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   *) Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 
429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 
octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din 
Constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare 
(art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156).   
    Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin 
referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 
octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 
din 29 octombrie 2003 a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 
pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 
privind Legea de revizuire a Constituţiei României.   
    Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării 
Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma 
aprobării ei prin  
 

ARTICOLUL 16 
Egalitatea în drepturi 

   
   (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări.   
    A se vedea şi Decizie 25/2011.   

   (2) Nimeni nu este mai presus de lege.   
   (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile 
legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român 
garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor 

funcţii şi demnităţi.   
   (4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care 

îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în 
autorităţile administraţiei publice locale. 
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ARTICOLUL 30 
Libertatea de exprimare 

   
   (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. 

 
 
 
 

ARTICOLUL 44 
Dreptul de proprietate privată 

   
   (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. 

Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.   
   (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, 

indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate 
privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la 
Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, 

pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin 
moştenire legală.   

    A se vedea şi Iniţiativă legislativă din 17/11/2016.   
   (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 

stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.   
   (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în 

proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, 
politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.   
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   (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul 
oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru 

daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune 
imputabile autorităţii.   

   (6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord 
cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.   

   (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia 
mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini 

care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.   
   (8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se 

prezumă.   
   (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi 

confiscate numai în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 

 


