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� Respectul datorat personalităţii umane 
constituie o parte integratoare esenţială a 
libertăţii umane, motiv pentru care s-a 
impus adoptarea unor reglementări atât la 
nivel internaţional, cât şi la nivel naţional, 
care să creeze un mecanism jurisdicţional 
de protecţie a persoanei fizice împotriva 
imixtiunilor de orice natură. 

� În dezbaterile internaţionale s-a acordat o 
atenţie deosebită promovării, consacrării şi 
ocrotirii dreptului la viaţă privată.

Inviolabilitatea domiciliului



� Potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
orice imixtiune arbitrară la domiciliul unei persoane 
este interzisă, iar victima unor asemenea proceduri are 
dreptul la protecţia legii (art.12) împotriva unor astfel 
de practici sau atingeri.

� Inviolabilitatea domiciliului și reședinței unei persoane 
este un drept fundamental consacrat în Constituție.



Constituția României - 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.



� Noțiunea de domiciliu are în vedere locul 
unde o persoană locuiește în mod 
permanent, singură sau împreună cu 
familia sa. 

� Domiciliul cuprinde nu doar camera în 
care locuiește o persoană, ci și 
dependințele acesteia: curte, garaj, 
grădină.



� Noțiunea de reședință se referă la locul în care 
o persoană locuiește în mod temporar sau 
ocazional. 

� În această categorie intră atât o reședință de 
vacanță a persoanei, cât și o cameră de hotel, 
o cameră de cămin studențesc sau o locuință 
închiriată.



� Atât reședința, cât și domiciliul nu se 
confundă cu proprietatea. 

� Reședința sau domiciliul nu trebuie să fie 
proprietatea persoanei respective pentru a 
fi protejată prin acest drept. 

� Inviolabilitatea domiciliului ține mai de 
grabă de protecția vieții și a personalității 
umane decât a dreptului de proprietate.



� Ca o prelungire firească a dreptului la ocrotirea vieții private, inviolabilitatea 
domiciliului se înscrie în tabloul drepturilor fundamentale, fără de care libera dezvoltare 
a personalității umane și demnitatea omului, valori proclamate prin art. 1 din Constituție, nu 
pot fi concepute. 

� În Convenția europeană a drepturilor omului inviolabilitatea domiciliului este consacrată în 
art. 8, destinat dreptului la respectarea vieții private și de familie, articol în care, la alin. (1) 
se prevede că: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a 
domiciliului său și a corespondenței sale”.



� În Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 12, prevede: 
„Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viața sa 
particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondență, 
nici al unor atingeri ale onoarei sau reputației sale. 

� Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de 
imixtiuni sau atingeri.” 



Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la art. 
17 prevede că:

� Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața 
particulară, în familia, domiciliul sau corespondența sa, nici la atingeri ilegale 
aduse onoarei și reputației sale.

� Orice persoană are drept la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau 
atingeri.



� Autorităţile publice au obligaţia de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familială şi privată. 

� Cele trei noţiuni, deşi indisolubil legate, nu se confundă, motiv pentru care legiuitorul le-a 
menţionat separat. 

� Viaţa privată este un concept mai larg, care include atât viaţa familială, cât şi pe cea 
intimă, aceasta din urmă fiind cea mai restrânsă formă a vieţii personale.



� Relaţiile care configurează viaţa familială, rolul şi funcţiile familiei nu se pot desfăşura decât 
într-un cadru privat, la adăpost de intruziuni. 

� Este dificil de departajat noţiunea „viaţă intimă” de noţiunea „viaţă privată”. 

� Viaţa privată are sfera cea mai largă de cuprindere şi este fără dubiu că nu există suprapunere 
între viaţa intimă şi viaţa familială. 

� Viaţa intimă este „acel segment care este «mai personal» decât viaţa privată şi de familie”. 



Art. 28 din Constituția României 

� Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al 
celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

� 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.

Secretul corespondenței



� Secretul corespondenței vizează nu numai conținutul comunicărilor interumane, indiferent de modul 
prin care acestea se realizează – scrisori, telegrame, alte trimiteri poștale, convorbiri 
telefonice ș.a., dar și integritatea unora dintre aceste mijloace.

� Este sancționată nu numai deschiderea corespondenței adresată cuiva, dar și distrugerea, reținerea 
sau întârzierea voluntară a remiterii corespondenței, fotocopierea plicului sau a cărții poștale etc.



� Limitele acestui drept trebuie să se înscrie în prevederile art. 53 din Constituție referitoare la 
restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți. 

� Există, de asemenea, și legi care reglementează situații speciale în care acestui drept i se pot 
aduce limitări, spre exemplu, interceptarea convorbirilor telefonice în cazurile de criminalitatea 
organizată sau terorism sau utilizarea unei corespondențe personale ca probă în procese.



� Este interzisă stocarea datelor 
obținute ca urmare a serviciului 
prestat.

� Legea penală 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.

� Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale 
stipulează în art. 8 alin. (1) 
că orice persoană are dreptul la 
respectarea […] corespondenței 
sale;



�Corespondența vizată de art. 8 
trebuie înțeleasă într-un sens larg, dat 
fiind faptul că există o corespondență în 
sensul art. 8 de fiece dată când două sau 
mai multe persoane fac schimb de 
mesaje sau idei, oricare ar fi suportul.

� Aceasta se referă atât la comunicațiile 
scrise, cât și la cele telefonice sau 
radiotelefonice și fără îndoială pot fi 
incluse aici corespondențele efectuate 
datorită unor noi metode de comunicare, 
cum ar fi mesageriile sau poșta 
electronică.



� Pentru a intra în domeniul de aplicabilitate al art. 8, corespondența nu trebuie să aibă niciun 
caracter.

� Este exclusă, în principiu corespondența comercială, administrativă sau publicitară, căci art. 
8 nu se aplică decât în cazul corespondenței private și în anumite circumstanțe profesionale.

� Art. 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că nimeni nu va fi supus 
imixtiunii arbitrare […] în corespondența sa.



� Art. 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice prevede că nimeni nu va putea fi 
supus vreunor imixtiuni arbitrarea sau ilegale […] în corespondența sa.

� Comitetul ONU pentru Drepturile Civile și Politice a explicat noțiunea de secret al corespondenței –
integritatea și confidențialitatea corespondenței trebuie să fie garantate de jure și de facto. 

� Corespondența trebuie să fie livrată destinatarului fără a fi interceptată și fără a fi deschisă sau citită în 
alt fel.



� Supravegherea, fie electronică sau în alt mod, interceptarea telefonică, telegrafică sau a unei 
alte forme de comunicație, interceptarea convorbirilor telefonice și înregistrarea conversațiilor ar 
trebui să fie interzise.



� Conform Codului Penal, deschiderea unei corespondenţe adresate altuia ori 
interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin 
alte mijloace de transmitere la distanţă, fără drept, se pedepseşte cu închisoare.

� Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează sustragerea, distrugerea sau reţinerea unei 
corespondenţe, precum şi divulgarea conţinutului unei corespondenţe, chiar atunci 
când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greşeală, ori divulgarea 
conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care 
făptuitorul a luat cunoştinţă de acesta din greşeală sau din întâmplare.

� Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar 
impăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

� Nu numai deschiderea unei corespondenţe clasice, sub forma unei scrisori, 
reprezintă o încălcare a intimităţii unei persoane, ci şi citirea emailului adresat 
acesteia.



� Inviolabilitatea corespondenţei, a comunicărilor şi convorbirilor de orice fel nu are 
caracter absolut; ea poate fi, în anumite cazuri şi condiţii, restrânsă. 

� Această posibilitate este prevăzută tot în Constituţie [art. 49 alin. (1)], unde se 
prevede că „exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin 
lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a 
ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor si libertăţilor cetăţenilor; 
desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamitaţi naturale ori 
ale unui sinistru deosebit de grav.”



� Dacă se cunosc parolele de acces ale 
celuilalt, asta nu presupune acordul pentru 
acces.

� Comunitatea de bunuri a soților nu 
presupune că fiecare are automat dreptul 
să intre în corespondența fiecăruia și să 
acceseze conturile bancare ale celuilalt, în 
ideea că există un consimțământ prezumat 
sau că, odată acordat accesul sau 
cunoscând parola, nu există nicio problemă 
în a face asta.



� Nu există o prezumție de consimțământ, iar comunitatea de bunuri nu presupune în 
niciun caz că soții renunță la viața personală prin căsătorie, la inviolabilitatea 
corespondenței (adică dreptul de a ști numai destinatarul ce mesaje și scrisori 
primește). 

� Permisiunea trebuie dată de fiecare dată, pentru că vorbim de chestiuni private și 
apărate de lege la fel pentru persoana căsătorită și pentru cea necăsătorită.

� Trebuie cerută permisiunea de fiecare dată când se dorește accesul la conturile 
celuilalt soț. 

� Conform Codului civil "Un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile 
sociale sau alegerea profesiei celuilalt soț".



� În căsătorie, soțul nu renunță automat la drepturile pe care legea i le protejează și în 
situația în care nu e căsătorit, cum ar fi dreptul la respectarea secretului 
corespondenței. 

� Dacă există probleme între soți și lipsă de încredere, acestea nu se rezolvă prin 
încălcarea legii și prin comiterea de fapte penale.

� Chiar dacă între soți se aplică regimul comunității de bunuri și banii sunt la comun, 
regimul acesta reglementat de lege nu se aplică în privința contului bancar al 
fiecăruia (care e propriu) și cu privire la accesul la contul bancar.



� Sporirea numărului de cazuri de violare a secretului corespondenţei, este cauzată, de 
progresului tehnologiilor informaționale, când majoritatea corespondenței are loc prin 
intermediul datelor informatice: corespondența electronică, comunicările prin 
forumuri, rețelelor de socializare, a unor produse program special adaptate, cu 
utilizarea sistemelor informatice și de telecomunicații care rulează anumite produse 
de program (software).



Constituția României - Art. 30 
(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.

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.



