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1. Cataloagele internaționale de drepturi ale omului (CEDO, DUDO și PIDCP) 

 1.1 În ierarhia normelor naționale, care este poziția/specificitatea/forța juridică a 

tratatelor internaționale privind drepturile omului?  

 Pentru înțelegerea clară a  raporturilor dintre normele juridice provenind din dreptul intern 

și cel internațional și modalitatea în care aceste norme  se armonizează, precizăm de la început că 

aceste raporturi sunt clar reglementate de Constituția României în: 

- art.11 - Dreptul internațional și dreptul intern;  

- art.20 – Tratatele internaționale privind drepturile omului;  

-  art.148 - Integrarea în Uniunea Europeană.   

Din lecturarea celor trei texte menționate se desprind următoarele concluzii:  

- tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern;  acestea capătă în dreptul intern forța 

juridică și poziția în ierarhia actelor normative dată de actul de ratificare, cu consecințele 

corespunzătoare; noțiunea de ”tratat internațional” are un sens larg,  aceasta incluzând acte 

internaționale indiferent de denumirea acestora (tratat, convenție, protocol, cartă, statut, 

memorandum, etc);  

- tratatele în materia drepturilor omului  la care România este parte constituie o categorie distinctă: 

acestea se integrează ”blocului de constituționalitate”, având valoare interpretativă constituţională 

(în sensul că dispoziţiile constituţionale trebuie interpretate şi aplicate în concordanţă cu prevederile 

tratatelor internaţionale în materia drepturilor omului la care România este parte) şi prioritate de 

aplicare în caz de neconcordanță cu legile interne, cu excepția situației în care Constituția sau legile 

interne cuprind dispoziții mai favorabile;  

- tratatele constitutive ale Uniunii  Europene, așadar inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări europene  cu caracter obligatoriu, constituie de 

asemenea o categorie de acte internaţionale cu un regim juridic distinct,  în sensul că au prioritate 
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faţă de dispoziţiile contrare din  legile interne; acestea au o poziţie supralegislativă, dar 

infraconstituţională. 

Răspunzând, în continuare, primei întrebări, arătăm că, potrivit art.20 din Constituția 

României, cu denumirea marginală Tratatele internaționale privind drepturile omului, ”(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. (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 cazului în care Constituţia sau legile interne conţin 

dispoziţii mai favorabile.”  Rezultă, așadar, că tratatele internaționale privind drepturile omului la 

care România este parte au valoare interpretativă constituțională și prioritate față de normele interne, 

cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. 

 

 1.2 Care este mecanismul de integrare a tratatelor internaționale în ordinea juridică 

națională? 

Art.11 din Constituția României, cu denumirea marginală Dreptul internațional și dreptul 

intern prevede în alin.(2) faptul că  ”Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din 

dreptul intern.” Ca urmare,  un act internațional devine parte integrantă a legislației interne române 

doar după ratificarea de către Parlament, potrivit legii. 

 

 1.3 Este posibilă invocarea efectului direct al cataloagelor internaționale de drepturi ale 

omului? Dacă da, vă rugăm să descrieți mecanismul. 

Art.20 din Constituție, mai sus citat, oferă temeiul juridic pentru invocarea directă a tratatelor 

internaționale privind drepturile omului atât în fața Curții Constituționale cât și a instanțelor de 

judecată. Sub acest aspect,  cu referire, de exemplu, la Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului 

și a Libertăților fundamentale, Curtea Constituțională a României a invocat și jurisprudența  Curții  

Europene a Drepturilor Omului (cauza Dumitru Popescu c. României, Hotărârea din 26 aprilie 2007, 

cauza Vermeire c. Belgiei, Hotărârea din 29 noiembrie 1991) în sensul că  prevederile Convenţiei 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale fac parte integrantă din ordinea 

juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligaţia pentru judecătorul naţional de 

a asigura efectul deplin al normelor acesteia, asigurându le preeminenţa faţă de orice altă prevedere 

contrară din legislaţia naţională. Curtea Europeană a constatat că statutul conferit Convenţiei în 

dreptul intern permite instanţelor naţionale să înlăture, din oficiu sau la cererea părţilor, prevederile 

dreptului intern pe care le consideră incompatibile cu Convenţia şi protocoalele sale adiţionale 

(Decizia nr. 724 din 1 iunie 2010, M. Of. nr. 465 din 7 iulie 2010). 

   

            2. Cataloagele transnaționale de drepturi ale omului (Carta)  

             2.1 Este Carta un punct de referință pentru controlul constituționalității normelor juridice 

și/sau deciziilor autorităților publice, fie direct (punct de referință formal în unele state membre 
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ale UE), fie indirect, prin „influențe” asupra cataloagelor naționale (punct de referință material 

în alte state)? 

 Aderarea la Uniunea Europeană a determinat ca  normele dreptului Uniunii Europene să 

devină instrument de referință pentru controlului de constituționalitate, în aplicarea și cu  distincțiile 

prevăzute de textul art.148 din Constituție - Integrarea în Uniunea Europeană, în raport  de care s-

a dezvoltat deja o bogată jurisprudență a Curții Constituționale.  

 Potrivit art.148 din Constituția României,  ”(1) Aderarea României la tratatele constitutive 

ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al 

exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin 

lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi 

din numărul deputaţilor şi senatorilor. 

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi 

celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare 

din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. 

(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele 

de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. 

(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează 

aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2). 

(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter 

obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.” 

 Cu privire la modul de interpretare şi aplicare a textului constituțional menționat, 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României a cunoscut o evoluţie care conduce la formularea, 

în esență, a următoarelor concluzii:  

- Constituţia este unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate;  

-  o normă de drept european poate fi utilizată în cadrul controlului de constituţionalitate ca 

normă interpusă celei directe de referinţă, ce nu poate fi decât Constituția,  cu respectarea unor 

condiții (o condiție de ordin obiectiv, ce privește claritatea normei, și una de ordin subiectiv, ce ține 

de marja de apreciere a relevanței constituționale a normei de drept european). În acest sens, Curtea 

Constituțională a României a reținut că  „folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului 

de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă [n.a Constituția României] implică, în 

temeiul art.148 alin.(2) şi (4) din Constituţia României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, 

această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să 

fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă 

parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât 

conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei - unica 

normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate. Într-o atare ipoteză demersul 

Curţii Constituţionale este distinct de simpla aplicare şi interpretare a legii, competenţă ce aparţine 

instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor administrative, sau de eventualele chestiuni ce ţin de politica 

legislativă promovată de Parlament sau Guvern, după caz.” Aprecierea relevanței constituționale 

revine exclusiv Curții Constituționale a României;  
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- cât privește Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,  Curtea Constituțională a 

României a statuat, în mod distinct, că aceasta este, de principiu, aplicabilă în controlul de 

constituţionalitate ”în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în 

materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecţie este cel 

puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului.” (de exemplu, Decizia 

nr.871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 

2010) 

 

           2.2 Este jurisprudența CJUE în materia drepturilor omului folosită ca orientare în ceea ce 

privește interpretarea și aplicarea cataloagelor naționale din țara dvs. de către instanțele ordinare 

sau ca sursă de elaborare a legilor pe cale jurisprudențială? 

Curtea Constituțională utilizează  jurisprudența  CJUE  ca orientare în ceea ce privește 

interpretarea și aplicarea drepturilor fundamentale consacrate de Constituția României, sens în 

care vom exemplifica în continuare. 

Astfel,   sesizată fiind cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.53 alin.(1) din 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice potrivit cărora „Vârsta standard de 

pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se 

realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa 

nr.5.”, și observând  că, în realitate, critica de neconstituționalitate vizează doar dispozițiile care 

stabilesc vârsta de pensionare diferită pentru femei în raport cu bărbații,  în coroborare cu dispozițiile 

din Codul muncii  referitoare la  încetarea de drept a contractului de muncă, CCR a apreciat că este 

necesară sublinierea distincției dintre cele două problematici (condițiile de pensionare, respective 

încetarea de drept a contractului individual de muncă).  

Reținând că departajarea acestor problematici nu rezultă doar din sediul diferit al 

reglementărilor naționale — Legea nr.263/2010, în ceea ce privește stabilirea condițiilor de 

pensionare, și Legea nr.53/2003, referitor la situațiile în care încetează contractul individual de 

muncă —, dar și din reglementarea diferită a acestor instituții la nivel european, CCR a  

considerat că este relevantă, în acest sens, distincția pe care Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene o face între condițiile de pensionare (care permit stabilirea unor vârste diferite între 

bărbați și femei) și condițiile de încetare a contractului de muncă, care trebuie să fie uniforme 

pentru bărbați și femei. 

 CCR a reținut în considerentele deciziei  pronunțate următoarele: «atât prin Hotărârea din 

26 februarie 1986, pronunțată în Cauza M. H. Marshall împotriva Southampton and South-West 

Hampshire Area Health Authority (Teaching), paragrafele 32 și 36, cât și prin Hotărârea din 18 

noiembrie 2010, pronunțată în Cauza Pensionsversicherungsanstalt împotriva Christine Kleist, 

paragraful 24, instanța europeană a subliniat că „problema condițiilor de acordare a pensiei pentru 

limită de vârstă, pe de o parte, și cea a condițiilor de încetare a raportului de muncă, pe de altă parte, 

sunt distincte”. În acest sens a făcut o departajare clară între dispozițiile Directivei 76/207/CEE a 

Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament 

între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea 

profesională, precum și condițiile de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
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L, nr.39 din 14 februarie 1976, dispoziții care prevedeau aplicarea principiului egalității de tratament 

în privința condițiilor de muncă, inclusiv a celor care reglementează concedierea și care presupuneau 

ca bărbaților și femeilor să li se garanteze aceleași condiții, fără discriminare pe criterii de sex [art.5 

alin.(1), respectiv art.3 alin.(1) lit.c)] și dispozițiile Directivei Consiliului 79/7/CEE din 19 

decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei 

în domeniul securității sociale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.6 din 10 

ianuarie 1979, prevederi legale potrivit cărora puteau fi excluse din câmpul de aplicare al acestei din 

urmă directive reglementările naționale referitoare la stabilirea vârstei de pensionare în vederea 

acordării pensiei pentru limită de vârstă, astfel că statele membre puteau stabili vârste de pensionare 

diferite pentru femei în raport cu bărbații [art.7 alin.(1) lit.a)]. În acest sens, instanța europeană, în 

Cauza M. H. Marshall împotriva Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 

(Teaching), paragraful 37, sublinia că „în timp ce excepția prevăzută la art.7 din Directiva 79/7 are 

în vedere consecințele care decurg din limita de vârstă pentru prestațiile de securitate socială, 

prezenta cauză vizează problema concedierii în sensul articolului 5 din Directiva 76/207.” Aceleași 

considerente au fost reținute și prin Ordonanța din 7 februarie 2018, pronunțată de Curtea de la 

Luxembourg în cauzele conexate Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, 

Loredana Barbanera împotriva Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, și Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma împotriva Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, 

Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), și Catia Passeri împotriva Fondazione 

Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17), paragrafele 25 și 26, raportat la prevederile actuale ale art.14 

alin.(1) lit.c) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului european și a Consiliului din 5 iulie 2006 

privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați 

și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr.204 din 26 iulie 2006, dispoziții care interzic orice discriminare directă sau 

indirectă pe criteriul sexului în sectoarele public sau privat, inclusiv organismele publice, în ceea ce 

privește „condițiile de încadrare în muncă și de muncă, inclusiv condițiile de concediere, precum și 

remunerația, astfel cum este prevăzut la articolul 141 din tratat”, înlocuind, astfel, dispozițiile 

abrogate ale Directivei 76/207, mai sus amintite».  

