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ABSTRACT: Deoarece, cele mai importante drepturi şi libertăţi ale omului, cele 

considerate esenţiale, tocmai pentru a fi mai bine protejate, sunt prevăzute şi garantate prin 

însuşi textul Constituţiei. Reglementarea acestora prin însuși textul legii fundamentale le 

asigură în primul rând existența și recunoașterea, iar în al doilea rând, mijloace eficiente 

de garantare și protecție. 

Având în vedere rolul unei constituții, vom găsi (sau ar trebui) în textul acesteia doar 

reglementări principiale. Este și cazul domeniului drepturilor și libertăților fundamentale, 

Constituția României din 1991, așa cum a fost revizuită, impunând cu titlul de principii o 

serie de reguli, urmând ca în prezenta lucrare să procedăm la o succintă trecere în revista a 

acestor principii. 
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„Drepturile şi libertăţile sunt  

placa turnantă a oricărei democraţii”
1
. 

 

 

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE 

FUNDAMENTALE 

 

În doctrina de specialitate, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului au primit 

definiții variate. Cea care ni se pare cea mai cuprinzătoare, consideră drepturile și 

libertățile fundamentale ca fiind  acele drepturi ale cetăţenilor care, considerate esenţiale 

pentru existenţa fizică şi integritatea psihică, pentru dezvoltarea materială şi intelectuală 
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1 A se vedea Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul comparat şi în dreptul român - 
tratat, Editura Servo-Sat, Arat, 2003, p. 137. 



 

 

 

 

 

64                                                                                           Daniela Cristina VALEA 

 

a acestora, precum şi pentru asigurarea participării la conducerea statului, sunt 

prevăzute şi garantate prin Constituţie
2
. 

Drepturile şi libertăţile fundamentale sunt drepturi subiective (deoarece sunt stabilite 

prin norme juridice şi constau în facultatea subiectului activ al raportului juridic de a 

acţiona sau de a pretinde o anumită conduită pentru a cărei realizare se bucură de sprijinul 

şi protecţia statului). Sunt caracterizate ca esenţiale (definitorii pentru personalitatea 

umană) şi înscrise în acte distincte (în dreptul internaţional – convenţii, pacte, tratate, 

protocoale – şi în dreptul intern – Constituţie, legi, alte acte normative)
3
. Deoarece, cele 

mai importante drepturi şi libertăţi ale omului, cele considerate esenţiale, tocmai pentru a 

fi mai bine protejate, sunt prevăzute şi garantate prin însuşi textul Constituţiei. 

Conturarea conceptului de drepturi ale omului a reprezentat, în fond, o operaţiune de 

sinteză, constând din generalizarea unor idei consacrate în diferite ţări în documente 

juridice cu un bogat conţinut moral şi politic, care au rezistat timpului
4
. Drepturile şi 

libertăţile fundamentale trebuie privite şi reglementate ca atribute ale personalităţii 

indivizilor consideraţi atât ca persoane fizice individuale, dar şi ca membrii ai 

colectivităţii în care sunt integraţi
5
. 

Deşi termenii „drepturi” şi „libertăţi” sunt sinonime, deoarece reprezintă de fapt 

diferite drepturi subiective, se poate considera că „libertăţile” sunt acele drepturi care pot 

fi exercitate exclusiv pe baza aprecierii titularului lor, numai acesta putând decide asupra 

posibilităţii de a face sau a nu face ceva (de exemplu, libertatea conştiinţei, libertatea 

întrunirilor etc.)
6
. Conform unei opinii exprimate în literatura de specialitate, prin 

„drepturi” trebuie să se înţeleagă „drepturile omului” în general, iar prin „libertăţi” trebuie 

avute în vedere aşa numitele „drepturi ale cetăţeanului”
7
. 

 

2. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR 

FUNDAMENTALE 

 

Sunt reguli călăuzitoare care sintetizează în cel mai înalt grad esența protecției și 

garantării drepturilor și libertăților omului și le regăsim , în principal,  în Capitolul I al 

Titlului II din Constituția României, dar și alte texte precum art. 1, art. 4, art. 6 sau art. 53 

din Constituție. 

