
Inviolabilitatea domiciliului, 
secretul corespondenței
și libertatea de exprimare
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ART. 8

CONVENTIA 
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DREPTURILOR 

OMULUI 
ART. 8

1. Orice persoana are dreptul la respectarea vieții sale 
private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței 
sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în
exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest
amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură
care, într-o societate democratică, este necesară pentru
securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea
economica a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor
penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea
drepturilor și libertăților altora.
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CONVENTIA 
EUROPEANĂ A 
DREPTURILOR 

OMULUI 
ART. 10

1. Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. 
Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a 
primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul 
autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. 
Prezentul articol nu împiedică statele să supună societățile de 
radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui 
regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertăți ce comporta îndatoriri și
responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții,
restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru
securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța
publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția
sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor
altora pentru a împiedica divulgarea de informații
confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și
imparțialitatea puterii judecătorești.



Inviolabilitatea
domiciliului



Noțiunea de domiciliu Domiciliul reprezintă locul
unde persoana își are
principala așezare, în
vederea exercitării
drepturilor sale civile în timp
ce reședința este locul unde
persoana își are locuința
obișnuită.
Domiciliul, conform art. 87 din Codul Civil,
„este acolo unde aceasta declară că îşi are
locuinţa principală”. Astfel, deoarece
domiciliul este necesar pentru exercitarea
drepturilor și libertăților cetățenești, adresa
de domiciliu va fi cea trecută pe actele de
identitate (cartea de identitate, spre
exemplu)



Constituția Romaniei

Art. 27 – Inviolabilitatea domiciliului

(1) Domiciliul şi reşedinţa
sunt inviolabile. Nimeni nu 
poate pătrunde sau rămâne
în domiciliul ori în reşedinţa
unei persoane fără învoirea

acesteia.

(2) De la prevederile
alineatului (1) se poate
deroga prin lege pentru
următoarele situaţii:

a) executarea unui mandat 
de arestare sau a unei 
hotărâri judecătoreşti;

b) înlăturarea unei 
primejdii privind viaţa, 
integritatea fizică sau 

bunurile unei persoane;

c) apărarea securităţii 
naţionale sau a ordinii 

publice;

d) prevenirea răspândirii 
unei epidemii.

(3) Percheziţia se dispune
de judecător şi se 

efectuează în condiţiile şi în
formele prevăzute de lege.

(4) Percheziţiile în timpul
nopţii sunt interzise, în

afară de cazul infracţiunilor
flagrante.



Codul Civil

Art. 86

Dreptul la domiciliu şi reşedinţă

(1) Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească ori să îşi
schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau în
străinătate, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu
poate să aibă în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o
singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe
locuinţe.



Codul Civil Art.90 - Prezumția de domiciliu

(1) Reședința va fi socotită domiciliu când
acesta nu este cunoscut.
Reședința, conform art. 88 din Codul Civil, „este în locul unde
îşi are locuinţa secundară”. Adresa de reședință nu se trece
pe actele de identitate și nici nu este cerută pentru
exercitarea drepturilor și libertăților individuale. Spre
exemplu, în materia votului, se cere adresa de domiciliu și nu
cea de reședință.

(2) În lipsă de reședință, persoana fizică este
considerată că domiciliază la locul unde ea se
găsește, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul
ultimului domiciliu



Codul Civil

Art.91 - Dovada

(1) Dovada domiciliului și a
reședinței se face cu mențiunile
cuprinse în cartea de identitate.

(2) În lipsa acestor mențiuni,
stabilirea sau schimbarea
domiciliului ori a reședinței nu
va putea fi opusă altor persoane.



Codul Civil
Art.92 - Domiciliul minorului și al persoanei puse sub interdicție

(1) Domiciliul minorului este la părinții săi sau la acela
dintre părinți la care el locuiește în mod statornic.

(2) În cazul în care părinții au domicilii separate și nu
se înțeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, decide
instanța judecătorească.

(3) În situațiile prevăzute de lege, domiciliul minorului
poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu
consimțământul acestora, ori, după caz, la o instituție de
ocrotire.

(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul
dintre părintii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub
tutelă, precum și domiciliul persoanei puse sub interdicție, este
la reprezentantul legal.



Codul Penal
Art. 224 - Violarea de domiciliu

• (1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o 
locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit 
ţinând de acestea, fără consimţământul persoanei 
care le foloseşte, ori refuzul de a le părăsi la 
cererea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amendă.

• (2) În cazul în care fapta este săvârşită de o 
persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin 
folosire de calităţi mincinoase, pedeapsa este 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

• (3) Acţiunea penală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.