Față de aceste statuări ale instanței europene, Curtea Constituțională a considerat că 

jurisprudența sa anterioară referitoare la reglementarea care stabilește vârste diferite de pensionare 

pentru femei în raport cu bărbații nu este aplicabilă și cu privire la prevederile de lege care stabilesc 

condițiile încetării de drept a contractului individual de muncă, aceasta impunând o analiză separată.   

Examinând, în consecință, criticile de neconstituționalitate Curtea a apreciat că încetarea raportului 

de muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a 

acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecință asupra 

încetării contractului individual de muncă ce decurge ope legis dobândește valențe neconstituționale, 

în măsura în care ignoră voința femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaților. 

Curtea a considerat că această interpretare este în sensul reglementărilor europene, așa cum reiese 

din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, Curtea reține că, potrivit art.14 

alin.(1) lit.c) din Directiva 2006/54/CE, „se interzice orice discriminare directă sau indirectă pe 

criteriul sexului în sectoarele public sau privat, inclusiv organismele publice, în ceea ce privește: 

[....] c) condițiile de încadrare în muncă și de muncă, inclusiv condițiile de concediere, precum și 

remunerația, astfel cum este prevăzut la articolul 141 din tratat.” Așa cum s-a reținut și mai sus, o 

reglementare asemănătoare s-a regăsit și în Directiva 76/207/CEE. Prin Hotărârea din 26 februarie 
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1986, pronunțată în Cauza M. H. Marshall împotriva Southampton and South-West Hampshire Area 

Health Authority (Teaching), paragraful 38, Hotărârea din 18 noiembrie 2010, pronunțată în Cauza 

Pensionsversicherungsanstalt împotriva Christine Kleist, paragraful 28, și Ordonanța din 7 februarie 

2018, pronunțată de Curtea de la Luxembourg în cauzele conexate Manuela Maturi, Laura Di Segni, 

Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera împotriva Fondazione Teatro dell’Opera di 

Roma, și Fondazione Teatro dell’Opera di Roma împotriva Manuela Maturi, Laura Di Segni, 

Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), și 

Catia Passeri împotriva Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) paragraful 28, instanța 

europeană a statuat că o politică generală de concediere care presupune concedierea unei salariate 

doar pentru motivul că a atins sau a depășit vârsta de la care aceasta are dreptul la pensie pentru 

limită de vârstă, care, potrivit legislației naționale este diferită pentru bărbați și pentru femei, 

constituie discriminare pe criterii de sex, interzisă de prevederile directivelor amintite.  

În concluzie, Curtea a admis  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) 

lit.c) teza întâi din Legea nr.53/2003 — Codul muncii și a constatat că acestea sunt constituționale 

în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita 

continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv 

până la împlinirea vârstei de 65 de ani.De asemenea, a respins, ca neîntemeiată, excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art.53 alin.(1) teza întâi din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, constatând  că acestea sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

(Decizia nr.387 din 5 iunie 2018,  publicată în Monitorul Oficial nr.642 din 24 iulie 2018) 

    Tot astfel, într-o altă cauză, Curtea Constituțională a invocat jurisprudența sa în aceeași 

materie, precum și  considerente ale  Hotărârii din 8 aprilie 2014 a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene,  pronunțată în cauzele conexate C-293/12 — Digital Rights Ireland Ltd împotriva 

Minister for Communications, Marine and Natural Resources și alții — și C-594/12 — Kärntner 

Landesregierung și alții, în care s-a reținut că  datele ce fac obiectul reglementării Directivei 

2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor 

generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile 

publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE, invalidate, 

conduc la concluzii foarte precise privind viața privată a persoanelor ale căror date au fost păstrate, 

concluzii ce pot viza obiceiurile din viața cotidiană, locurile de ședere permanentă sau temporară, 

deplasările zilnice sau alte deplasări, activitățile desfășurate, relațiile sociale ale acestor persoane și 

mediile sociale frecventate de ele (paragraful 27) și că, în aceste condiții, chiar dacă, potrivit art.1 

alin.(2) și art.5 alin.(2) din Directiva 2006/24/CE, este interzisă păstrarea conținutului comunicațiilor 

și al informațiilor consultate prin utilizarea unei rețele de comunicații electronice, păstrarea datelor 

în cauză poate afecta utilizarea de către abonați sau de către utilizatorii înregistrați a mijloacelor de 

comunicare prevăzute de această directivă și, în consecință, libertatea lor de exprimare, garantată 

prin art.11 din Cartă (paragraful 28).  Curtea a mai reținut că prin aceeași hotărâre Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene a criticat lipsa autorizării sau aprobării instanței judecătorești cu privire la 

solicitările de acces la datele reținute în vederea utilizării lor în scopul prevăzut de lege, formulate 

de către organele de stat desemnate autorități în domeniul securității cibernetice, această lipsă 

echivalând cu insuficiența garanțiilor procesuale necesare ocrotirii dreptului la viața privată și a 

celorlalte drepturi consacrate de art.7 din Carta drepturilor și libertăților fundamentale și a dreptului 

fundamental la protecția datelor cu caracter personal, consacrat de art.8 din Cartă (paragraful 62). 

(Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2015) 
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 Cât privește instanțele de judecată din perspectiva art.148 din Constituție, CCR a statuat 

că acestea au competența  de a stabili dacă există o contrarietate între legea naţională şi dreptul 

european. Instanța de judecată, pentru a ajunge la o concluzie corectă şi legală, din oficiu sau la 

cererea părţii, poate formula o întrebare preliminară în sensul art. 267 din Tratatul privind 

Funcţionarea Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. (Decizia nr. 137 din 25 

februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 22 martie 2010)  

CCR  a  reținut în jurisprudența sa și obligația de interpretare conformă, arătând că  are un 

caracter primar și principal, judecătorul sau autoritatea publică având obligația, înainte de oricare 

alta, de a interpreta conform norma de drept intern– în cauza respectivă – cu directiva incidentă. „În 

această privință, trebuie amintit că principiul interpretării conforme impune în plus ca instanțele 

naționale să facă tot ce ține de competența lor, luând în considerare ansamblul dreptului intern și 

aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru a garanta efectivitatea deplină a 

directivei în discuție și pentru a identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta” (a 

se vedea Hotărârea Marii Camere din 24 ianuarie 2012, pronunțată în Cauza C-282/10, Maribel 

Dominguez împotriva Centre informatique du Centre Ouest Atlantique și Préfet de la Région Centre, 

paragraful 27). (Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018, M. Of. nr.  175 din 23 februarie 2018) 

 Curtea a reținut și obligații ale legiuitorului în acest sens statuând, de exemplu într-o cauză 

că  ”deși înțelesul normei europene a fost deslușit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cerințele 

rezultate din această hotărâre nu au relevanță constituțională, ele ținând mai degrabă de obligația 

legislativului de a edicta norme în sensul hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, în caz 

contrar găsindu-și eventual aplicarea art. 148 alin. (2) din Constituția României”. (Decizia nr. 668 

din 18 mai 2011, M. Of. nr. 487 din 8 iulie 2011) Într-o altă cauză, Curtea Constituțională a reținut 

că ”Nepunerea de acord a dispozițiilor art.86 alin.(6) teza întâi din Legea nr.85/2006 cu actele 

obligatorii Uniunii Europene cu relevanță constituțională în perioada de activitate a Legii nr.85/2006 

constituie eo ipso o încălcare a prevederilor art.148 alin.(4) din Constituție, întrucât legiuitorul a 

permis ca raporturile juridice de muncă să fie guvernate de aceste dispoziții naționale, derobându-se 

de obligația sa constituțională de a garanta, pe plan legislativ, cel puțin același nivel de protecție al 

dreptului la măsuri de protecție socială a muncii cu cel prevăzut în actele obligatorii ale Uniunii 

Europene, precum și de a pune de acord în mod permanent și continuu legislația națională 

infraconstituțională cu actele obligatorii ale Uniunii Europene. ”(Decizia nr.64 din 24 februarie 

2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.286 din 28 aprilie 2015) 

   De altfel, Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normatice stabilește în art.6 alin.(1)  obligații în sarcina inițiatorilor actelor normative, după cum 

urmează: ”Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care 

să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le cuprinde trebuie 

să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a 

statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale 

armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele 

internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului."  

http://www.constitutiaromaniei.ro/art-148-integrarea-in-uniunea-europeana/
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             2.3 Este impactul Cartei, la nivel național, condiționat, în termeni constituționali, de 

gradul comparabil de protecție oferit sau, după caz, în anumite state membre ale UE, de 

introducerea unei cereri de pronunțare a unei decizii preliminare de către CJUE?   

 A se vedea supra, pct. 2.1 și 2.2., unde am arătat că potrivit jurisprudenței Curții 

Constituționale a României, Carta  că este aplicabilă în controlul de constituţionalitate ”în măsura în 

care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale, 

cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecţie este cel puţin la nivelul normelor 

constituţionale în domeniul drepturilor omului.” Pentru a ajunge la o concluzie corectă şi legală, din 

oficiu sau la cererea părţii, instanța poate formula o întrebare preliminară în sensul art. 267 din 

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

 Cât privește instanțele de judecată, acestea au sarcina aplicării cu prioritate a reglementărilor 

europene  obligatorii, așadar  și a Cartei, în raport cu prevederile contrare ale  legislaţiei naţionale 

infraconstituționale, aceasta fiind o chestiune de aplicare a legii, şi nu de constituţionalitate. 

 

 3. Cataloagele naționale de drepturi ale omului 

             3.1 Este catalogul național de drepturi fundamentale ale omului inclus în Constituția 

țării dvs.? Dacă da, sub ce formă (document constituțional specific, capitol din Constituție, 

parte a ordinii constituționale)? Care este structura acestuia? 