 

2.1 Principiul universalităţii. Conform art. 15 alin. 1 din Constituţia României, 

cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie şi de alte acte 

normative şi au obligaţiile prevăzute de acestea. Universalitate presupune vocaţia 

                                                           
2 A se vedea Tudor Drăganu, Drept constituțional și instituții politice – tratat elementar, vol. I, Editura Lumina 

Lex, București, 2000, p. 151. 
3 A se vedea Irina Zlătescu, Despre drepturile fundamentale ale omului şi cetăţeanului, în Revista „Dreptul”, nr. 

7-8/1991, p. 29-30. 
4 A se vedea Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2005, p. 148. 
5 A se vedea Drepturile şi libertăţile individuale – componentă esenţială a noii Constituţii a României, editorial 

în Revista „Dreptul ” nr. 2/1992, p. 5. 
6 A se vedea Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul comparat şi în dreptul român - 

tratat, p. 138. 
7 A se vedea Nicolae Purdă, Protecţia drepturilor omului. Mecanisme interne şi internaţionale, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2001, p. 21. 
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abstractă a fiecărui individ  (a tuturor indivizilor) de ai fi recunoscute şi a avea acces la 

ansamblul drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, fără discriminare. Astfel, 

universalitatea se raportează atât la sfera titularilor drepturilor şi a libertăţilor, cât şi la 

plenitudinea acestor drepturi şi libertăţi fundamentale
8
 și represintă, totodată, un principiu 

fundamental al dreptului regăsit în orice ramură de drept
9
. 

 

2.2.Principiul neretroactivităţii este consacrat prin art. 15 alin. 2 al Constituţiei 

României
10

, conform căruia legea produce efecte numai pentru viitor. Astfel, o nouă lege 

trebuie aplicată doar situaţiilor apărute după intrarea ei în vigoare, pe simplul considerent 

că subiectul de drept se conformează ordinii de drept existente, deci cunoscute, neputând 

să i se pretindă să acţioneze în baza unei reguli care nu există la momentul respectiv
11

. 

Reprezintă o deosebit de importantă garanție constituțională
12

 a drepturilor și libertăților 

omului. 

De la acest principiu, există două excepţii: retroactivitatea legii penale şi a legii 

contravenţionale mai favorabile (melior lex) – ultima teză a art. 15 alin. 2 din Constituţia 

României; retroactivitatea legii interpretative
13

. 

Deși art. 15 alin. 2 din Constituția Românie folosește termenul „lege” evident în sens 

larg (de act normativ, adică de o regulă generală de conduită obligatorie, emis de organul 

competent, după o procedură reglementată), sub incidența principiului neretroactivității 

intră și deciziile de interpretare ale legii pronunțate de către Înalta Curte de Casație și 

Justiție (au valabilitate numai pentru viitor), precum și deciziile Curții Constituționale (au 

putere numai pentru viitor – art. 147 alin. 4 din Constituția României republicată)
14

.  

2.3 Principiul egalităţii în drepturi este unul din cele mai importante principii ale 

exercitării drepturilor şi a libertăţilor oamenilor. Presupune o egalitate de şanse şi o 

egalitate de tratament al tuturor cetăţenilor în faţa legii. Premisă esențială a democrației și 

s statului de drept, principiul și-a găsit consacrarea și în Constituția României, presum și 

în legislația aferentă. Astfel, conform art. 4 alin. 2 din Constituția României republicată, 

„România este patria comună și indivizibilă a cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, 

                                                           
8  A se vedea  Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Editura C.H. 

beck, București, 2008, p. 159. 
9 De exemplu, despre particularitățile principiului universalității în ramura dreptului finanțelor publice – a se 

vedea Ioan Lazăr, Dreptul finanțelor publice, vol. I, Drept bugetar, Editura Universul Juridic, București, 2013, 

pp. 115-116.  
10 De asemenea, neretroactivitatea legii este reglementată şi prin art. 6 alin. (fostul art. 1) din  Codul Civil 

