
MT

Constituția  
Republicii Malta





MTMT

Constituţia Republicii Malta 
Prezentare generală

Prof. univ dr. Elena Simina TĂNĂSESCU

1. Scurt istoric

Actuala Constituție a Maltei a fost adoptată la 21 septembrie 1964. Cea mai 
importantă revizuire a acesteia a avut loc pe 13 decembrie 1974, câștigarea 
alegerilor de către Partidul Laburist conducând la proclamarea Maltei ca 
republică, dar menținând statul în cadrul asociației de state Commonwealth 
conduse de monarhul Marii Britanii. Din punct de vedere juridic declararea 
republicii a avut drept consecință faptul că, începând cu acel moment, funcția de 
șef al statului a fost asumată de un Președinte ales, în vreme ce anterior Regina 
Marii Britanii, Elisabeta a II-a, era considerată suveranul Maltei și un guvernator 
general exercita autoritatea șefului de stat în numele acesteia. Totuși, sub aspectul 
practicii politice de zi cu zi, guvernarea era și a rămas în mâinile unui Cabinet 
condus de Prim-ministrul maltez.

Constituția actuală a Maltei a fost elaborată în mai multe etape, în care au 
fost diminuate treptat raporturile de putere întreținute cu Marea Britanie și 
care au culminat cu declararea de facto a independenței Maltei prin intrarea 
în vigoare a Constituției din 1964. Astfel, pe 27 iulie 1960, Secretarul de Stat al 
Coloniilor a prezentat Camerei Comunelor dorința Guvernului Maiestății Sale 
de a reinstaura guvernarea reprezentativă în Malta și astfel s-a decis să se înceapă 
elaborarea unei noi Constituții în vederea organizării cât mai rapide a unor 
alegeri. S-a decis, de asemenea, înființarea unei Comisii Constituționale care să 
traseze liniile directoare ale noii Constituții după consultarea reprezentanților 
poporului. În decembrie 1960 această comisie a prezentat raportul său, care a 
stat la baza elaborării Constituției din 1961. Constituția din 1961 a reprezentat 
un pas important pentru elaborarea Constituției de Independență și a stabilit 
principalele trăsături ale acesteia. Emblematic, Constituția din 1961 a înlocuit 
Executivul bicefal cu un Guvern unic de sorginte malteză. Alte schimbări 
importante aduse de noua Lege fundamentală vizează structura adunării 
legislative, care, în contrast cu tradiția locală ce perpetuase bicameralismul, 
avea să devină monocamerală – un Parlament alcătuit din 50 de membri aleși 
prin sufragiu universal și direct, pentru un mandat de patru ani. Deși în acel 
moment Malta era încă o colonie, se putea observa evoluția către independență 
în ciuda faptului că multe norme ale dreptului britanic rămăseseră în vigoare pe 
teritoriul maltez. 



120 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

Ordinul de Independență din 1964 reprezintă documentul suprem și noua 
Constituție a Maltei, care, deși reia în mare parte Constituția din 1961, aduce totuși 
anumite modificări. Între altele, deși limbile engleză și malteză sunt declarate 
limbile oficiale din punctul de vedere al legislației și al administrației, art. 74 
precizează că, în caz de dubiu cu privire la interpretarea legislației, limba malteză 
va prevala, iar art. 5 subliniază că limba națională este malteza și tot aceasta este 
limba procedurilor judiciare. 

2. Raporturile dintre principalele autorități statale

Malta este o republică parlamentară condusă pe principiul separației și cola-
borării puterilor în stat. Astfel, puterea legiuitoare este exercitată de Președin-
tele Republicii și Parlamentul monocameral, puterea executivă este exercitată 
de Președintele Republicii cu sprijinul Cabinetului, iar puterea judecătorească 
este exercitată de instanțe judecătorești independente de celelalte două puteri 
în stat.