 Constituția României este alcătuită din VIII Titluri, dintre care Titlul II se intitulează 

”Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale”. Capitolul II  al titlului menționat, cu 

denumirea marginală  Drepturile şi libertăţile fundamentale  reglementează: Dreptul la viaţă şi la 

integritate fizică şi psihică (art.22); Libertatea individuală  (art.23); Dreptul la apărare 

(art.24);   Libera circulaţie (art.25), Viaţa intimă, familială şi privată (art.26),  Inviolabilitatea 

domiciliului (art.27), Secretul corespondenţei (art.28), Libertatea conştiinţei (art.29),  Libertatea de 

exprimare (art.30),  Dreptul la informaţie  (art.31),  Dreptul la învăţătură (art.32), Accesul la cultură 

(art.33), Dreptul la ocrotirea sănătăţii (art.34), Dreptul la mediu sănătos  (art.35), Dreptul de vot 

(art.36),  Dreptul de a fi ales (art.37), Dreptul de a fi ales în Parlamentul European 

(art.38),  Libertatea întrunirilor (art.39), Dreptul de asociere (art.40), Munca şi protecţia socială a 

muncii  (art.41),  Interzicerea muncii forţate (art.42), Dreptul la grevă (art.43), Dreptul de proprietate 

privată (art.44) Libertatea economică (art.45), Dreptul la moştenire (art.46), Nivelul de trai 

(art.47), Familia (art.48),   Protecţia copiilor şi a tinerilor (art.49),  Protecţia persoanelor cu handicap 

(art.50),  Dreptul de petiţionare (art.51), Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art.52),  

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi (art.53).  De asemenea, capitolul I al 

aceluiași Titlu consacră o serie de principii generale aplicabile drepturilor și libertăților 

fundamentale, respectiv Universalitatea (art.15), care include și principiul neretroactivității legii, cu 
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excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, Egalitatea în drepturi(art.16) și Accesul 

liber la justiție (art.21). 

 

            3.2 Care este contextul istoric al creării catalogului național de drepturi ale omului în 

țara dvs.? În țara dvs., respectiva legislație a fost influențată de o alta (anterioară sau străină), 

sau este originală? 

 Revoluția din anul 1989  a condus la schimbarea regimului politic  în România și reașezarea 

statului pe baze democratice, reflectate în principiile și normele noi Constituții, adoptate în anul 

1991. În dezbaterile care au însoțit adoptarea textelor din Titlul II al Constituției, dedicate drepturilor 

și libertăților fundamentale, s-a conturat ideea evoluției permanente a instituției drepturilor, iar  ”din 

multitudinea drepturilor unei persoane, pentru Constituție au fost selectate cele care par a fi esențiale, 

cum spun autorii de drept public, pentru viața, libertatea și libera dezvoltare a personalității umane, 

iar această selecție valorică s-a realizat examinându-se declarațiile, pactele și convențiile 

internaționale, constituțiile democratice din România, dispozițiile similare din constituțiile unor state 

cu incontestabilă tradiție democratică, realitățile și mai ales perspectivele drepturilor omului pe plan 

intern și international.”1 S-a accentuat teza că ”problema drepturilor omului a depășit demult 

granițele naționale, devenind o problemă a lumii, o limbă comună a oamenilor de pretutindeni, de 

aici necesitatea corelației dintre dreptul intern și dreptul internațonal.”2 

 

            3.3 Care a fost evoluția catalogului național de drepturi ale omului în timp? A suferit 

modificări, completări cu noi drepturi? Există o procedură constituțională de modificare sau 

completare a acestuia? 

 Catalogul de drepturi fundamentale reglementat de Constituția României adoptată în anul 

1991 a fost îmbogățit cu prilejul revizuirii acesteia, în anul 2003,  în sensul introducerii de drepturi 

sau garanții noi, în parte ca urmare și a receptării jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 

Omului.  

Exemplificând, arătăm că în Constituția din 1991,  art.21- Accesul liber la justiție cuprindea 

două alienate, în timp ce  după revizuirea Constituției, în 2003, același articol cuprinde patru alienate. 

Prin valorificarea art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, care 

consacră dreptul la un proces echitabil, textul legii fundamentale române a fost îmbogățit prin 

statuarea expresă a dreptului părților la un process echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen 

rezonabil. S-a stabilit  de asemenea, printr-un alineat distinct, că jurisdicțiile speciale sunt facultative 

și gratuite. Tot astfel,  în Constituția din 1991,  art.23- Libertatea individuală, cuprindea 9 alineate, 

în timp ce după revizuirea Constituției, în 2003, același articol cuprinde 12 alineate și modificări de 

esență. Astfel de modificări privesc, între altele,  dispunerii arestării, care se poate realiza de 

judecător iar nu de către ”magistrat” (adică și de procuror), ca în reglementarea anterioară, 

reglementarea termenelor maxime pentru arestarea preventive, drepturile persoanei reținute sau 

                                                           
1 A. Iorgovan, Odiseea elaborării Constituției, p.182 

2 Ibidem 
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arestate preventiv.  Au fost reglementate ca drepturi fundamentale drepturi noi precum Accesul la 

cultură (art.33) și Dreptul la un mediu sănătos (art.35). 

 Procedura constituțională de revizuire a Constituției  este prevăzută de dispozițiile art.150-

152 din Constituție, și presupune parcurgerea acelorași etape, indiferent de obiectul revizuirii.       Cât 

privește în mod specific drepturile și libertățile fundamentale, acestea fac parte din așa numitul 

nucleu dur al Constituției, în sensul că Legea fundamentală română stabilește expres, în art.152 

alin.(2),  faptul că ” nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi 

a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”. 

 

 

 4. Relațiile dintre diferitele cataloage de drepturi ale omului 

4.1 Ne puteți oferi exemple din jurisprudența instanței dvs. de folosire a unui catalog 

internațional? 

Un exemplu de notorietate, în care Curtea Constituțională a făcut deopotrivă aplicarea 

dispozițiilor din Carta Drepturilor și Libertăților Funadmentale și a Convenției pentru apărarea 

dreprurilor fundamentale precum și, în aplicarea normelor constituționale ale art.148, a realizat 

prima sa trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, îl constituie decizia prin care 

a admis  excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 277 alin. (2) şi (4) din 

Codul civil sunt constituţionale în măsura în care permit acordarea dreptului de şedere pe teritoriul 

statului român, în condiţiile stipulate de dreptul european, soţilor - cetăţeni ai statelor membre ale 

Uniunii Europene şi/sau cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex, 

încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene (Decizia nr.534 din 18 iulie, M. 

Of. nr. 842 din 3 octombrie 2018). 

În decizia menționată, Curtea Constituțională, aplicând cele dispuse de instanţa europeană în 

interpretarea normelor europene, ca răspuns la întrebările preliminare, a  constatat  că «relaţia pe 

care o are un cuplu format din persoane de acelaşi sex intră în sfera noţiunii de "viaţă privată", 

precum şi a noţiunii de "viaţă de familie", asemenea relaţiei stabilite într-un cuplu heterosexual, fapt 

ce determină incidenţa protecţiei dreptului fundamental la viaţă privată şi de familie, garantat de art. 

7 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de art. 8 din Convenţia europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi de art. 26 din Constituţia României. 

Bucurându-se de dreptul la viaţă privată şi de familie, persoanele de acelaşi sex, care formează 

cupluri stabile, au dreptul de a-şi exprima personalitatea în interiorul acestor relaţii şi de a beneficia, 

în timp şi prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaştere legală şi judiciară a drepturilor şi 

îndatoririlor corespunzătoare (a se vedea, în acest sens, şi hotărârea Curţii Constituţionale din Italia 

- Ordinanza n. 4/2011, publicată în Gazzetta Ufficiale nr. 2 din 12 ianuarie 2012).» Prin urmare, 

Curtea a constatat că dispoziţiile art. 277 alin. (2) din Codul civil, potrivit cărora "căsătoriile dintre 

persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni 

străini nu sunt recunoscute în România" nu pot constitui temeiul pentru autorităţile competente ale 

statului român de a refuza acordarea dreptului de şedere, pe teritoriul României, soţului - resortisant 

al unui stat membru al Uniunii Europene şi/sau a unui stat terţ, persoană de acelaşi sex, care este 

file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/00141529.htm
file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/00067035.htm
file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/00067035.htm
file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/00068397.htm
file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/00141529.htm


 
 

11 
 

legat printr-o căsătorie, legal încheiată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu un 

cetăţean român, cu domiciliul ori reşedinţa în România, sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii 

Europene, care are dreptul de rezidenţă în România, pentru motivul că dreptul intern român nu 

prevede/recunoaşte căsătoria între persoane de acelaşi sex. Astfel, în condiţiile în care prevederile 

art. 277 alin. (4) din Codul civil statuează că "Dispoziţiile legale privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rămân 

aplicabile", interdicţia recunoaşterii căsătoriei nu se aplică în situaţia în care cetăţeanul unui stat 

membru al Uniunii Europene sau al unui stat terţ, persoană de acelaşi sex, căsătorită cu un cetăţean 

român sau al unui stat membru al Uniunii Europene, în temeiul articolului 21 alineatul (1) TFUE şi 

al articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2004/38, solicită acordarea dreptului de şedere, pentru o 

perioadă mai mare de trei luni, pe teritoriul statului român, în scopul reîntregirii familiei. 

Cât privește dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale 

și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, acestea se regăsesc în  majoritatea deciziilor 

Curții Constituționale în care sunt în discuție drepturi și libertăți fundamentale. Uneori, valorificarea 

lor  a condus la revirimente jurisprudențiale sau, așa cum arătam la pct.3.3, la consacrarea 

constituțională a unor noi garanții ale drepturilor și libertăților fundamentale, cu prilejul revizuirii 

Constituției. Astfel, de exemplu, Curtea Constituțională a statuat că «prevederile constituționale ale 

art. 15 alin.(2), conform cărora "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale mai 

favorabile", trebuie interpretate, în lumina art. 20 alin.(1) din Constituție, în acord cu Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. […] Din perspectiva convențională, 

Curtea Constituţională observă că, în jurisprudența sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a 

statuat ca nimic nu împiedică statele să-și îndeplinească rolul lor de gardieni ai interesului public, 

prin stabilirea sau menținerea unei distincții între diferitele tipuri de infracțiuni. În principiu, 

Convenția nu se opune tendinței de "dezincriminare" existente în statele membre ale Consiliului 

Europei. Cu toate acestea, așa cum s-a arătat în Hotărârea din 21 februarie 1994, în cauza Ozturk 

împotriva Germaniei, aceste fapte intră sub incidența art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale. […], prevederile acestui articol garantează oricărui "acuzat" 

dreptul la un proces echitabil, indiferent de calificarea faptei în dreptul intern.» alorificând această 

decizie și, implicit, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului pe care ea a încorporat-o, 

art.15 a primit o nouă redactare la revizuirea Constituției din anul 2003, în prezent acesta consacrând 

principiul neretroactivității legii cu excepția legii penale) sau contravenționale mai favorabile. 

(Decizia nr.318/2003, M. Of. nr.697 din 6 octombrie 2003).  

