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CONSTTTUTTA ROnnAXrUl

. TITLUL I Principii generale
I

ARTICOLUL I - Statul romAn

(l) Romania este stat nalional, suveran qi independent, unitar gi

indivizibil.

(2) Forma de guverndmdnt a statului rom6n este republica.

(3) Romdnia este stat de drept, democratic gi social, in care demni-
tatea omului, drepturile gi libertdlile cetdtenilor, libera dezvoltare a
personalitSlii umane, dreptatea qi pluralismul politic reprezintd va-
lori supreme, in spiritul tradiliilor democratice ale poporului romAn
gi idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, gi sunt garantate.

(4) Statul se organizeazi potrivit principiului separa{iei gi echili-
brului puterilor - legislativd, executivd gi judecdtoreascS - in cadrul
democraliei constitu{ionale.

(5) In Romania, respectarea Constituliei, a suprema{iei sale gi a le-
gilor este obligatorie.

ARTICOLUL 2 - Suveranitatea
(1) Suveranitatea nationald apartine poporului roman, care o exercitd
prin organele sale reprezentative, constihrite prin alegeri libere, pe-
riodice gi corecte, precum qi prin referendum.

I Modificat6 gi completat[ prin Legea de revizuire a Constituliei Romdniei nr.
429/2003, republicatd de Consiliul Legislativ in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea I, '167 din 3l octomblie 2003. in temeiul art. 152 din Constitulie, cu
reactualizarea denurnirilor gi ddndu-se textelor o noud numerotare (art. 152 a

devenit, in forma republicati. ar1. 156).

Legea de levizuire a Constituliei Rom6niei nr. 42912003 a lbst aprobati prin
referendumul nalional din l8-19 octombrie 2003 qi a intrat in vigoare la data de 29
octombrie 2003, data publicarii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l. nr. 758
din 29 octombrie 2003 a Hotdrdrii Curtii Constitulionale nr. 3 din 22 octombrie
2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului nalional din 18-19 octombrie
2003 privind Legea de rcvizuire a Constituliei Romdniei.
Constitulia Romdniei, in forma inilial[, a fost adoptati in gedin]a Adundrii
Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei. Partea I, nr.233 din 2l noiembrie 1991 gi a intrat in vigoare in urma
aprobarii ei prin referendumul nalional din 8 decembrie 1991.
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(2) Nici un grup qi nici o persoand nu pot exercita suveranitatea in
nume propriu.

ARTICOLUL 3 - Teritoriul
(1) Teritoriul Romdniei este inalienabil.

(2) Frontierele lirii sunt consfinlite prin lege organicd, cu respec-
tarea principiilor gi a celorlalte norne general admise ale dreptului
internafional.

(3) Teritoriul este^organizat, sub aspect administrativ, in comune,
orage qi judete. In condiliile legii, unele orage sunt declarate
municipii.

(4) Pe teritoriul statului romAn nu pot fi strdmutate sau colonizate
populalii strdine.

ARTICOLUL 4 - Unitatea poporului gi egalitatea intre ceti{eni
(l) Statul are ca fundament unitatea poporului romdn gi solidaritatea
cetSlenilor s6i.

(2) Romdnia este patria comund qi indivizibilS a tuturor cetdlenilor
s6i, fdrd deosebire de rasd, de nalionalitate, de origine etnicd, de
limbd, de religie, de sex, de opinie, de apartenenla politicd, de avere
sau de origine social6.

ARTICOLUL 5 - CetI{enia

(l) Cetdlenia romdn6 se dobdndeqte, se pdstreazd sau se pierde in
condiliile previzute de legea organicS.

(2) Cetdlenia romdnl nu poate fi retrasd aceluia care a dobdndit-o
prin nagtere.

ARTICOLUL 6 - Dreptul la identitate

(1) Statul recunoaqte gi garanteazd persoanelor aparlindnd mino-
ritdlilor nalionale dreptul la pdstrarea, la dezvoltarea gi la exprimarea
identitilii lor etnice, culturale, lingvistice gi religioase.

l0

(2) Mdsurile de proteclie iuate de stat pentru pdstrarea. dezvoltarea
gi exprimarea identitdlii persoanelor aparlindnd minoritililor na-

fionale trebuie sa fie conforme cu principiile de egalitate 9i de

nediscriminare in raport cu ceilalli cetSleni romdni.

ARTICOLULT - RomAnii din striindtate

Statul sprijini intdrirea leg6turilor cu romdnii din afara frontierelor

ldrii gi aclioneazd pentru p6strarea, dezvoltarea gi exprimarea iden-

titdlii lor etnice, culturale, lingvistice gi religioase, cu respectarea

legislatiei statului ai cdnri cetSleni sunt.