Corpul legislativ al Maltei este unicameral, compus dintr-o Cameră a Repre-
zentanților aleasă prin vot direct și universal și din Președintele Maltei. Acesta din 
urmă este învestit cu rolul de a-și da sau nu acordul cu privire la proiectele de lege 
adoptate de Camera Reprezentanților, anterior publicării acestora în Monitorul 
Oficial (art. 72), ceea ce transpune, în cadre republicane, tradiționala sancțiune 
regală a legilor adoptate de Parlament.

Camera Reprezentanților este alcătuită dintr-un număr impar de membri, aleși 
pentru o legislatură de cinci ani. De regulă, fiecare dintre cele 13 circumscripții 
electorale, al căror număr poate fi modificat de Camera Reprezentanților, 
dar care trebuie să rămână impar și nu poate fi mai mic decât nouă și nici mai 
mare decât 15, trimite cinci reprezentanți în Cameră, cu mențiunea că numărul 
reprezentanților fiecărei circumscripții este stabilit de către adunarea legislativă, 
și nu poate fi mai mic de cinci, dar nici mai mare de șapte. Acestora li se adaugă 
membri suplimentari în situația în care partidul care a obținut majoritatea absolută 
a voturilor nu obține majoritatea absolută a reprezentanților, sau atunci când au 
fost aleși candidați propuși de numai două dintre partidele înscrise (art. 52), ceea 
ce de regulă se întâmplă, scena politică fiind dominată de două mari partide, cel al 
conservatorilor naționaliști (NP) și cel al laburiștilor (MLP). 

Alegerea parlamentarilor are loc prin vot unic transferabil în baza unor pre-
vederi constituționale detaliate, care urmăresc, între altele, să împiedice manipu-
larea votului prin intermediul geografiei electorale. 

Camera Reprezentanților are competențe legislative și de control asupra Exe-
cutivului și poate chiar revizui Constituția în conformitate cu o procedură dis-
tinctă de cea legislativă. Ea învestește Cabinetul și poate retrage încrederea acor-
dată acestuia. Dispune de autonomie regulamentară, procedurală, organizatorică 
și bugetară, inclusiv de deplina libertate de a stabili limba în care vor fi înregistrate 
procedurile parlamentare (art. 5). Funcționează în cadrul unor sesiuni anuale de 
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așa natură încât să nu intervină o perioadă de 12 luni între ultima ședință a Parla-
mentului dintr-o sesiune și prima ședință din următoarea sesiune. 

Nu se pot iniția proceduri civile sau penale împotriva niciunui membru al Ca-
merei Reprezentanților pentru opiniile exprimate în cadrul lucrărilor Camerei 
sau ale unui comitet al acesteia ori din cauza oricărui aspect prezentat de respec-
tivul membru printr-o petiție, proiect de lege, rezoluție, moțiune sau în alt mod. 
Pe durata oricărei sesiuni, membrii Camerei Reprezentanților nu vor fi arestați 
pentru nicio datorie civilă, cu excepția unei datorii a cărei contractare reprezintă 
o infracțiune [art. 65 alin. (3) și (4)].

Președintele Republicii Malta este numit prin rezoluție a Camerei Reprezen-
tanților pentru un mandat de cinci ani. Prin aceeași procedură poate fi și revocat 
din funcție pe motivul incapacității de a-și îndeplini îndatoririle, indiferent dacă 
aceasta rezultă dintr-o infirmitate fizică sau mintală, din cauza unei abateri disci-
plinare sau din orice altă cauză (art. 48). Exercitarea prerogativelor Președintelui 
are loc cu respectarea recomandărilor venite din partea Prim-ministrului sau a 
ministrului competent, cu excepția prerogativelor legate de dizolvarea Parlamen-
tului, de desemnarea și revocarea Prim-ministrului, de îndeplinirea îndatoririlor 
Prim-ministrului pe durata absenței, a concediului sau a stării de boală a acestuia, 
de desemnarea și revocarea liderului opoziției [art. 85 alin. (1)].