Cu ocazia celui de-al XVI-lea  Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene din 

anul 2014 am prezentat o amplă selecție de jurisprudență, cu evidențierea celor mai relevante decizii 

în care a fost folosit un catalog internațional3. Jurisprudența dezvoltată după anul 2014 urmează 

aceleași coordonate, în sensul consistentei valorificări, cu precădere, a jurisprudenței Curții 

Europene a Drepturilor Omului. 

 Considerăm cu precădere relevante în acest sens, recentele decizii pronunțate cu privire la 

inițiative de revizuire a Constituției, iar, în cadrul acestora, semnificația pe care Curtea 

Constituțională a  României a reținut-o, din perspectiva cataloagelor internaționale și supranaționale 

                                                           
3 https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Roumanie-EN.pdf 

file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/00141529.htm
file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/12040871.htm
file:///C:/Users/Marieta/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197908/12018423.htm
https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Roumanie-EN.pdf
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de drepturi ale omului, demnității umane. Astfel, Curtea a reținut că ”Drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor şi garanţiile lor nu pot fi considerate un set difuz de elemente fără nicio 

legătură între ele, ci alcătuiesc un sistem coerent şi unitar de valori, întemeiat pe demnitatea umană. 

Pe lângă faptul că drepturile şi libertăţile fundamentale calificate ca atare în Constituţie se 

întemeiază pe demnitatea umană [Decizia nr. 1.109 din 8 septembrie 2009], aceasta fiind o valoare 

supremă a statului român, nu are numai o valoare proclamativă şi nu este golită de conţinut normativ, 

ci, din contră, are valoare normativă şi poate fi calificată ca fiind un drept fundamental cu un conţinut 

distinct ce pune în discuţie caracterul şi condiţia umană a individului. (…) De altfel, şi Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a statuat că însăşi esenţa Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale este respectul pentru demnitatea umană şi libertatea umană 

[Hotărârea din 29 aprilie 2002, pronunţată în Cauza Pretty împotriva Regatului Unit, paragraful 65]. 

Orice atingere adusă demnităţii umane afectează esenţa Convenţiei [Hotărârea din 2 iulie 2019, 

pronunţată în Cauza R.S. împotriva Ungariei, paragraful 34]. Obiter dictum, Curtea observă că şi 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că ordinea juridică a Uniunii Europene, în mod 

netăgăduit, se străduieşte să asigure respectarea demnităţii umane ca principiu general de drept 

[Hotărârea din 14 octombrie 2004, pronunţată în Cauza C-36/02 Omega Spielhallen-und 

Automatenaufstellungs-GmbH, paragraful 34]. A tolera o astfel de discriminare ar echivala, în ceea 

ce priveşte o astfel de persoană, cu nerespectarea demnităţii şi libertăţii la care aceasta este 

îndreptăţită şi pe care Curtea are datoria de a o proteja [Hotărârea din 30 aprilie 1996, pronunţată în 

Cauza C-13/94 P împotriva S. şi Cornwall County Council, paragraful 22]. Curtea Constituţională 

federală germană, la rândul ei, a stabilit că demnitatea umană prevăzută în art. 1 alin. (1) din titlul I 

- Drepturi fundamentale din Legea fundamentală este un drept fundamental [a se vedea, cu titlu de 

exemplu, hotărârile BVerfGE 1, 332 (347); 12, 113 (123); 15, 283 (286); 28, 151 (163); 28, 243 

(263); 61, 126 (137); sau 109, 133 (151)]. De asemenea, Consiliul Constituţional francez, prin 

Decizia nr. 94-343/344 din 27 iulie 1994, a stabilit că demnitatea umană este un principiu cu valoare 

constituţională [a se vedea şi deciziile nr. 2010-25QPC din 16 septembrie 2010 şi nr. 2015-485QPC 

din 25 septembrie 2015]. Având în vedere, pe de o parte, art. 1 alin. (3) din Constituţie, care califică 

demnitatea umană drept valoare supremă a statului român, şi, pe de altă parte, jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului coroborată cu art. 20 alin. (1) din Constituţie, plasat chiar în titlul II 

al Constituţiei - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, rezultă că demnitatea umană este 

însăşi sursa, temeiul şi esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale, astfel că art. 152 alin. (2) din 

Constituţie prin raportare la demnitatea umană se poate analiza din două perspective complementare: 

principiu director în privinţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi drept fundamental distinct, iar 

înţelesul său bivalent se valorizează ca o limită a revizuirii Constituţiei în sensul art. 152 alin. (2) 

din Constituţie. Chiar dacă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene antereferită nu se 

valorizează în cadrul art. 20, ci al art. 148 din Constituţie [a se vedea Decizia nr. 64 din 24 februarie 

2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015, paragraful 

30], dar având în vedere şi art. 52 alin. (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

potrivit căruia, în măsura în care prezenta cartă conţine drepturi ce corespund unor drepturi garantate 

prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înţelesul 

şi întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute de convenţia menţionată, fără a împiedica dreptul 

Uniunii să confere o protecţie mai largă [a se vedea mutatis mutandis şi Decizia nr. 216 din 9 aprilie 

2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019, paragraful 24], 

nu se poate decât întări ideea că demnitatea umană este esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
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şi că reprezintă în sine o limită a revizuirii Constituţiei.”  ( Decizia 464 din 18 iulie 2019, M. Of. 

nr.646 din data de 5 august 2019). 

 

4.2 A analizat instanța dvs. relația/ierarhia/concurența dintre diferitele cataloage de 

drepturi ale omului din perspectiva nivelului de protecție pe care acestea îl oferă?  

O astfel de analiză este inerentă aplicării dispozițiilor art.20 din Constituție, care obligă la 

aplicarea  celui mai înalt nivel de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale. 

Exemplificând, arătăm că,  într-o cauză, Curtea a reținut că «Distinct de exigenţele Convenţiei pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Constituţia României prevede, în mod 

expres, la art. 47 alin. (2), dreptul la pensie ca drept fundamental. Textul constituţional nu califică 

dreptul la pensie doar din perspectiva unui interes patrimonial al persoanei, ci, consacrând în mod 

expres dreptul la pensie ca un drept fundamental, impune statului obligaţii constituţionale 

suplimentare, astfel încât să se asigure un nivel de ocrotire al acestui drept superior celui prevăzut 

de Convenţie şi de protocoalele sale adiţionale. În aceste condiţii devine aplicabil art. 60 din 

Convenţie, potrivit căruia "nicio dispoziţie din prezenta convenţie nu va fi interpretată ca limitând 

sau aducând atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale care ar putea fi recunoscute 

conform legilor oricărei părţi contractante sau oricărei alte convenţii la care această parte 

contractantă este parte".» (Decizia nr.872 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.433 din 28 iunie 2010) 

Cât privește raporturile între cataloagele internaționale/supranaționale/naționale, reținem, 

exemplificativ, decizia prin care Curtea Constituțională a espins excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: "(2) 

Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare şi este definitivă.", constatând că acestea sunt 

constituționale în raport cu criticile formulate. Cu acel prilej Curtea  a statuat că ”în ceea ce priveşte 

invocarea prevederilor art. 47 privind dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Curtea a constatat că în jurisprudenţa Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene, spre exemplu, Hotărârea din 22 decembrie 2010, pronunţată în Cauza 

C-279/09 - DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft mbH împotriva 

Bundesrepublik Deutschland, paragraful 35, s-a statuat că, potrivit art. 52 alin. (3) din Cartă, în 

măsura în care aceasta conţine drepturi ce corespund celor garantate prin Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele 

prevăzute de această convenţie. Potrivit explicaţiei aferente acestei dispoziţii, înţelesul şi întinderea 

drepturilor garantate sunt stabilite nu numai prin textul Convenţiei, ci şi, în special, prin 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Art. 52 alin. (3) teza a doua din Cartă prevede 

că prima teză a aceluiaşi alineat nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai largă. 

Aşadar, în ceea ce priveşte conţinutul dreptului la o cale de atac efectivă şi la un proces echitabil 

prevăzut de art. 47 din Cartă, Curtea de la Luxemburg a reţinut prin Hotărârea din 26 februarie 2013, 

pronunţată în Cauza C-311/11 - Stefano Melloni împotriva Ministerio Fiscal, paragraful 50, că acesta 

corespunde conţinutului pe care jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului îl recunoaşte 

drepturilor garantate de art. 6 paragrafele 1 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

a libertăţilor fundamentale (a se vedea hotărârile Curţii Europene a Dreptului Omului din 14 iunie 

2001, 1 martie 2006 şi 24 aprilie 2012, pronunţate în cauzele Medenica împotriva Elveţiei, 
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paragrafele 56-59, Sejdovic împotriva Italiei, paragrafele 84, 86 şi 98, şi Haralampiev împotriva 

Bulgariei, paragrafele 32 şi 33). De altfel, Curtea a reţinut că acestea, de principiu, sunt aplicabile în 

controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile 

constituţionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de 

protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului (a se vedea 

în acest sens deciziile nr. 872 şi 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, şi Decizia nr. 4 din 18 ianuarie 2011, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2011). În consecinţă, având în vedere că, potrivit 

art. 21 alin. (3) din Constituţie, standardul naţional de protecţie în materia strămutării este 

superior celui oferit de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, Curtea, cu referire la art. 47 din Cartă, reţine că nu există motive pentru a 

reconsidera concluziile sale referitoare la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din 

Codul de procedură civilă.”(Decizia nr.216 din 9 aprilie 2019, M. Of. nr.548 din  3 iulie 2019) 

 

4.3 Există o procedură pentru a stabili modul în care trebuie ales un anumit catalog de 

drepturi ale omului în cazul în care un drept concret este protejat de mai multe cataloage? 

(Notă: în statele membre ale UE, aplicarea Cartei este obligatorie – în condițiile prevăzute la 

art. 51 alin. (1), adică nu este lăsată la latitudinea acestora.)  

 Procedura este cea prevăzută de art.20 și art.148 din Constituție, anterior citate, și 

exemplificată, în privința modului de aplicare de către instanța constituțională și de cele 

judecătorești, în întrebările precedente.  

 

II. PARTEA SPECIALĂ – ASPECTE SPECIFICE REFERITOARE LA DREPTURILE 

OMULUI 

 

                                                                                                                                  Judecător                                                                                                                          
Marian ENACHE 

Magistrat-asistent-șef 

Claudia-Margareta KRUPENSCHI 

 

II.I. Dreptul la viață 

 

 Care este textul original referitor la protecția acestui drept în catalogul dvs. național? 

Art.22 din Constituția României, intitulat  ”Dreptul la viață și la integritate fizică și 

psihică”, prevede, la alin.(1) și (3): „(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și 

psihică ale persoanei sunt garantate. (...) (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”.  

 Este posibilă restricționarea acestui drept? Dacă da, cum și în ce condiții? 

Nu, nu este posibilă. [a se vedea art.22 alin.(3) din Constituție, redat mai sus].  