(adoptat prin legea nr. 287/2009, republicat în M.Of. nr. 505 din 15.07.2011), art. 11 din Codul penal. Prin 

includerea lui în textul legii fundamentale, regula neretroactivității a fost ridicată la rang de principiu 
constituțional, reprezentând un principiu fundamental al dreptului, aplicabil astfel tuturor ramurilor de drept – a 

se vedea și Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, ed. a 2-a, Editura Hamangiu, 

București, 2008, p. 124. 
11  A se vedea  Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 159. 
12 A se vedea Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, p. 125; Maria Năstase Georgescu, 

Simona Th. Livia Mihăilescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, București, 
2011, p. 151. 
13 S-au exprimat rezerve cu privire la caracterul de excepție de la principiul neretroactivității a legilor 

interpretative, susținându-se că acestea nu ar reprezenta veritabile excepții, întrucât ele doar clarifică conținutul 
normei interpretate fără a adăuga sau modifica ceva, fără a fi însă excluse -  a se vedea  Ioan Muraru, Simina 

Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 160. 
14  A se vedea Maria Năstase Georgescu, Simona Th. Livia Mihăilescu, Drept constituţional şi instituţii politice, 
p. 152. 
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naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă 

politică, de avere sau de origine socială”. Iar, art. 16 din Constituția Românie republicată, 

intitulat chiar „Egalitatea în drepturi”, impune câteva repere ale egalității
15

: 

- alin. 1 - egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și a autorităților, fără privilegii și 

fără discriminări (în condițiile art. 4 alin. 2 - indiferent de domeniul de activitate sau alte 

aspecte, fără nici o discriminare pe considerente de rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială), ceea ce 

presupune o egalitate de șanse
16

;  

- alin. 2 - conform căruia „Nimeni nu este mai presus de lege”. Reiterând
17

 această 

obligație a tuturor (persoane și stat) de a respecta legea, propoziția sintetizează 

excepțional pietrele de temelie ale democrației: „respectarea persoanei umane şi a statului 

de drept”
18

.  

- alin. 3 -  conform căruia „Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi 

ocupate, în condițiile legii, de persoane care au cetățenia română și domiciliul în țară. 

Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea 

acestor funcții și demnități”. Deși pare curioasă plasarea unei asemenea prevederi în 

cuprinsul unui articol intitulat „Egalitatea în drepturi”
19

, existența acesteia și limitarea care 

rezultă din prima teză a alineatului este justificată de  natura specială a funcțiilor și 

demnităților publice, care implică exercitarea puterii de stat
20

 și implicit, o obligație de 

fidelitate față de țară a titularilor
21

. Cea de-a două teză a alineatului reprezintă o aplicație 

particulară a egalității și, totodată asumarea de către statul român a obligației de a 

promova și garanta egalitatea de șanse dintre femei și bărbați pentru ocuparea funcțiilor 

respective, nefiind de altfel singura consacrare constituțională a egalității dintre femei și 

bărbați.    

- alin. 4 - conform căruia „În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, 

cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi 

aleși în autoritățile administrației publice”. Includerea în textul legii fundamentale a 

acestei manifestări particulare a egalității se înscrie în șirul consecințelor aderării 

                                                           
15 Reprezintă cadrul general deoarece Constituția mai cuprinde alte aplicații particulare determinate de 

considerații de ordin social sau natural – a se vedea  Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice – 
tratat elementar, vol. I, p. 186. 
16 A se vedea Ioan Muraru în Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, 

Constituția României revizuită – comentarii și explicații, Editura All Beck, București, 2003, p. 21, precum și în 
I.Muraru și E.S. Tănăsescu (coord.), Constituția României – comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 

București, 2008, p. 151. 
17 S-a exprimat și opinia conform cărei textul putea lipsi, se pare fără consecinte deosebite, din Constituție – a se 
vedea Ioan Muraru în I.Muraru și E.S. Tănăsescu (coord.), Constituția României – comentariu pe articole, p. 

152. 
18 Conform Cartei de la Paris pentru o nouă Europă din 21 noiembrie 1990, publicată în M.Of. nr. 181 din 9 
septembrie 1991 – „Democraţia are ca fundament respectarea persoanei umane şi a statului de drept . 

