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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 referendumul naţional din 8 decembrie 1991. 

 

ART. 6 

    Dreptul la identitate 

    (1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor 

etnice, culturale, lingvistice şi religioase. 

    (2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie 

să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu 

ceilalţi cetăţeni români. 
 

 

ART. 16 

    Egalitatea în drepturi 

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

şi fără discriminări. 

    (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. 
 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

    Administraţia publică locală 

 

    ART. 120 

    Principii de bază 

    (1) Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se 

întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 

serviciilor publice. 

    (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei 

minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii 

minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în 

condiţiile prevăzute de legea organică. 
 