 A examinat curtea dvs. acest drept sau modul în care el a fost interpretat sau consacrat 

într-un mod mai detaliat? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii practice și lista 

cataloagelor de drepturi ale omului aplicate. 

Prin Decizia nr.511/12.12.2013, M. Of., nr. 75/30.01.2014, Curtea Constituțională a statuat 

: „dreptul la viață constituie un atribut inalienabil al persoanei și reprezintă valoarea supremă în 
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ierarhia drepturilor omului, întrucât este un drept fără de care exercitarea celorlalte drepturi și 

libertăți garantate de Constituție și de instrumentele internaționale de protecție a drepturilor 

fundamentale ar fi iluzorie, fapt ce determină caracterul axiologic al acestui drept, care cuprinde atât 

un drept subiectiv, cât și o funcție obiectivă, aceea de principiu călăuzitor al activității statului, acesta 

din urmă având obligația de a proteja dreptul fundamental la viață al persoanei”. 

 Există diferențe între jurisprudența curții dvs. și cea a instanțelor internaționale în ceea 

ce privește protecția acestui drept? 

În considerarea art.20 din Constituție (citat la răspunsul nr.1.1 de la Partea I a 

chestionarului), analiza efectuată de Curtea Constituțională în cadrul controlului de 

constituționalitate cuprinde, frecvent, atât trimiteri la jurisprudența în materie a CEDO și a CJUE, 

cât și elemente de drept comparat cu referire, în principal, la jurisprudența statelor membre ale 

Uniunii Europene.  

 

 

II.II. Libertatea de exprimare 

 

 Care este textul original referitor la protecția acestui drept în catalogul dvs. național? 

Art.30 din Constituție, intitulat Libertatea de exprimare, prevede: „(1) Libertatea de 

exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu 

grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt 

inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă. (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a 

înfiinţa publicaţii. (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. (5) Legea poate impune mijloacelor 

de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării. (6) Libertatea de exprimare nu 

poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine. (7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, 

la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial 

sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. (8) 

Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine 

editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului 

mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de 

presă se stabilesc prin lege”. 

 Este posibilă restricționarea acestui drept? Dacă da, cum și în ce condiții? 

Art.53 din Constituția României reglementează în mod expres condițiile în care este 

posibilă restrângerea unor drepturi și libertăți, astfel: „(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor 

libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea 

securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor 

cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale 

unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă 

este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a 

determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului 

sau a libertăţii”. 

În considerarea acestor norme fundamentale, Curtea Constituțională a invocat constant în 

jurisprudența sa principiul proporționalității, potrivit căruia orice măsură luată trebuie să fie adecvată 

- capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară - nu depășește ceea ce este 

necesar pentru îndeplinirea scopului și proporțională - corespunzătoare scopului urmărit. Pentru 

corecta aplicare a testului de proporționalitate este necesară examinarea fiecăruia dintre cele 3 

elemente în ordinea respectivă. Dacă măsura nu întrunește una dintre cele 3 cerințe, aceasta este 

neconstituțională și nu mai este necesară examinarea respectării celorlalte cerințe. Astfel, în vederea 
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realizării testului, Curtea trebuie, mai întâi, să stabilească scopul urmărit de legiuitor prin măsura 

criticată și dacă acesta este unul legitim, întrucât testul de proporționalitate se va putea raporta doar 

la un scop legitim ( de exemplu, Decizia nr.266/2013, M. Of. nr.443/19.07.2013). 

 A examinat curtea dvs. acest drept sau modul în care el a fost interpretat sau consacrat 

într-un mod mai detaliat? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii practice și lista 

cataloagelor de drepturi ale omului aplicate. 

Da. Exemple în extras: „Libertatea de exprimare, astfel cum este consfinţită de dispoziţiile 

art.30 din Constituţie, impune respectarea cerinţei înscrise în alin.(6) al aceluiaşi articol, şi anume 

aceea de a nu prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul la propria 

imagine. Totodată, acest drept permite cetăţenilor să participe la viaţa socială, politică şi culturală 

manifestându-şi gândurile, opiniile, credinţele etc. Dar această libertate nu poate fi absolută şi, ca 

atare, în scopul apărării unor valori care sunt de esenţa unei societăţi democratice, este supusă unor 

coordonate juridice expres prevăzute de lege. De aceea, înlăuntrul acestor coordonate menite a 

preîntâmpina abuzul în exerciţiul libertăţii de exprimare, legiuitorul a incriminat infracţiunea de 

calomnie. În plus, posibilitatea limitării libertăţii de exprimare este prevăzută şi în art.10 pct.2 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care dispune că 

«Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor 

formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-

o societate democratică, pentru [...] protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora [...]»”.(Decizia 

nr.139/10.03.2015, M. Of. nr.350/25.04.2005);   

„Prevederile art.30 din Constituţie consacră libertatea de exprimare, care reprezintă 

posibilitatea omului de a-şi manifesta prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 

mijloace de comunicare în public, gândurile, opiniile, credinţele religioase şi creaţiile de orice fel. 

Libertatea de exprimare are un conţinut complex, cuprinzând libertatea cuvântului sau libertatea 

presei”. (Decizia nr.756 /01.06.2010, M. Of., nr.468/07.07.2010);  

„În temeiul art.30 alin.(1) din Constituție, libertatea de exprimare este inviolabilă, însă, 

potrivit art.30 alin.(6) și (7) din Constituție, ea nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața 

particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine, fiind interzise de lege defăimarea țării și a 

națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea 

la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, 

contrare bunelor moravuri. Limitele libertății de exprimare concordă întru totul cu noțiunea de 

libertate, care nu este și nu poate fi înțeleasă ca un drept absolut. Concepțiile juridico-filozofice 

promovate de societățile democratice admit că libertatea unei persoane se termină acolo unde începe 

libertatea altei persoane. În acest sens, art.57 din Constituție prevede expres obligația cetățenilor 

români, cetățenilor străini și apatrizilor de a-și exercita drepturile constituționale cu bună-credință, 

fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți. O limitare identică este, de asemenea, prevăzută în 

art.10 paragraful 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

în conformitate cu care «Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate 

fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri 

necesare, într-o societate democratică, pentru [...] protecția reputației sau a drepturilor altora [...]», 

precum și în art.19 paragraful 3 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care 

stabilește că exercițiul libertății de exprimare comportă îndatoriri speciale și responsabilități speciale 

și că aceasta poate fi supusă anumitor restricții care trebuie să fie expres prevăzute de lege, ținând 

seama de drepturile sau reputația altora. Fiind o normă cu caracter restrictiv, de natură să circumscrie 

cadrul în care poate fi exercitată libertatea de exprimare, enumerarea realizată de art. 30 alin.(6) și 

(7) este una strictă și limitativă” (Decizia nr.649/24.10.2018, M. Of. , nr. 1045/10.12.2018).  

 Există diferențe între jurisprudența curții dvs. și cea a instanțelor internaționale în ceea 

ce privește protecția acestui drept? 
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Nu, deoarece, în considerarea art.20 din Constituție, analiza efectuată de Curtea 

Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate cuprinde, frecvent, atât trimiteri la 

jurisprudența în materie a CEDO și a CJUE, cât și elemente de drept comparat cu referire, în 

principal, la jurisprudența statelor membre ale Uniunii Europene.  

 

II.III. Dreptul la viață intimă și privată 

 

 Care este textul original referitor la protecția acestui drept în catalogul dvs. național? 

Art.26 din Constituția României, cu denumirea marginală Viața intimă, familială și 

privată, prevede că: „(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 moravuri”. 

 Este posibilă restricționarea acestui drept? Dacă da, cum și în ce condiții? 

Da, în condițiile expres prevăzute de art.53 din Constituție (redat anterior) și cu aplicarea 

testului de proporționalitate, consacrat prin jurisprudența Curții Constituționale.  

Repere jurisprudențiale specifice: „viaţa intimă, familială şi privată este protejată de lege în 

condiţiile în care se manifestă în cadrul ordinii juridice, iar nu în afara sa. Dreptul de a dispune de 

propria persoană, nefiind un drept absolut, poate fi exercitat numai cu respectarea drepturilor altor 

persoane, a ordinii publice şi a bunelor moravuri. În acest sens, Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale stabileşte prin art.8 pct.2 că dreptul la respectarea vieţii private 

poate face obiectul unor restricţii dacă sunt prevăzute de lege şi dacă constituie măsuri necesare într-

o societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, 

apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea 

drepturilor şi libertăţilor altora” (Decizia nr.1282/12.10.2010, M. Of. nr.738/04.11.2010);  

„nici prevederile Constituției, nici Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale nu interzic consacrarea legislativă a ingerinței autorităților statului în 

exercitarea dreptului la viață intimă, familială și privată. Astfel, pentru a răspunde exigențelor art.8 

paragraful 2 din Convenție, o astfel de ingerință trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească unul 

dintre scopurile legitime menționate în text, respectiv securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau 

a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora, și să fie necesară într-o societate 

democratică pentru atingerea scopului respectiv. În plus, în conformitate cu jurisprudența în materie 

a Curții Europene a Drepturilor Omului, actul normativ care reglementează măsuri de natură să 

producă ingerințe în exercitarea dreptului la viață privată și de familie trebuie să conțină garanții 

adecvate și suficiente pentru a proteja persoana de eventualul comportament arbitrar al autorităților 

statale. În acest sens, sunt, spre exemplu, Hotărârea din 6 septembrie 1978, pronunțată în Cauza 

Klass și alții împotriva Germaniei, paragraful 55, sau Hotărârea din 26 aprilie 2007, pronunțată în 

Cauza Dumitru Popescu împotriva României, paragraful 65” (Decizia nr.204/31.03.2015, M. Of. 

nr.430/16.06.2015).  

 A examinat curtea dvs. acest drept sau modul în care el a fost interpretat sau consacrat 

într-un mod mai detaliat? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii practice și lista 

cataloagelor de drepturi ale omului aplicate. 

Da. Exemple în extras: „Constituţia nu defineşte noţiunea de viaţă intimă, familială şi privată, 

însă în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului [cauza Niemetz împotriva Germaniei, 

(1992)] s-a decis că protecţia vieţii private nu acoperă doar sfera intimă a relaţiilor personale, ci şi 

"dreptul individului de a lega şi dezvolta relaţii cu semenii săi", aceasta deoarece "ar fi prea 

restrictivă limitarea noţiunii de viaţă privată la un cerc interior în care individul îşi trăieşte viaţa 

personală aşa cum crede de cuviinţă". Prin urmare, în sensul jurisprudenţei Curţii europene, 
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elementul definitoriu al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată se referă la sfera relaţiilor 

interumane” (Decizia nr.239/10.05. 2005, M. Of. nr.540/24.06.2005);  

- „potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în cadrul noţiunii de 

«viaţă familială», în sensul art.8 din Convenţie, au fost incluse şi raporturile dintre rude apropiate 

«care pot avea un rol considerabil în materie [...], ceea ce implică pentru stat obligaţia de a acţiona 

în aşa fel încât să asigure rezolvarea normală a acestor raporturi». (citat din Cauza Marckx vs. 