Democraţia reprezintă cea mai bună garanţie a libertăţii de expresie, a toleranței față de orice grupuri ale 

societăţii şi a egalităţii șanselor pentru fiecare persoană. Democraţia, prin caracterul său reprezentativ şi 
pluralist, presupune responsabilitate față de electorat, obligaţia autorităţilor de a se conformă legii şi 

exercitarea impartială a justiţiei. Nimeni nu este deasupra legii.”  
19 Articolul cuprinde o aparentă excepție de la principiul egalității, excetând astfel toate persoanela care nu au 
cetățenia română și domiciliul în țară - a se vedea Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții 

politice, p. 126. 
20 A se vedea  Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 133. 
21 A se vedea Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, p. 126. 
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României la Uniunea Europeană. Reprezintă un drept al cetățenilor europeni
22

 conferit 

prin Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Carta Uniunii Europene 

privind drepturilor fundamentale.  

 Egalitatea în drepturi reprezintă astfel o garanţie prevăzută de Constituţie, dar care se 

referă la toate drepturile şi libertăţile (prevăzute în Constituţie şi în alte acte normative).  

Egalitatea nu presupune însă uniformitate, respectiv principiul egalităţii nu interzice ca 

o lege să stabilească reguli diferite în raport de persoane care se găsesc în situaţii 

deosebite
23

. De exemplu, o măsură de protecţie socială nu poate fi considerată ca un 

privilegiu sau o discriminare
24

. 

2.4. Accesul liber la Justiţie – reprezintă o garanție a respectării și apărării drepturilor 

și libertăților
25

, sintagma sintetizând totalitatea mijloacelor juridice
26

 puse la dispoziţia 

cetăţenilor de a se adresa justiţiei în vederea apărării drepturilor şi a libertăţilor împotriva 

oricărui abuz sau vătămare. Este consacrat în art. 21 din Constituţia României republicată 

conform căruia „Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a 

libertăţilor şi a intereselor sale legitime.”, textul constituțional prevăzând totodată și 

garanții ale realizării efective: „(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui 

drept”. (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil
27

 şi la soluţionarea cauzelor într-un 

termen rezonabil. (4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.
28

”. 

Așa cum s-a susținut și în doctrină, accesul liber la Justiţie presupune nu numai un drept al 

persoanei de a se adresa Justiției, ci și obligația corelativă a instanței judecătorești 

competente de a se pronunța asupra demersului justițiabilului
29

. 

2.5. Protecţia cetăţenilor români în străinătate, dar și a cetățenilor străini și apatrizilor 

aflați pe teritoriul României. 

Principiul protecției cetăţenilor români în străinătate este înscris în art. 17 din 

Constituția României republicată și se bazează pe legătura politică și juridică dintre stat și 

proprii cetățeni. În baza acestui principiu, cetățenii români, oriunde s-ar afla în lume au 

dreptul să apeleze și să solicite protecția și sprijinul statului român, iar acestuia îi revine 

obligația constituțională de a le acorda respectiva protecție
30

. Corelativ, evident, le revine 

și cetățenilor români obligația de a-și îndeplinii obligațiile, cu excepția acelora care nu 

sunt compatibile cu absența lor din țară. 

                                                           
22 http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm (vizualizat la 16.11.2013). 
23 A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în M.Of. nr. 307 din 21 

decembrie 1993; Decizia Curţii Constituţionale nr. 74 din 13 iulie 1994, publicată în M.Of. nr. 189 din 22 iulie 

1994. 
24 A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 71 din 15 decembrie 1993, publicată în M.Of. nr. 305 din 23 

decembrie 1993. 
25 A se vedea Maria Năstase Georgescu, Simona Th. Livia Mihăilescu, Drept constituţional şi instituţii politice, 
p. 157. 
26 Pentru amănunte, a se vedea Nicoleta Adriana Odină, Consideraţii cu privire la mecanismele de protecţie şi 

garantare a drepturilor omului, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 1-2/2006, pp. 12-17. 
27 Despre dreptul la un proces echitabil, a se vedea pe larg Dragoș Chilea, The right to a fair trail, în Revista 

