. 421 din 5 iunie 2008); ► Legea nr. 122/2006 
privind azilul în România (M. Of. nr. 428 din 18 mai 2006); ► Convenţia 
europeană a drepturilor omului, art. 16; ► Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, art. 18.

Articolul 19. Extrădarea şi expulzarea 
(1) Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din 

România.
(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetăţenii 

români pot fi extrădaţi în baza convenţiilor internaţionale la care 
România este parte, în condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate.

(3) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei 
con venţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.

(4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de justiţie.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală, republicată (M. Of. nr. 411 din 27 mai 2019); 
► Protocolul nr. 4 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omu lui, 
art. 34; ► Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor 
omului, art. 1; ► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 19. 

Articolul 20. Tratatele internaţionale privind drepturile omu lui
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la 
care România este parte.

Art. 18-20
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(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare 
la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi 
legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia 
cazu lui în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai 
favorabile.

Notă. A se vedea şi: ► Declaraţia universală a drepturilor omului (semnată 
de către România la 14 decembrie 1955); ► Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi Protocoalele sale adiţionale, 
ratificată de România prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994); 
► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (J.O. C 202 din 7 iunie 
2016); ► Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 
culturale, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974 (B. Of. nr. 146 din 
20 noiembrie 1974); ► Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974 (B. Of. nr. 146 din 
20 noiembrie 1974).

Articolul 21. Accesul liber la justiţie 
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 

drep turilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea 

cauzelor întrun termen rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, art. 67 (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005); ► Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 1 (M. Of. nr. 1154 din 7 
decembrie 2004); ► Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 şi 
art. 13; ► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47.

Capitolul II. Drepturile şi libertăţile  
fundamentale

Articolul 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică 

ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă 

sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

Art. 21-22
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Notă. A se vedea şi: ► Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010, 
art. 11 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010); ► Convenţia europeană a drepturilor 
omului, art. 2 şi art. 3; ► Protocolul nr. 6 adiţional la Convenţia europeană 
a drepturilor omului; ► Protocolul nr. 13 adiţional la Convenţia europeană 
a drepturilor omului; ► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
art. 24.

Articolul 23. Libertatea individuală 
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane 

sunt per mise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în 

cursul procesului penal.
(5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate 

dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel 
mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen 
rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.

(6) În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, 
să veri fice periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi 
temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, punerea în 
libertate a inculpa tului, dacă temeiurile care au determinat arestarea 
preventivă au încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri 
noi care să justifice menţinerea privării de libertate.

(7) Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt 
supuse căilor de atac prevăzute de lege.

(8) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, 
în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar 
învi nuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă 
numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.

(9) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obli gatorie, 
dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de lege.

(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea 
sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.

(11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de 
condam nare, persoana este considerată nevinovată.

(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în 
condiţiile şi în temeiul legii.

Art. 23
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(13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură 
penală.

Notă. A se vedea şi: ► Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010, 
art. 4, art. 9, art. 1561681, art. 2022441 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010); 
► Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 57; ► Pro tocolul nr. 4 
la Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 1; ► Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, art. 6, art. 48 şi art. 49 alin. (1).

Articolul 24. Dreptul la apărare 
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de 

un avocat, ales sau numit din oficiu.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, art. 15 (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005); ► Codul de 
procedură penală – Legea nr. 135/2010, art. 10, art. 89 şi urm. (M. Of. nr. 486 
din 15 iulie 2010); ► O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă (M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008); ► Convenţia europeană a 
drepturilor omului, art. 6 parag. 3; ► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, art. 48 alin. (2).

Articolul 25. Libera circulaţie 
(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este 

garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.
(2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de aşi stabili domi

ciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum 
şi de a reveni în ţară.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate (M. Of. nr. 682 din 29 iulie 2005); ► O.U.G. 
nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 
Confederaţiei Elveţiene, republicată (M. Of. nr. 774 din 2 noiembrie 2011); 
► Protocolul nr. 4 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, 
art. 2; ► Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 45.

Articolul 26. Viaţa intimă, familială şi privată 
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială 

şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă 

nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele 
mora vuri.



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,

afirmând că Înaltelor Părţi Contractante le revine responsabilitatea 
primară, conform principiului subsidiarităţii, de a garanta respectarea 
drepturilor şi libertăţilor definite 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[2],

au convenit asupra celor ce urmează:

[1]  Ratificată prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994). 
[2] Acest considerent a fost introdus prin art. 1 din Protocolul nr. 15.
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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
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democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii 
private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut 
necesară de către instanţă atunci când, în împrejurări speciale, 
publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată 
nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:
a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, întro limbă pe care 

o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei 
aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii 
apărării sale;

c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales 
de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un 
apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, 
atunci când interesele justiţiei o cer;

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să 
obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca 
şi martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege 
sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.

Articolul 7. Nicio pedeapsă fără lege
1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune 

care, în momentul în care a fost săvârşită, nu constituia o infracţiune, 
potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se 
poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă 
în momentul săvârşirii infracţiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării şi pedepsirii 
unei persoane vinovate de o acţiune sau de o omisiune care, în 
momentul săvârşirii sale, era considerată infracţiune potrivit principiilor 
generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate.

Articolul 8. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private 

şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
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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 
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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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Articolul 16. Libertatea de a desfăşura o activitate comercială
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută 

în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.

Articolul 17. Dreptul de proprietate
(1) Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a 

folosi, de a dispune şi de a lăsa moştenire bunurile pe care lea 
dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale 
decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate 
în timp util pentru pierderea pe care a suferito. Folosinţa bunurilor 
poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.

(2) Proprietatea intelectuală este protejată.

Articolul 18. Dreptul de azil
Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute 

de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi de Protocolul din 
31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor şi în conformitate cu 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi cu Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”).

Articolul 19. Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau 
extrădare

(1) Expulzările colective sunt interzise.
(2) Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un 

stat unde există un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, 
torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.

Titlul III. Egalitatea

Articolul 20. Egalitatea în faţa legii
Toate persoanele sunt egale în faţa legii.

Articolul 21. Nediscriminarea
(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum 

sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile 
genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice 
altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, 
un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
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(2) În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere 
dispoziţiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare 
pe motiv de cetăţenie.

Articolul 22. Diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică
Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică.

Articolul 23. Egalitatea între femei şi bărbaţi
Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie asigurată în toate dome

niile, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, munca şi 
remunerarea.

Principiul egalităţii nu exclude menţinerea sau adoptarea de 
măsuri care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului sub
reprezentat.

Articolul 24. Drepturile copilului
(1) Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare pentru 

asigurarea bunăstării lor. Ei îşi pot exprima în mod liber opinia. Aceasta 
se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcţie de vârsta 
şi gradul lor de maturitate.

(2) În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt 
realizate de autorităţi publice sau de instituţii private, interesul superior 
al copilului trebuie să fie considerat primordial.

(3) Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii 
personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului 
în care acestea sunt contrare interesului său.

Articolul 25. Drepturile persoanelor în vârstă
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor în vârstă 

de a duce o viaţă demnă şi independentă şi de a participa la viaţa 
socială şi culturală.

Articolul 26. Integrarea persoanelor cu handicap
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap 

de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea 
socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.
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