Belgia, 1979)” (Decizia nr.14/12.01.2010, M. Of. nr.79/05.02.2010); 

- „potrivit art.26 alin.(1) din Constituţie, autorităţile publice trebuie să respecte şi să 

ocrotească viaţa intimă, familială şi privată. Totodată, libera dezvoltare a personalităţii umane şi 

demnitatea omului, valori consacrate în art.1 alin.(3) din Constituţie, nu pot fi concepute fără 

respectarea şi ocrotirea vieţii private. Dreptul la respectul şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi 

private face parte din categoria drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fiind expres prevăzut şi în 

art.8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prevedere ce 

impune, în principal, obligaţia negativă din partea autorităţilor statului de a nu face nimic de natură 

a stânjeni exerciţiul dreptului la viaţa privată” (Decizia nr.415/14.04.2010, M. Of. nr.294 /05.05. 

2010);  

- „informaţiile privind sănătatea persoanei "intră în noţiunea de viaţă privată, fiind prin 

urmare un mod de a realiza protecţia drepturilor prevăzute de art.26 din Constituţie, consacrate în 

egală măsură şi în art.8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale". În legătură cu aceste aspecte, a fost amintită Hotărârea din 25 februarie 1997, 

pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în speţa Z. contra Finlandei, în care s-a arătat 

că "protecţia datelor personale, nu în ultimul rând a datelor cu caracter medical, este de o importanţă 

fundamentală pentru ca o persoană să se poată bucura de dreptul său la respectarea vieţii private şi 

a vieţii de familie aşa cum este acesta garantat de art.8 din Convenţie. [...] În lipsa unei asemenea 

protecţii, persoanele care necesită îngrijire medicală nu ar mai fi dispuse să furnizeze informaţii cu 

caracter personal şi intim, necesare prescrierii tratamentului apropiat pentru boala de care suferă sau 

să consulte un medic, ceea ce ar fi de natură să le pună viaţa în pericol, iar, în caz de boli 

transmisibile, un asemenea pericol poate exista pentru colectivitate. [...] De aceea, legislaţia internă 

a statelor trebuie să cuprindă garanţii adecvate pentru a împiedica orice comunicare sau divulgare 

de date cu caracter personal privitoare la sănătatea persoanei, în conformitate cu dispoziţiile art.8 

paragraful 1 al Convenţiei". Extinderea obligaţiei de a păstra confidenţialitatea datelor privind starea 

de sănătate a persoanei, chiar şi în cazul persoanelor decedate, apare, de asemenea, ca un reflex firesc 

al drepturilor fundamentale mai sus menţionate, dacă se are în vedere faptul că, deşi capacitatea de 

folosinţă a persoanei încetează la moartea acesteia, în virtutea respectului datorat persoanei umane, 

memoria persoanei decedate şi opţiunile făcute în timpul vieţii trebuie ocrotite şi ulterior decesului. 

Dreptul de opţiune al pacientului privind păstrarea confidenţialităţii cu privire la starea de sănătate 

nu este transmisibil mortis causa, păstrându-se astfel opţiunea exprimată până la momentul morţii 

titularului dreptului”(Decizia nr.1429/02.11.2010, M. Of. nr.16/07.01.2011); 

-  „în materia măsurilor de supraveghere tehnică, ce constituie o ingerință în viața 

privată a persoanelor supuse acestor măsuri, trebuie să existe un control a posteriori încuviințării și 

punerii în executare a supravegherii tehnice. Astfel, persoana supusă măsurilor de supraveghere 

tehnică trebuie să poată exercita acest control în scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute 

de lege pentru luarea măsurii, precum și a modalităților de punere în executare a mandatului de 

supraveghere tehnică, procedură reglementată de dispozițiile art.142—144 din Codul de procedură 

penală. Din această perspectivă, controlul a posteriori în materie trebuie să se refere la analiza 

legalității măsurii supravegherii tehnice, indiferent dacă această verificare se realizează în cadrul 

procesului penal sau independent de acesta. Curtea apreciază că existența unui control a posteriori 

ce are în vedere aceste aspecte se constituie într-o garanție a dreptului la viață privată, care 

file:///C:/Documents%20and%20SettingsLaptes%20GabrielaSintact%202.0cacheLegislatietemp00054896.htm
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conturează și, în final, pe lângă celelalte elemente necesare și recunoscute la nivel constituțional și 

convențional, determină existența proporționalității între măsura dispusă și scopul urmărit de 

aceasta, precum și necesitatea acesteia într-o societate democratică. (...) În materia protecției 

dreptului constituțional la viață privată, legiuitorul are obligația de a reglementa o cale de atac 

efectivă, care să permită persoanei supuse măsurii de supraveghere tehnică să obțină repararea 

apropriată a urmărilor încălcării contestate”(Decizia nr.244/06.04.2017, M. Of. nr.529/06.07. 2017); 

- „Pornind de la cele statuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea 

Constituțională urmează să aplice în cadrul controlului de constituționalitate pe care îl efectuează cu 

privire la dispozițiile art.277 alin.(2) și alin.(4) din Codul civil, normele de drept european cuprinse 

în articolul 21 alineatul (1) TFUE și cele ale articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2004/38. Astfel, 

potrivit jurisprudenței sale constante cu privire la nerespectarea unor acte de drept european, prin 

Decizia nr.668 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.487 din 8 

iulie 2011, și prin Decizia nr.921 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.673 din 21 septembrie 2011, Curtea a statuat că «folosirea unei norme de drept european în 

cadrul controlului de constituționalitate, ca normă interpusă celei de referință, implică, în temeiul 

art.148 alin.(2) și (4) din Constituția României, o condiționalitate cumulativă: pe de o parte, această 

normă să fie suficient de clară, precisă și neechivocă prin ea însăși sau înțelesul acesteia să fi fost 

stabilit în mod clar, precis și neechivoc de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și, pe de altă parte, 

norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanță constituțională, astfel încât conținutul 

său normativ să susțină posibila încălcare de către legea națională a Constituției — unica normă 

directă de referință în cadrul controlului de constituționalitate. Într-o atare ipoteză demersul Curții 

Constituționale este distinct de simpla aplicare și interpretare a legii, competență ce aparține 

instanțelor judecătorești și autorităților administrative, sau de eventualele chestiuni ce țin de politica 

legislativă promovată de Parlament sau Guvern, după caz.» Având în vedere aceste considerente de 

principiu, Curtea constată că normele de drept european cuprinse în articolul 21 alineatul (1) TFUE 

și în articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2004/38, interpuse în cadrul controlului de 

constituționalitate celei de referință consacrate de art.148 alin. (4) din Constituție, au atât un înțeles 

precis și neechivoc, stabilit în mod clar de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și relevanță 

constituțională, întrucât vizează un drept fundamental, respectiv dreptul la viață intimă, familială și 

privată. În această lumină, aplicând cele dispuse de instanța europeană în interpretarea normelor 

europene, Curtea Constituțională constată că relația pe care o are un cuplu format din persoane de 

același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, 

asemenea relației stabilite într-un cuplu heterosexual, fapt ce determină incidența protecției 

dreptului fundamental la viață privată și de familie, garantat de art.7 din Carta drepturilor 

fundamentale ale Uniunii Europene, de art.8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale și de art.26 din Constituția României. Bucurându-se de dreptul 

la viață privată și de familie, persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de 

a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele 

prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare 

(a se vedea, în acest sens, și hotărârea Curții Constituționale din Italia — Ordinanza n.4/2011, 

publicată în Gazzetta Ufficiale nr.2 din 12 ianuarie 2012). Prin urmare, Curtea constată că 

dispozițiile art.277 alin. (2) din Codul civil, potrivit cărora „căsătoriile dintre persoane de același 

sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt 

recunoscute în România” nu pot constitui temeiul pentru autoritățile competente ale statului român 

de a refuza acordarea dreptului de ședere, pe teritoriul României, soțului — resortisant al unui stat 

membru al Uniunii Europene și/sau a unui stat terț, persoană de același sex, care este legat printr-o 

căsătorie, legal încheiată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu un cetățean român, 

cu domiciliul ori reședința în România, sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, care 
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are dreptul de rezidență în România, pentru motivul că dreptul intern român nu prevede/recunoaște 

căsătoria între persoane de același sex. Astfel, în condițiile în care prevederile art.277 alin. (4) din 

Codul civil statuează că „Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân 

aplicabile”, interdicția recunoașterii căsătoriei nu se aplică în situația în care cetățeanul unui stat 

membru al Uniunii Europene sau al unui stat terț, persoană de același sex, căsătorită cu un 

cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene, în temeiul articolului 21 

alineatul (1) TFUE și al articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2004/38, solicită acordarea 

dreptului de ședere, pentru o perioadă mai mare de trei luni, pe teritoriul statului român, în scopul 

reîntregirii familiei. Curtea reiterează cele statuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, potrivit 

cărora, ori de câte ori, cu ocazia unei șederi efective a cetățeanului Uniunii într-un stat membru 

(în speța de față, în Regatul Belgiei), altul decât cel al cărui resortisant este (în speță, România), în 

temeiul și cu respectarea condițiilor prevăzute de Directiva 2004/38, a fost întemeiată sau 

consolidată o viață de familie în acest din urmă stat membru, efectul util al drepturilor pe care 

respectivul cetățean al Uniunii le are, în temeiul articolului 21 alineatul (1) TFUE, impune ca 

viața de familie a acestuia să poată fi continuată la întoarcerea sa în statul membru al cărui 

resortisant este, prin acordarea unui drept de ședere derivat membrului familiei, resortisant al 

unui stat terț (recte, Statele Unite ale Americii)”, (Decizia nr.534/18.07.2018, M.Of., nr.186/ 09.10. 

2018). 

 Există diferențe între jurisprudența curții dvs. și cea a instanțelor internaționale în ceea 

ce privește protecția acestui drept? 

Nu, deoarece, în considerarea art.20 din Constituție, analiza efectuată de Curtea 

Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate cuprinde, frecvent, atât trimiteri la 

jurisprudența în materie a CEDO și a CJUE, cât și elemente de drept comparat cu referire, în 

principal, la jurisprudența statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

II.IV. Libertatea religioasă 

 

 Care este textul original referitor la protecția acestui drept în catalogul dvs. național? 

Libertatea religioasă este consacrată în art. 29 din Constituție - Libertatea conștiinței, text 

care prevede: „(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu 

pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o 

credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. (...) (3) Cultele religioase sunt libere şi se 

organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii. (4) În relaţiile dintre culte sunt interzise 

orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă. (5) Cultele religioase sunt autonome 

faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, 

în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate. (...)”. 

 Este posibilă restricționarea acestui drept? Dacă da, cum și în ce condiții? 