„Curentul Juridic”, nr. 3/2010, pp. 29-50. 
28 Pe larg despre jurisdicții administrative în general și despre cele finaciare în special, a se vedea Ioan Lazăr, 
Jurisdicții administrative în materie financiară, Editura Universul Juridic, București, 2011, pp. 61-70 
29 A se vedea Tudor Drăganu, Liberul acces la justiție, Editura Lumina Lex, București, 2003, p. 7.  
30 A se vedea Ioan Muraru în I.Muraru și E.S. Tănăsescu (coord.), Constituția României – comentariu pe 
articole, p. 161. 
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Principiul protecției cetăţenilor străini şi apatrizilor aflați pe teritoriul României este 

înscris în art. 18 din Constituția României republicată și se bazează pe statutul de ființă 

umană, precum și pe consacrarea obligației generale a statului de a reglementa statutul și 

de a respecta drepturile și libertăților tuturor oamenilor. Conform art. 18 alin. 1 din 

Constituția României republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se 

bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, protecție garantată de Constituție 

și de alte legi. Practic, în baza acestei prevederi constituționale, cetățenii străini și apatrizii 

se pot bucura de toate drepturile și libertățile conferite de legislația României (inclusiv a 

celor asumate prin aderarea României la tratate și convenții internaționale), cu expecția 

acelora care sunt accesibile doar persoanelor care au (și) cetățenia română. În mod special, 

alin. 2 al art. 18 din Constituția României republică reglementează, cu privire la cetățenii 

străini și apatrizii aflați pe teritoriul României, dreptul la azil, prevăzând că acesta se 

acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor și a convențiilor 

internaționale la care România este parte.  

O formă specială de protecție, atât a cetățenilor români, cât și a celor străini și apatrizi 

se asigură prin reglementarea de principiu a extrădării
31

 și expulzării. 

În primul rând, art. 19 alin. 1 din Constituția României republicată interzice extrădarea 

sau expulzarea cetățenilor români, dar alin. 2 al aceluiași articol reglementează și o 

derogare: cetățenii români pot fi extrădați în baza convențiilor internaționale la care 

România este parte, în condițiile legii și pe bază de reciprocitate. Rezultă că cetățenii 

români nu pot fi expulzați de pe teritoriul României. 

În al doilea rând, art. 19 alin. 3 din Constituția României republicată impune ca 

extrădarea sau expulzarea cetățenilor străini și a apatrizilor să se facă numai în baza unei 

convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate. 

În al treilea rând, conform alin. 4 al art. 19 măsura expulzării sau a extrădării intră în 

competența decizională a justiției. 

2.6. Principiul priorităţii reglementărilor internaţionale în materia drepturilor şi a 

libertăţilor omului. Este prevăzut în art. 20 din Constituția României revizuită, conform 

căruia dispoziţiile constituţionale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi 

interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 

pactele și cu celelalte tratate la care România este parte (alin. 1), iar în caz de 

neconcordanţă între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, 

la care România este parte, și legile interne, au prioritate de aplicare normele 

internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii 

mai favorabile. 

Astfel, art. 20 din Constituția României impune regula priorităţii dreptului 

internaţional asupra dreptului intern, dar numai în domeniul drepturilor omului şi numai 

în cazul în care dreptul intern nu conţine dispoziţii mai favorabile. 

2.7. Caracterul de excepţie al restrângerii unor drepturi şi al unor libertăţi. Principiul
32

 

conform căruia restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți poate avea doar caracter 

de excepție (deci de strictă interpretare și aplicare) se constituie într-o garanție importantă 

                                                           
31 A se vedea Dragoș Chilea, The European regulation of extradition, în Revista Curentul Juridicnr. 2/2013, 
pp.36-48. 
32 Despre definirea principiului exercițiului unor drepturi și libertăți în doctrină și jurisprudență pe larg, a se 

vedea Dumitru V. Big, Restrângerea exercițiului libertăților publice, Editura Hamangiu, București, 2008, pp. 
16-30. 
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pentru protecția drepturilor și a libertăților omului
33

. Este prevăzut în art. 53 din 

Constituția României republicată și este permisă restrângerea exerciţiului unor drepturi 

sau a unor libertăţi fundamentale, doar ca măsură excepţională, dacă este necesară într-o 

societate democratică şi cu caracter temporar. 