Secretul corespondenței



Corespondență

CORESPONDÉNȚĂ s. f. I. 1. schimb de scrisori între persoane,
instituții etc.; totalitatea acestor scrisori. ◊ conținutul unei
scrisori. 2. relatare asupra faptelor petrecute într-o localitate,
într-o țară etc. făcută de corespondentul unui ziar. II. 1.
raport, legătură între lucruri, fenomene etc.; afinitate care
leagă părți ale unui întreg; concordanță, armonie. 2. (mat.)
relație între două mulțimi, conform căreia fiecare element al
uneia este pus în legătură cu unul sau mai multe elemente
din cealaltă. 3. raport constant existent între două fenomene
de ordin lingvistic din idiomuri diferite sau din etape diferite
ale aceluiași idiom. ♦ ă timpurilor = concordanța timpurilor.
(< fr. correspondance).



Secretul corespondenței

Secretul corespondenței este un drept 
fundamental aflat în strânsă corelație cu 
dreptul la viață intimă și privată a persoanei. 
Viața privată și intimitatea unei persoane nu 
pot fi respectate fără o protecție a 
corespondenței private a acesteia. 



Codul penal

Art. 302 -Violarea secretului corespondenţei

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a 
unei corespondenţe adresate altuia, precum şi divulgarea fără drept
a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când
aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greşeală, se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări
efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.



Codul penal

Art. 360 –Accesul ilegal la un sistem informatic
(1) Accesul, fara drept, la un sistem

informatic se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) , savarsita in
scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu
inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost
savarsita cu privire la un sistem informatic la care,
prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau
programe specializate, accesul este restrictionat sau
interzis pentru anumite categorii de utilizatori,
pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.



Codul civil 
Art. 310 - Independenţa soţilor
• Un soţ nu are dreptul să cenzureze

corespondenţa, relaţiile sociale sau
alegerea profesiei celuilalt soţ.



Persoane care au obligația profesională de a 

NU divulga informațiile aflate
O situație specială este cea referitoare la cazul

anumitor persoane care, prin natura funcției lor, intră în
contact cu anumite date sau informații ce constituie obiect
al secretului corespondenței (poștașul– în cazul unei
telegrame; telefonistul– în cazul în care realizează anumite
conexiuni telefonice).

Astfel, le este interzisă stocarea datelor obținute ca urmare a serviciului
prestat. Legea penală (art. 302 NCP) sancționează orice faptă de natură
a divulga, păstra sau utiliza datele obținute ca urmare a unei funcții
prin care se pot afla anumite date și informații personale, confidențiale.



"Libertatea ta se oprește acolo unde începe a mea"

Libertatea de exprimare



Libertatea de exprimare este un principiu care

susține libertatea unui individ sau a unei comunități de a-și

exprima opiniile și ideile fără teamă.



Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Articolul 19 

„Dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării”:
„Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării;
acest drept include libertatea de a avea opinii fără
imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a
primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace
şi independent de frontierele de stat”.



Pactul internațional din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile 
civile si politice

ARTICOLUL 19 

1. Nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale. 

2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest
drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi
informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă
orală, scrisă, :părită ori ar:s:că, sau prin orice alt mijloc, la
alegerea sa.

3. Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului
articol comportă obligaţii şi răspunderi speciale. În consecinţă, ea
poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod
expres prin lege şi care sunt necesare:

a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora;

b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau
moralităţii publice.



Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000) 

Articolul 11 

Libertatea de exprimare și de informare 

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest
drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de
a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice
șifără a ține seama de frontiere.

(2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt
respectate.



Constituția României

Art. 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.



Constituția României

Art. 30 – Libertatea de exprimare

(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.



Constituția României
Articolul 31 

Dreptul la informație

1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes
public nu poate fi îngrădit .
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt
obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra
treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de
protecţie a tinerilor sau securitatea naţională .
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt
obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele
trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante
exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi
controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin
lege organică.



Abuzul de drept

Abuzul de drept, este o faptă ilicită
constând în exercitarea drepturilor subiective
într-un mod contrar scopului lor social economic,
legii sau regulilor de convieţuire socială.



Art. 15 – Cod Civil

Abuzul de drept

Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul
de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod
excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.



Libertatea presei

• Libertatea presei este un drept
fundamental al omului recunoscut și
protejat prin lege în majoritatea statelor
moderne. Acest drept este strâns asociat cu
libertatea de exprimare și este o
componentă a acesteia.

• Libertatea presei privește desfășurarea
activităților specifice presei de strângere și
transmitere de informații de interes public
prin intermediul canalelor media, fără
intervenția guvernului.



Ziua Mondială a Libertății Presei 

Ziua de 3 mai a fost declarată Ziua Mondială a Libertății Presei la 23
decembrie 1993 de către Adunarea Generală a ONU în urma Conferinței Generală
UNESCO din 1991, când s-a adoptat o rezoluție privind "Promovarea libertății
presei în lume" care recunoștea că "o presă liberă, pluralistă și independentă este
o componentă esențială a oricărei societăți democratice".