Da, în condițiile expres prevăzute de art.53 din Constituție (redat anterior) și cu aplicarea 

testului de proporționalitate, consacrat prin jurisprudența Curții Constituționale. 

 A examinat curtea dvs. acest drept sau modul în care el a fost interpretat sau consacrat 

într-un mod mai detaliat? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii practice și lista 

cataloagelor de drepturi ale omului aplicate. 

Da. Exemple în extras: „Stabilirea caracterului inalienabil al bunurilor intrate legal în 

proprietatea cultelor reprezintă o măsură pentru garantarea stabilităţii materiale a unităţilor de cult. 

Interdicţia revendicării bunurilor care fac obiectul aporturilor de orice fel, precum şi a altor bunuri 

intrate în mod legal în patrimoniul unui cult a fost instituită pentru garantarea stabilităţii materiale a 
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unităţilor de cult şi, deci, a drepturilor constituţionale prevăzute în art.29 din Legea fundamentală, 

precum şi a celor ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care definesc fiinţa umană prin 

prevalența vieţii spirituale asupra celei biologice şi materiale” (Decizia nr.686/20.05.2010,  M. Of. 

nr.429/25.07.2010); 

            - „Referitor la autonomia cultelor religioase, Curtea observă (...) că acest concept s-a 

născut datorită separaţiei dintre stat şi biserică, fiecare dintre aceste instituţii având competenţe 

specifice care nu interferează. De exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea 

din 3 noiembrie 2009, pronunţată în Cauza Lautsi împotriva Italiei, a reafirmat obligaţia statului de 

a fi neutru în exercitarea autorităţii publice, mai ales în ce priveşte educaţia, prin neafişarea 

simbolurilor religioase aparţinând unui cult anume în sălile de clasă. Curtea observă că în cazul 

cultelor religioase termenul autonomie se referă la capacitatea de a legifera şi a se conduce potrivit 

statutelor proprii. (...) În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că 

existenţa autonomă a comunităţilor religioase este indispensabilă într-o societate democratică şi 

constituie o problemă esenţială în protecţia libertăţii religioase garantate de prevederile art.9 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Hotărârea din 26 

octombrie 2000, pronunţată în Cauza Hasan şi Chaush împotriva Bulgariei)” (Decizia 

nr.448/07.04.2011, M. Of. nr.424/17.06.2011); 

-  „O persoană poate în mod liber să îşi aleagă, să practice sau să îşi manifeste religia prin 

intermediul cultului, învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor. Întrucât fiecare religie 

presupune o practică şi rituri specifice, cunoscute de persoana interesată la intrarea într-un cult 

acceptat, este firesc ca aceasta să se supună regulilor cultului respectiv. Personalul clerical are o 

pregătire specifică ce presupune cunoaşterea statutelor şi normelor canonice ce reglementează atât 

răspunderea disciplinară, cât şi procedura de judecată specifică. Principiile autonomiei şi unităţii 

cultului nu ar mai fi respectate dacă instanţele de drept comun ar exercita controlul asupra hotărârilor 

luate de instanţele disciplinare şi de judecată bisericească în probleme doctrinare, morale, canonice 

şi disciplinare. În sensul celor menţionate s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

prin Hotărârea din 23 septembrie 2008, pronunţată în Cauza Ahtinen împotriva Finlandei, observând 

că, «atunci când acceptă angajarea ecleziastică într-o parohie, preoţii sunt conştienţi de posibilitatea 

ca mai târziu să fie transferaţi într-un alt post. Din acest motiv, reclamantul, prin faptul că a fost de 

acord să slujească într-o parohie a Bisericii ca preot şi-a asumat şi răspunderea de a se supune 

regulilor respectivului cult care se regăsesc în Statutul Bisericii şi în Regulile de procedură 

bisericească»” (Decizia nr.448/07.04.2011, M. Of. nr.424/17.06.2011);  

 - „Libertatea cultelor religioase implică nu numai autonomia lor faţă de stat, prevăzută la 

art.29 alin.(5) din Constituţie, dar şi libertatea credinţelor religioase prevăzută la alin.(1) al aceluiaşi 

articol. În condiţiile în care în aceeaşi comunitate locală există credincioşi ortodocşi şi greco-catolici, 

criteriul social al opţiunii majorităţii enoriaşilor pentru determinarea destinaţiei lăcaşurilor de cult şi 

a caselor parohiale corespunde principiului democratic al determinării folosinţei religioase a acestui 

bun, în funcţie de voinţa majoritară a celor care sunt beneficiarii acestei folosinţe. Altminteri ar 

însemna că, în mod nejustificat, credincioşii ortodocşi majoritari să fie împiedicaţi să-şi poată 

practica religia, dacă nu trec la cultul greco-catolic, printr-o măsură luată împotriva voinţei lor. Or, 

un asemenea punct de vedere ar fi contrar dispoziţiilor art.57 din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii 

trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile 

celorlalţi. Dacă, în ipoteza reconstituirii proprietăţii, s-ar face abstracţie de opţiunea majorităţii, 

aceasta ar însemna încălcarea bunei-credinţe şi a respectului drepturilor altora, care au fost ridicate 

la rangul de principii constituţionale. O asemenea măsură ar încălca art.29 din Constituţie, care 

consacră libertatea cultelor religioase, cu cele două accepţiuni ale sale - cult ca asociaţie, organizaţie 

religioasă şi cea privind ritualul practicat, precum şi dispoziţiile constituţionale referitoare la 

raporturile dintre religii, astfel cum acestea sunt reglementate prin alin.(2) al art.29, potrivit cărora 
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«Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect 

reciproc» - şi alin.(4) al aceluiaşi articol - «În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, 

mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă» -, întrucât altfel ar fi de natură a se impune 

majorităţii voinţa unei minorităţi” (Decizia nr.804/27.09.2012, M. Of. nr.805/29.11.2012); 

-  „O persoană nu poate fi pusă ab initio în situația de a-și apăra sau proteja libertatea 

conștiinței, pentru că o asemenea abordare ar contraveni obligației negative a statului, care, în 

virtutea acestei obligații, nu poate impune studierea religiei. Așa fiind, numai după exprimarea 

dorinței elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, de a-

și însuși prin studiu preceptele specifice unui anumit cult religios intervine obligația pozitivă a 

statului de a asigura cadrul necesar menționat. În adoptarea reglementărilor sale în domeniul 

învățământului, legiuitorul trebuie să țină seama de faptul că art.29 alin.(6) din Constituție 

garantează dreptul la învățământul religios și nu obligația de a frecventa cursuri de religie. Sub acest 

aspect, manifestarea liberă a opțiunilor implică în mod necesar inițiativa proprie a persoanei în sensul 

frecventării disciplinei Religie, iar nu consimțirea tacită sau refuzul expres. Exprimarea unei opinii 

din perspectiva prevederilor constituționale referitoare la libertatea conștiinței și a religiei aplicabile 

în domeniul învățământului religios trebuie să aibă întotdeauna un sens pozitiv (persoana alege să 

studieze religia), iar nu un sens negativ (persoana alege să nu studieze religia), întrucât în cea de-a 

doua ipoteză persoana este prezumată ca manifestând deja opțiunea de a studia, fiind nevoită să 

acționeze ulterior pentru excluderea sa din grupul de studiu. Or, o atare reglementare nu reprezintă 

altceva decât o constrângere a persoanei în manifestarea unei opțiuni, ceea ce de plano, contravine 

libertății conștiinței consacrată de Constituție” (Decizia nr.669/12.11. 2014, M. Of. 

nr.59/23.01.2015).   

 Există diferențe între jurisprudența curții dvs. și cea a instanțelor internaționale în ceea 

ce privește protecția acestui drept? 

Nu, deoarece, în considerarea art.20 din Constituție, analiza efectuată de Curtea 

Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate cuprinde, frecvent, atât trimiteri la 

jurisprudența în materie a CEDO și a CJUE, cât și elemente de drept comparat cu referire, în 

principal, la jurisprudența statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

II.V. Interzicerea discriminării 

 

 Care este textul original referitor la protecția acestui drept în catalogul dvs. național? 

Art.4 din Constituție, cu denumirea marginală „Unitatea poporului și egalitatea între 

cetățeni”, prevede, la alin.(2), criteriile discriminării, astfel: „România este patria comună și 

indivizibilă a cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, 

de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.”  

Art.16 din Constituție, având denumirea marginală Egalitatea în drepturi, prevede la 

alin.(1) și (2) că: „(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi 

fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.” 

 Este posibilă restricționarea acestui drept? Dacă da, cum și în ce condiții? 

Coroborând art.16 alin.(1) cu art.4 alin.(2) din Constituție, Curtea a reținut, în esență, că 

principiul egalității și al nediscriminării nu poate fi restricționat, de vreme ce acesta impune aplicarea 

unui tratament juridic identic unor situații identice/analoage/egale, iar diferența de tratament juridic 

trebuie justificată rațional, pe criterii obiective și rezonabile.  

Totodată, Curtea a constatat că, în considerarea art.20 din Constituție, denumit Tratatele 

internaționale privind drepturile omului, criteriile discriminării enumerate la art.4 alin.(2) din 

Constituție trebuie interpretate și aplicate în raport cu dispozițiile instrumentelor juridice 

internaționale în domeniul drepturilor omului (Decizia nr.6/ 25.02.1993, M.Of. nr.61/25.03.1993).  
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 A examinat curtea dvs. acest drept sau modul în care el a fost interpretat sau consacrat 

într-un mod mai detaliat? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii practice și lista 

cataloagelor de drepturi ale omului aplicate. 

Da. Exemple în extras:  

- Principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii 

care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune 

soluţii diferite pentru situaţii diferite. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa constantă a Curţii Europene 

a Drepturilor Omului, care a statuat, în aplicarea prevederilor art.14 privind interzicerea discriminării 

din Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, că reprezintă o 

încălcare a acestor prevederi orice diferenţă de tratament săvârşită de stat între indivizi aflaţi în 

situaţii analoage, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă (de exemplu, prin Hotărârea din 13 iunie 

1979, pronunţată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, şi prin Hotărârea din 29 aprilie 2008, 

pronunţată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). Totodată, prin Hotărârea 

din 6 aprilie 2000, pronunţată în Cauza Thlimmenos contra Greciei, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a statuat că dreptul de a nu fi discriminat, garantat de Convenţie, este încălcat nu numai 

atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în situaţii analoage, fără a exista justificări 

obiective şi rezonabile (a se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 28 octombrie 1987, pronunţată în 

Cauza Inze împotriva Austriei), ci şi atunci când statele omit să trateze diferit, tot fără a exista 

justificări obiective şi rezonabile, persoane aflate în situaţii diferite” (Decizia nr.545/28.04.2011, M. 

Of., nr.473/ 06.07.2011);  

- „Principiul egalităţii nu interzice reguli specifice, în cazul unei diferenţe de situaţii. 

