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•Drepturile şi îndatoririle fundamentale
ale cetăţenilor

• 1. Libertățile fundamentale (continuare)
• 1.3.- Dreptul la liberă circulaţie
• 1.4.- Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată
• 1.5.- Inviolabilitatea domiciliului



• 1.3.- Dreptul la liberă circulaţie
• fiecărui cetăţean fiindu-i asigurat dreptul de a-şi stabili
domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a
emigra, precum şi de a reveni în ţară.

• presupune, din partea statului român, obligaţia de asigura
exerciţiul său pe teritoriul României, precum şi de a înlesni
exercitarea lui în străinătate, prin abţinerea de la
obstrucţionarea liberei circulaţii în afara ţării şi prin
înmânarea actelor internaţionale de identitate.

• Libertatea de circulaţie nu este absolută. Ea se desfăşoară cu
îndeplinirea şi respectarea unor condiţii prevăzute de lege,
privind trecerea frontierei de stat a României şi sancţionarea
unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni
români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

• Suspendare, restrângerea dreptului de liberă circulație
• Extrădarea, expulzarea și returnarea
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• 1.4.- Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată
• orice persoană să se bucure de secretul vieţii private, să-i fie
respectat dreptul la propria imagine, să nu-i fie făcute publice
datele personale.

• coliziune între dreptul la viață intimă și la proprie imagine, pe
de o parte, și libertatea de exprimare și dreptul la informație,
pe de altă parte: exercitarea abuzivă a unui drept

• Dreptul la uitare – în spațiul virtual
• protejat prin mijloace de drept penal în special, art. 226 din
codul penal sancționând atingerea adusă vieţii private, fără
drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de
imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio

• dreptul de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile
altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
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• 1.5.- Inviolabilitatea domiciliului
• Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în
reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.

• excepţii: executarea unui mandat de arestare sau a unei
hotărâri judecătoreşti, înlăturarea unei primejdii privind
viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane,
apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice,
prevenirea răspîndirii unei epidemii.

• percheziţiile domiciliare pot fi ordonate exclusiv de
judecător (în vechea redactare din 1991 ele erau ordonate
demagistrat, adică şi de procuror) şi pot fi efectuate
numai în formele prevăzute de lege. Cu excepţia cazului
infracţiunilor flagrante, sunt interzise percheziţiile
efectuate în timpul nopţii.
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