� Dacă libertatea reprezintă ceva, atunci reprezintă dreptul de a le spune celorlalți ceea 
ce nu vor să audă.

� Libertatea de exprimare este dreptul fundamental al omului de a spune ce gândește. 

� Este un drept natural, ce ține de esența ființei umane, la fel ca dreptul la viață, la 
demnitate, fiind probabil și cel mai important drept pentru funcționarea unei societăți 
libere și democratice.



� La nivel individual, libertatea de exprimare este o condiție necesară pentru 
dezvoltarea, împlinirea și demnitatea fiecărei persoane. 

� Acest drept ne ajută să cunoaștem și să înțelegem mai bine lumea în care trăim, prin 
liberul schimb al ideilor și informațiilor cu semenii noștri.

� Orice persoană 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 
(Art. 10.1. Convenția Europeană a Drepturilor Omului).



� Libertatea de exprimare nu este importantă numai ca drept în sine, ci și prin faptul că 
este esențială pentru respectarea altor drepturi fundamentale (acces la informații, 
libertatea politică, libertatea religioasă, drepturile minorităților naționale, sexuale etc).

� Fără libera exprimare nu există schimb de idei, nu există dezbatere publică, nu există 
posibilitatea de ne informa, de a alege, de a ne exprima artistic. 

� Alegerile noastre cotidiene, modul în care ne îmbrăcăm, muzica pe care o ascultăm, 
cărțile pe care le citim, media din care ne informăm, toate sunt expresii ale dreptului 
la liberă exprimare.



� Libertatea de exprimare funcționează într-o strânsă legătură cu egalitatea, cele două 
fiind interdependente. 

� Libertatea de exprimare oferă grupurilor marginale, minoritare, defavorizate 
posibilitatea de a își prezenta problemele, afirma nevoile, așteptările din partea 
societății. 

� Egalitatea în exercitarea dreptului la libera exprimare asigură sau ar trebui să asigure 
o voce egală în spațiul public fiecărui grup și individ din societate, inclusiv grupurilor 
marginalizate. 



� Accesul la dezbaterea publică trebuie să fie echitabil, pentru a preveni și combate 
marginalizarea socială, ascunderea sub preșul tăcerii a problemelor grupurilor 
defavorizate și dominarea agendei publice de către grupurile majoritare/care dețin 
puterea (vocea dominantă în societate). 

� Libera exprimare asigură că avem nu numai un vot, dar și o voce în societatea 
democratică.



� Oamenii se simt respectați și mai în siguranță dacă pot să exprime ceea ce gândesc. 
Buna guvernare a societății și, implicit, dezvoltarea economică și socială depind de 
existența libertății de exprimare. 

� Aceasta este un instrument esențial al cetățenilor pentru a exercita controlul asupra 
puterii politice, permițând cetățenilor să își exprime preocupările sau nemulțumirile în 
fața autorităților.



� Libera exprimare nu este întotdeauna garantată și protejată de autorități. 

� Este un drept pe care puterea politică încearcă să-l restrângă, de cele mai multe ori 
pentru a se proteja de criticile venite din interiorul societății și pentru a-și conserva 
privilegiile.

� Regimurile totalitare (comunismul, fascismul, nazismul, dictaturile religioase) s-au 
manifestat (și încă se mai manifestă în anumite țări) cel mai ostil față de acest drept. 

� Restricțiile impuse prin lege și prin abuzurile autorităților au vizat atât libertatea de 
exprimare politică, dar și alte manifestări ale libertății de exprimare, cum ar fi cele 
culturale, artistice, sportive etc.



� Cenzura, în toate formele sale, este de cele mai multe ori nejustificată și este folosită 
doar pentru a opri publicarea unor dezvăluiri sau a unor idei care ar putea pune în 
dificultate oameni puternici sau guverne, sau să submineze diverse ideologii.

� De aceea, există o categorie privilegiată care beneficiază de o protecție sporită a 
libertății de exprimare. 

� Este vorba de jurnaliști, a căror activitate se presupune a se desfășura în slujba 
adevărului și în interes public, presa fiind considerată a patra putere în stat sau 
câinele de pază al democrației.



Această protecție sporită este limitată strict la informațiile sau opiniile de interes public 
ale jurnaliștilor. 

Dreptul internațional consideră libertatea de exprimare ca fiind regula. 

Limitările constituie excepția și sunt permise doar pentru a proteja:

� drepturile sau reputația altora;

� securitatea națională;

� ordinea publică;

� sănătatea publică;

� morala publică.



� Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
apreciază că libertatea de exprimare include 
„nu numai informațiile și ideile primite favorabil 
sau cu indiferență de opinia publică ori 
considerate inofensive, dar și pe acelea care 
ofensează, șochează sau deranjează. 

� Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței 
și spiritului deschis, fără de care nu există 
societate democratică”.



Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
prevede în art. 11 - Libertatea de exprimare și de 
informare:

� 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 și fără a ține seama de frontiere.

� Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă 
sunt respectate.



Vă multumim!

Universitatea Spiru Haret

https://infolex.snsh.ro/
http://spiruharet.ro