Egalitatea formală ar conduce la aceeaşi regulă, în ciuda diferenţei de situaţii. De aceea inegalitatea 

reală, care rezultă din această diferenţă, poate justifica reguli distincte, în funcţie de scopul legii care 

le conţine. Tocmai de aceea principiul egalităţii conduce la sublinierea existenţei unui drept 

fundamental, dreptul la diferenţă, iar în măsura în care egalitatea nu este naturală, faptul de a o 

impune ar însemna instituirea unei discriminări” (Decizia nr.107/01.11.1995, M.Of. 

nr.85/26.04.1996);  

-  „Dacă, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situații 

defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, acest fapt nu 

reprezintă o discriminare care să afecteze constituționalitatea textelor respective (Decizia 

nr.44/24.04.1996, M. Of. nr.345/17.12.1996);  

- „Este apanajul legiuitorului de a regla anumite carenţe ale unui act normativ rezultate 

din procesul de aplicare a legii, fără ca prin aceasta să fi încălcat egalitatea în drepturi a cetăţenilor. 

Cu toate acestea, legiuitorul, la o situaţie de discriminare pozitivă, nu poate răspunde prin măsuri 

legislative care să consacre alte discriminări pozitive, ci numai prin acte normative de natură a 

readuce pe făgaşul normal o situaţie care dădea naştere la discriminări pozitive” (Decizia 

nr.834/26.05.2009, M. Of. nr.501/21.07.2009); 

- „Nesocotirea principiului egalității în drepturi are drept consecință 

neconstituționalitatea privilegiului sau a discriminării care a determinat, din punct de vedere 

normativ, încălcarea principiului. În acest sens, Curtea constată că, potrivit jurisprudenței sale, 

discriminarea se bazează pe noțiunea de excludere de la un drept, iar remediul constituțional specific, 

în cazul constatării neconstituționalității discriminării, îl reprezintă acordarea sau accesul la 

beneficiul dreptului. În schimb, privilegiul se definește ca un avantaj sau favoare nejustificată 

acordată unei persoane/categorii de persoane; în acest caz, neconstituționalitatea privilegiului nu 

echivalează cu acordarea beneficiului acestuia tuturor persoanelor/categoriilor de persoane, ci cu 

eliminarea sa, respectiv cu eliminarea privilegiului nejustificat acordat. Așadar, Curtea reține că 

sintagma «fără privilegii și fără discriminări» din cuprinsul art.16 alin.(1) din Constituție privește 

două ipoteze normative distincte, iar incidența uneia sau alteia dintre acestea implică, în mod 
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necesar, sancțiuni de drept constituțional diferite astfel cum s-a arătat mai sus”( Decizia 

nr.755/16.12.2014, M.Of. nr.101/09.02.2015).  

- „Principiul egalităţii prevăzut de Constituţie pentru cetăţeni nu poate ca, prin 

extensie, să primească semnificaţia unei egalităţi între cetăţeni şi autorităţile publice. Aşa cum 

rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art.16 cetăţenii se bucură de drepturile prevăzute în 

Constituţie şi în legi, fiind egali în faţa acestora şi a autorităţilor publice, în timp ce autorităţile 

publice exercită atribuţiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competenţei lor, în realizarea funcţiilor 

pentru care sunt create” (Decizia nr.454/20.09.2005, M.Of. nr.946/25.10.2005); 

-  „Legiuitorul este liber să instituie condiții pentru ocuparea unor funcții sau 

exercitarea unor profesii. Însă, din momentul în care legiuitorul înțelege să introducă o excepție de 

la aceste condiții, fără respectarea exigențelor constituționale, se creează premisele discriminării 

între persoanele care, deși se găsesc în situații obiectiv identice, beneficiază de un tratament juridic 

diferit, ceea ce contravine prevederilor art.16 alin.(1) din Legea fundamentală”(Decizia 

nr.117/06.03.2014, M. Of., nr.336/08.05.2014); 

 Există diferențe între jurisprudența curții dvs. și cea a instanțelor internaționale în ceea 

ce privește protecția acestui drept? 

Nu, deoarece, în considerarea art.20 din Constituție, analiza efectuată de Curtea 

Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate cuprinde, frecvent, atât trimiteri la 

jurisprudența în materie a CEDO și a CJUE, cât și elemente de drept comparat cu referire, în 

principal, la jurisprudența statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

 

II.VI. Dreptul la libertate 

 

 Care este textul original referitor la protecția acestui drept în catalogul dvs. național? 

Dreptul la libertate este prevăzut de art.23 din Constituție - Libertatea individuală, astfel: 

„(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. (2) Percheziţionarea, reţinerea 

sau arestarea unei persoane sunt permise 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 verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării 

preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, 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 învinuirea, 

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 obligatorie, 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 condamnare, persoana este 

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

în temeiul legii. (13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală”. 

 Este posibilă restricționarea acestui drept? Dacă da, cum și în ce condiții? 
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Da, în condițiile expres prevăzute de art.53 din Constituție (redat anterior) și cu aplicarea 

testului de proporționalitate, consacrat prin jurisprudența Curții Constituționale. 

Repere jurisprudențiale specifice: „Măsura arestării provizorii dispusă în vederea predării 

către un stat membru al Uniunii Europene constituie o măsură privativă de libertate temporară, în 

acord cu art. 23 alin. (2) din Constituţia României, care satisface pe deplin exigenţele constituţionale 

prevăzute de art. 21 şi art. 24, partea având la îndemână toate garanţiile procesuale specifice unui 

proces echitabil, sens în care poate invoca unul dintre motivele de refuz al executării, are dreptul de 

a fi informată cu privire la conţinutul mandatului european de arestare, are dreptul de a fi audiată şi 

asistată de un apărător ales sau numit din oficiu, are dreptul la un interpret dacă nu înţelege ori nu 

vorbeşte limba română şi are posibilitatea de a formula recurs [în prezent, contestaţie] împotriva 

hotărârii referitoare la arestare etc.” (Decizia nr.733/ 01.06.2010, M.Of. nr.481/14.07.2010);  

 „Potrivit art. 23 alin. (4) şi (5) din Legea fundamentală, privarea de libertate se dispune 

numai în cursul procesului penal, ceea ce implică atât faza de urmărire penală, cât şi faza de judecată, 

cu singura deosebire că în cursul primei faze a procesului penal arestarea preventivă se poate dispune 

pe o perioadă de maximum 180 de zile”(Decizia nr.388/13.04.2010, M.Of. nr.317/14.05.2010).  

 A examinat curtea dvs. acest drept sau modul în care el a fost interpretat sau consacrat 

într-un mod mai detaliat? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii practice și lista 

cataloagelor de drepturi ale omului aplicate. 

Da. Exemple în extras. „Prevederile art. 23 alin. (6) din Constituţie nu stabilesc doar obligaţia 

verificării de către instanţă a legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, ci stabilesc, de asemenea, 

obligaţia instanţei ca, urmare a verificării efectuate, să dispună punerea în libertate a inculpatului 

(textul constituţional reglementând expres situaţiile în care instanţa este obligată să procedeze în 

acest mod), măsura corelativă fiind menţinerea arestării preventive a inculpatului (atunci când nu 

subzistă situaţiile impuse de prevederile constituţionale). Faptul că prevederile art. 23 alin. (6) din 

Constituţie nu se referă în mod expres la menţinerea arestării preventive nu înseamnă că legiuitorul 

constituant nu a avut în vedere această instituţie, aşa încât nu se poate susţine că prevederile 

constituţionale invocate ar constitui temei doar pentru punerea în libertate a inculpatului” (Decizia 

nr. 208/ 04.05.2004, M. Of. nr.485/31.05.2004);  

- „Libertatea individuală priveşte libertatea fizică a persoanei, dreptul său de a se putea 

comporta şi mişca liber, de a nu fi ţinută în sclavie, arestată sau deţinută decât în cazurile şi după 

formele expres prevăzute de Constituţie şi de legi”(Decizia nr.448/26.10.2004, M. Of. 

nr.50/14.01.2005); 

-  „Prezumţia de nevinovăţie este reglementată în legătură cu libertatea individuală a 

persoanei privind reţinerea, arestarea şi soluţionarea procesului penal, până la rămânerea definitivă 

a hotărârii de condamnare. Articolul 23 alin. (11) din Legea fundamentală consacră prezumţia de 

nevinovăţie exclusiv pentru ipoteza răspunderii penale. Această concluzie rezultă nu numai din 

termenii reglementării constituţionale, făcându‑se referire explicită la «hotărârea judecătorească de 

condamnare», dar şi din economia reglementărilor, prevederile fiind înscrise în cuprinsul 

dispoziţiilor cu privire la «libertatea individuală»”. (Decizia nr.16/20.01.2005, M. Of. 

nr.145/17.02.2005);    

- „Prezumţia de nevinovăţie este proprie doar procesului penal, neavând nicio legătură 

cu cauzele de natură civilă, comercială, fiscală sau de contencios administrativ, întrucât este 

reglementată în legătură cu libertatea individuală a persoanei. Or, reţinerea şi arestarea nu pot fi puse 

în discuţie decât cu prilejul unui proces penal, în cadrul căruia, până la rămânerea definitivă a 

hotărârii de condamnare, respectarea prezumţiei de nevinovăţie este obligatorie, potrivit prevederilor 

art. 23 alin. (11) din Constituţie şi celor ale art. 6 parag. 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale” (Decizia nr. 208/15.01.2011, M.Of. nr.218/30.03. 2011);  
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- „Reţinerea unei persoane constituie o ingerinţă majoră în ceea ce priveşte libertatea 

persoanei, astfel încât reglementarea duratei maxime pe care aceasta o poate avea, printr‑o normă de 

rang constituţional, constituie o reală garanţie a libertăţii individuale. Durata reţinerii constituie o 

chestiune de politică penală a statului, care trebuie să asigure un just echilibru între imperativul 

realizării intereselor generale ale societăţii şi al apărării ordinii de drept, constând în identificarea şi 

aducerea în faţa autorităţilor judiciare competente a persoanelor cu privire la care există motive 

temeinice de a bănui că au săvârşit o infracţiune ori de a crede în necesitatea de a le împiedica să 

săvârşească o infracţiune sau să se sustragă după săvârşirea acesteia, pe de o parte, şi interesul comun 

al apărării drepturilor individului, pe de altă parte, fără a atinge substanţa dreptului la libertate al 

unei persoane” (Decizia nr.799/ 17.06.2011, M.Of. nr.440/23.06.2011).  

 Există diferențe între jurisprudența curții dvs. și cea a instanțelor internaționale în ceea 

ce privește protecția acestui drept? 

Nu, deoarece, în considerarea art.20 din Constituție, analiza efectuată de Curtea 

Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate cuprinde, frecvent, atât trimiteri la 

jurisprudența în materie a CEDO și a CJUE, cât și elemente de drept comparat cu referire, în 

principal, la jurisprudența statelor membre ale Uniunii Europene.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 