Președintele Republicii poate dizolva Parlamentul prin proclamație [art.  76 
alin. (1) și (5)], numai pe baza recomandării Prim-ministrului și numai în situa-
ția în care Camera Reprezentanților își retrage cu majoritate absolută încrederea 
plasată în Guvern, iar, în termen de trei zile, Prim-ministrul nu demisionează din 
funcție ori Președintele nu preferă să revoce Guvernul [art. 81 alin. (1)]. La fel 
poate proceda atunci când funcția de Prim-ministru este vacantă și Președintele 
consideră că nu există nicio perspectivă să poată desemna în respectiva funcție, 
într-o perioadă rezonabilă de timp, o persoană care să obțină sprijinul majorității 
membrilor Camerei Reprezentanților.

Președintele Republicii exercită puterea executivă [art. 78 alin. (1)] cu sprijinul 
Prim-ministrului numit de el și care a reușit să obțină votul de încredere al 
majorității membrilor Camerei Reprezentanților (art. 80). Miniștrii sunt numiți 
de Președinte la recomandarea Prim-ministrului. Cu toate acestea, Guvernul 
este răspunzător în solidar în fața Parlamentului [art. 79 alin. (2)], iar membrii 
Cabinetului trebuie să fie în același timp și membri ai Camerei Reprezentanților și 
să își păstreze această calitate sub sancțiunea pierderii chiar a calității de membru 
al Executivului. 

Ori de câte ori Prim-ministrul lipsește din Malta sau este în concediu ori nu își 
poate îndeplini îndatoririle pe motiv de boală, Președintele poate autoriza orice 
alt membru al Cabinetului să îndeplinească respectivele funcții, iar acest membru 
poate îndeplini funcțiile până la revocarea autorității sale de către Președinte. În 
măsura în care Prim-ministrul poate fi contactat, Președintele trebuie să adopte o 
decizie conform recomandării acestuia (art. 83).
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În organizarea politică malteză, există de asemenea poziția de lider al opoziției, 
ocupată de persoana numită în acest scop de către Președinte [art. 90 alin. (1)]. 
Președintele va desemna în această calitate pe liderul partidului de opoziție cu 
cea mai mare pondere politică în Camera Reprezentanților sau, dacă partidele de 
opoziție din Cameră se află în situație de egalitate numerică ori nu există partid 
de opoziție, pe membrul Camerei Reprezentanților care, în opinia Președintelui, 
se poate baza pe sprijinul celui mai mare grup de membri ai Camerei, aflați în 
opoziție cu Guvernul [art. 90 alin. (2)].

Alte autorități publice menționate în Constituție sunt Avocatul Poporului, 
instituție introdusă în urma unei revizuiri constituționale din 2007, Procurorul 
General, instituție independentă cu drept de a iniţia, a desfășura și a suspenda 
proceduri penale, secretari permanenți și directori de departamente, ca moștenire 
a administrației de tip britanic, și numeroase agenții și alte autorități administra-
tive independente ca expresie a unei administrații publice tot mai elaborate, dar 
aflate sub control parlamentar.

3. Puterea judecătorească

Sistemul juridic maltez îmbină aspecte de drept englez cu instituții ale dreptului 
civil (continental) și, în calitatea Maltei de membră a Uniunii Europene, suportă 
și influența normelor europene pertinente. Textele Constituției malteze reflectă, 
de altfel, tehnica redacțională specifică common law , în care alineate și paragrafe 
deosebit de complexe încearcă să trateze exhaustiv toate dificultățile susceptibile 
să apară în aplicarea dispoziției constituționale.

Sistemul judiciar se întemeiază pe o organizare ierarhică a instanțelor, care 
cuprinde Curți superioare, conduse de judecători, și Curți inferioare, prezidate de 
magistrați. Curțile superioare includ Curtea Supremă și Curtea Constituțională. 
Curțile inferioare au competențele stabilite prin lege, iar hotărârile lor pot fi 
atacate la Curțile superioare.