ARTICOLUL 8 - Pluralismul qi partidele politice

(1) Pluralismul in societatea rom6neascd este o condilie qi o garanfie

a democraliei constitulionale.

(2) Partidele politice se constituie gi igi desfbgoard activitatea in con-

diliile legii. Ele contribuie la definirea gi la exprimarea voinlei
politice a cetS{enilor, respectAnd suveranitatea nalionali, integri-
tatea teritoriald, ordinea de drept gi principiile democraliei.

ARTICOLUL 9 - Sindicatele, patronatele 9i asocia{iile
profesionale

Sindicatele, patronatele qi asocialiile profesionale se constituie gi iqi
desfrgoard activitatea potrivit statuteior 1or, in condiliile legii. Ele

contribuie la apdrarea drepturilor gi la promovarea intereselor pro-

fesionale, economice gi sociale ale membrilor lor.

ARTICOLUL 10 - Rela{ii internafionale

Romania intreline gi dezvoltd relalii paqnice cu toate statele 9i, in
acest cadru, relalii de bund vecindtate, intemeiate pe principiile 9i pe

celelalte norrne general admise ale dreptului internalional'

ARTICOLUL 11 - Dreptul internafional 9i dreptul intern

(l) Statul romdn se obligd sd indeplineascd intocmai 9i cu bun6-cre-

din!6 obligaliile ce-i revin din tratatele la care este parte.
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(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii' fac parte din

dreptul intern.

(3) in cazul in care un tratat la care Romdnia utmeaz[ sd devind

parte cuprinde dispozilii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate

avea loc numai dup6 revizuirea Constitutiei.

ARTICOLVL 12 - Simboluri nafionale

(1) Drapelul Romaniei este tricolor; culorile sunt aqezate vertical, in

ordinea urmdtoare incep6nd de la lance: albastru, galben, roqu.

(2) Ziuana(ionald a Romdniei este I Decembrie.

(3) Imnul nalional al Romdniei este "Deqteaptd-te romdne".

(4) Stema ldrii qi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice'

ARTICOLUL f3 - Limba oficiali

in Romdnia, limba oficial6 este limba romAnd.

ARTICOLUL 14 - CaPitala

Capitala Romdniei este municipiul Bucureqti-

TITLUL II
Drepturile, libertifile Ei indatoririle fundamentale

CAPITOLUL I
Dispozifii comune

ARTICOLUL 15 - Universalitatea

(1) Cetalenii beneficiazd de drepturile gi de libertdlile consacrate

prin Constitulie gi prin alte legi 9i au obligaliile prevSzute de

acestea.
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(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excep{ia legii penale sau

contravenlionale mai favorabile.

ARTICOLUL 16 - Egalitatea in drepturi

(1) Cetdlenii sunt egali in fap legii gi a autoritdlilor publice, fhrd
privilegii 9i fbrd discrimindri.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Func{iile gi demnitalile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate, in condiliile legii, de persoanele care au cetdlenia romdnd gi

domiciliul in !ar6. Statul romAn garanteazd egalitatea de ganse intre
femei qi bdrbafi pentru ocuparea acestor func1ii gi demnitAli.

(4) in condiliile aderdrii RomAniei la Uniunea Europeand, cetSlenii
Uniunii care indeplinesc cerinlele legii organice au dreptul de a
alege qi de a fi alegi in autoritdlile administraliei publice locale.

ARTICOL UL 17 - Ceti{enii rom6ni in strlinltate
CetSlenii romdni se bucurd in strdindtate de protecjia statului romdn
gi trebuie sd-gi indeplineascd obligaliile, cu exceplia acelora ce nu
sunt compatibile cu absenla lor din far6.

ARTICOLUL 18 - Ceti{enii strlini qi apatrizii

(l) CetSlenii strdini qi apatrizii care locuiesc in Romdnia se bucurd
de protec{ia generali a persoanelor gi a averilor, garantatd de

Constitulie gi de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordd gi se retrage in condiliile legii, cu
respectarea tratatelor gi a convenliilor internalionale la care Romiinia
este parte.

ARTICOLUL 19 - Extridarea qi expulzarea

(l) CetSleanul romdn nu poate fi extrddat sau expulzat din Romdnia.

(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetSlenii romdni
pot fi extradali in baza convenliilor internalionale la care Romdnia
cste parte, in condiliile legii gi pebazd de reciprocitate.
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