2.8. Principiul recunoașterii dreptului la identitate al persoanelor aparținând 

minorităților naționale. Conform art. 6 din Constituția României republicată „(1) Statul 

recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la 

păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase. (2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie 

conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni 

români.” 

Constituția României nu definește sintagma de minoritate națională, așa cum nu o fac 

nici instrumente internaționale cu caracter obligatoriu
34

. Definiții găsim în diferite 

documente cu rol de recomandări
35

. În România, legiuitorul ordinar a abordat 

problematica statutului minorităților naționale
36

.  

Deși textul constituțional, ca de altfel toate instrumentele internaționale aplicabile în 

materie, folosește termenul de „persoană aparținând minorităților naționale”, fiind avute în 

vedere ca subiecte titulare de drepturi persoanele și nu minoritățile ca atare, prin art. 6 din 

Constituție, statul român și-a asumat obligația de a recunoaşte şi garanta persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea 

identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. 

Pentru conturarea sferei sintagmei de „identitate etnică, culturală, lingvistică și 

religioasă” pot fi avute în vedere următoarele aspecte: dreptul persoanelor aparținând 

minorităților naționale de a se bucura de propria cultură, de a profesa și practica propria 

religie și de a folosi propria limbă, inclusiv în relațiile cu autoritățile publice, dreptul la 

nume în propria limbă, drepturi legate de educație 

Pe de altă parte, textul constituțional instituie în sarcina statului român obligația 

corelativă de a lua măsuri de protecție pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 

identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale și care trebuie  să fie conforme 

cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români. Iar 

                                                           
33  A se vedea Maria Năstase Georgescu, Simona Th. Livia Mihăilescu, Drept constituţional şi instituţii politice, 
p. 157. 
34  A se vedea Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale (adoptată la Strasbourg la 1 februarie 

1995 și intrată în vigoare la 8 februarie 1998.  A fost ratificată de România prin Legea nr. 33/1995, publicată în 
M.Of. nr. 82 din 4 mai 1995). 
35 Recomandările nr. 1134/1990, nr. 1201/1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europenei. 
36 Încă din 2005 a fost inițiată procedura de adoptate a unei legii privind statutul minorităților naționale (a se 
vedea proiectul PL-x nr. 502/2005, procedura nefiind finalizată până în acest moment (noiembrie 2013). După ce 

a fost supus dezbaterii în plenul Camerei Deputaților, proiectul legii a fost retrimis Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale  -
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6778, vizualizat la data de 23 noiembrie 2013), 

art. 3 din proiectul Legii privind statutul minorităților naționale din România definind minoritatea națională ca 

fiind „orice comunitate de cetățeni români, care trăiește pe teritoriul României din momentul constituirii statului 
modern, numeric inferioară populației majoritare, având propria identitate etnică, exprimată prin cultură, limbă 

sau religie, pe care dorește să o păstreze, să o exprime și să o dezvolte”. A se vedea și Laura-Maria 

Crăciuneanu, Discuții referitoare la o definiție legală a sintagmei de „minoritate națională”, în Revista 
„Dreptul”, nr. 11/2012, pp. 130-151. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6778
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alte prevederi constituționale conturează cadrul legislativ necesar: art. 32 alin. 3, art. 62 

alin. 2, art. 120 alin. 2, art. 128 alin. 2. 

 

3. CONCLUZII 

 

Rezultă că, cel puțin la teoretic, Constituția României republicată asigură cadrul 

normativ necesar conferirii, asigurării și garantării drepturilor și libertăților fundamentale, 

regăsindu-se în textul acesteia toate principiile de bază. Este, considerăm noi, în prim pas 

în realizarea și consolidarea unei societăți democretioce. Revine legislației secundare, dar 

și sistemului organizatoric al statului și, nu în ultimul rând, chiar oamenilor, rolul de a 

contribui și la realizarea efectivă a dezideratelor unei stat democratic și de drept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