În Malta există și un Consiliu al Magistraturii, format din Președintele Repu-
blicii, în calitate de președinte ex officio, și alți nouă membri, după cum urmează: 
Președintele Curții Supreme, care va fi Vicepreședinte al Consiliului și îl va pre-
zida în absenţa Președintelui acestuia, Procurorul General ex officio, Președintele 
Baroului ex officio, doi membri aleși din rândul lor de către judecătorii instanţei 
superioare pentru o perioadă de patru ani, doi membri aleși din rândul lor de 
 către magistraţii instanţelor inferioare pentru o perioadă de patru ani și doi mem-
bri numiţi pentru o perioadă de patru ani, unul de către Prim-ministru, iar celă-
lalt de către liderul opoziţiei. Consiliul Magistraturii nu are atribuții disciplinare, 
ci doar de consiliere a Executivului cu privire la buna administrare și gestionare a 
justiției și de adoptare de standarde și ghiduri de etică profesională. Acest Consi-
liu al Magistraturii va avea oricând și o secție pentru avocați și va elabora coduri 
etice și pentru această profesie.
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O persoană nu este eligibilă spre a fi numită judecător la instanțele superioare 
decât dacă a exercitat profesia de avocat în Malta sau a deținut funcția de magistrat 
în Malta, inclusiv ca activitate parțială, pe o perioadă de sau pe perioade care 
totalizează cel puțin 12 ani [art. 96 alin. (2)]. Tot astfel, o persoană nu este eligibilă 
pentru a fi numită să exercite funcția de magistrat la instanțele inferioare dacă nu 
a exercitat profesia de avocat în Malta pentru o perioadă care totalizează cel puțin 
șapte ani [art. 100 alin. (2)]. Judecătorii și magistrații sunt eliberați din funcție la 
împlinirea vârstei de 65 de ani.

Independența de care beneficiază judecătorii și magistrații maltezi se bazează 
pe o îndelungată tradiție. Odată ce au fost numiți de Președinte, la recomandarea 
Prim-ministrului, ei beneficiază de salarii fixe și nu trebuie reconfirmați în fiecare 
an. Judecătorii nu pot fi revocați din funcție decât prin votul a două treimi din 
membrii Camerei Reprezentanților, pe motivul incapacității de a-și exercita în 
mod adecvat funcția sau pentru abatere disciplinară sancționată de Consiliul Ma-
gistraturii. Independența lor este de asemenea garantată de obligația constituțio-
nală ca salariile acestora să fie plătite din bugetul consolidat, ceea ce înseamnă că 
Guvernul nu le poate diminua sau modifica remunerația astfel încât să fie afectate 
interesele judecătorilor. 

4. Administrația publică locală și organizarea administrativ-teritorială

Conform art. 115a din Constituție, organizarea administrativ-teritorială a 
Maltei este de tip descentralizat cu un singur nivel de bază al autorităților locale. 
Având în vedere teritoriul puțin întins al celor câteva insule (din care doar două 
locuite permanent) care formează statul maltez nu există și un nivel intermediar, 
de tip regional, la nivelul administrației teritoriale malteze. Localitățile sunt, fie-
care, administrate de câte un consiliu local ales de locuitorii respectivei localități. 
Această prevedere a fost introdusă abia în 2001 printr-o revizuire constituțională. 
Anterior, Malta se prezenta sub forma unui stat puternic centralizat.

În fapt, situația administrației locale a fost clarificată în 1993, după ce Parla-
mentul maltez a aprobat Legea consiliilor locale, prin care a instituit consilii locale 
cu personalitate juridică în 67 de localități. Legea consiliilor locale a fost structu-
rată pe modelul Cartei Europene a Autonomiei Locale a Consiliului Europei și 
a fost ulterior modificată de mai multe ori. Astăzi, Malta cuprinde 68 de consilii 
locale, dintre care 54 în Malta și 14 în Insula Gozo. 

5. Drepturile fundamentale

Art. 1 din Constituție stabilește de la început orientarea ideologică a Legii fun-
damentale atunci când declară că Malta este o democrație „întemeiată pe muncă 
și pe respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale persoanelor”. De alt-
fel, textul Legii fundamentale abundă în drepturi sociale și economice, alături de 
prevederi detaliate care amintesc de due process of law din dreptul britanic și în 
paralel cu puternice garanții acordate religiei catolice.
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Astfel, art. 2 din Constituție prevede că Malta recunoaște doar religia aposto-
lică romano-catolică și că autoritățile Bisericii Romano-Catolice au obligația și 
dreptul de a stabili ce principii sunt corecte și ce principii sunt greșite, iar preda-
rea religiei în spiritul credinței apostolice romano-catolice va fi asigurată în toate 
școlile de stat ca parte a învățământului obligatoriu. 

Malta a semnat Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omu-
lui, care arată inclusiv în ce condiții se exercită dreptul la educație, dar a acceptat 
aplicarea art. 2 privind dreptul părinților de a avea copii educați în conformitate 
cu opiniile lor religioase sau filozofice, numai în măsura „în care acest text este 
compatibil cu prestarea unei instruiri și pregătiri eficiente, precum și cu evitarea 
unor cheltuieli publice excesive, având în vedere faptul că populația malteză este 
într-o proporție covârșitoare romano-catolică”. 

Nu este mai puțin adevărat că art. 40 din Constituție protejează libertatea de 
conștiință și de cult, astfel încât toate persoanele din Malta se bucură de exercitarea 
liberă a cultului lor religios. Nicio persoană nu va beneficia de educație religioasă 
dacă, în cazul unei persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani, persoana care, potrivit 
legii, are autoritatea asupra acesteia ridică o obiecție față de această cerință și, în orice 
alt caz, dacă persoana căreia i se solicită acest lucru obiectează. Bineînțeles, nu s-ar 
putea prevala de o asemenea dispoziție persoanele care doresc ele însele predarea 
respectivei religii sau admiterea în rândul preoților ori într-un ordin religios sau 
care urmăresc alte obiective de natură religioasă, în măsura în care există restricții 
în acest sens, iar o asemenea cerință este justificată într-o societate democratică. De 
asemenea, libertatea de conștiință și de cult poate fi restrânsă în interesul siguranței 
publice, ordinii publice, moralității sau decenței publice, sănătății publice, ori al 
protecției drepturilor și libertăților celorlalți, cu excepția cazului în care se arată că o 
asemenea restrângere nu este justificabilă într-o societate democratică.

6. Raportul dintre dreptul național și dreptul Uniunii Europene

Conform art. 65 alin. (1), „sub rezerva prevederilor prezentei Constituții”, Parla-
mentul poate adopta legi pentru buna administrare a Maltei care trebuie să fie con-
forme obligațiilor internaționale ale Maltei, în special celor asumate prin Tratatul de 
aderare la Uniunea Europeană semnat la Atena la data de 16 aprilie 2003. Aceasta în-
seamnă că, în ordinea juridică internă, dreptul european beneficiază de o poziție su-
praordonată față de legile malteze, indiferent că acestea sunt anterioare sau ulterioare 
adoptării actelor normative europene pertinente. Nu este însă precizat raportul exis-
tent între dispozițiile constituționale și cele cuprinse în dreptul european, astfel încât 
rămâne posibilă o poziție conform căreia normele acestuia din urmă urmează a fi  
lipsite de efecte în măsura în care contravin normelor cuprinse în textul fundamental.

7. Controlul de constituționalitate 

Curtea Constituțională este o instanță care face parte din sistemul judiciar. 
Este alcătuită din trei judecători. 
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Ea acționează ca instanță de apel pentru deciziile pronunțate de Prima 
 Cameră a instanței civile, în căile de atac declarate pentru remedierea încălcării 
drepturilor omului protejate de Constituție și de Convenția Europeană a Drep-
turilor Omului. Judecă, de asemenea, apelurile intentate împotriva deciziilor 
pronunțate de orice alt tribunal în primă instanță în probleme ce țin de inter-
pretarea Constituției și de conformitatea legilor cu aceasta din urmă. În această 
ultimă privință, competența Curții Constituționale nu este exclusivă, deoarece 
dacă problema constituționalității legilor a fost ridicată pentru prima oară în-
tr-o cale de atac, chestiunea juridică respectivă va fi retrimisă instanței care a 
pronunțat decizia inițială, astfel încât aceasta din urmă va emite propria hotărâ-
re cu privire la conflictul juridic invocat, ce poate face, bineînțeles, obiectul unei 
căi de atac [art. 95 alin. (3)]. De asemenea, Curtea Constituțională este compe-
tentă să judece contenciosul electoral, adică să se pronunțe asupra faptului dacă 
o persoană a fost aleasă sau i-a încetat în mod valabil calitatea de membru al 
Camerei Reprezentanților sau de Președinte al Camerei (art. 63).





MTMT

Constituția Republicii Malta

CAPITOLUL I 
Republica Malta

Art. 1.  Republica şi teritoriile acesteia
1. Malta este o republică democrată întemeiată pe muncă și pe respectarea 

drepturilor și libertăţilor fundamentale ale persoanelor.
2. Teritoriile Maltei cuprind teritoriile incluse în Malta anterior intrării în 

vigoare a prezentei Constituții, inclusiv apele teritoriale ale acestora și acele teri-
torii și ape pe care Parlamentul le poate stabili ocazional prin lege.

3. Malta este un stat neutru care urmărește în mod activ pacea, securitatea 
și dezvoltarea socială în rândul tuturor naţiunilor prin aderarea la o politică de 
nealiniere și refuzând să facă parte din vreo alianţă militară. În special, acest 
statut implică faptul că:

a. nu va fi permisă amplasarea niciunei baze militare străine pe teritoriul 
maltez;

b. nu se va permite ca facilităţile militare din Malta să fie utilizate de 
forţe străine, cu excepţia cazului în care acest lucru este solicitat de 
Guvernul Maltei și numai în următoarele situații:
i. în exercitarea dreptului inerent de autoapărare în cazul oricărei 

încălcări armate a teritoriului asupra căruia Republica Malta are 
suveranitate, sau în urmărirea măsurilor sau acţiunilor decise de 
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite ori

ii. ori de câte ori există o ameninţare la suveranitatea, independenţa, 
neutralitatea, unitatea sau integritatea teritorială a Republicii Malta;

c. cu excepţia cazurilor menţionate mai sus, nu va fi permisă utilizarea 
altor facilităţi din Malta, în măsura în care acest lucru înseamnă 
prezenţa în Malta a unei concentrări de forţe străine;

d. cu excepţia cazurilor menţionate mai sus, niciun fel de personal militar 
străin nu va fi permis pe teritoriu maltez, cu excepţia personalului 
care execută sau ajută la executarea lucrărilor sau activităţilor civile și 
a unui număr rezonabil de personal tehnic militar care oferă asistenţă 
pentru apărarea Republicii Malta;

e. șantierele navale ale Republicii Malta vor fi utilizate în scopuri co-
merciale civile, însă pot fi utilizate, de asemenea, în limite rezonabile 
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de timp și cantitate, pentru repararea vaselor militare care au fost 
puse în stare de noncombat sau pentru construcţia navelor; potrivit 
principiilor nealinierii, navelor militare aparţinând celor două super-
puteri li se va refuza accesul la respectivele șantiere navale.

Art. 2.  Religia
1. Religia Maltei este religia apostolică romano-catolică.
2. Autorităţile Bisericii Apostolice Romano-Catolice au îndatorirea și drep-

tul de a stabili ce principii sunt corecte și ce principii sunt greșite.
3. Predarea religiei în spiritual credinţei apostolice romano-catolice va fi asi-

gurată în toate școlile de stat ca parte a învățământului obligatoriu.

Art. 3.  Drapelul național
1. Drapelul național al Maltei constă în două benzi verticale egale, alb spre 

interior și roșu spre exterior.
2. Reprezentarea Crucii lui George, acordată Maltei de Majestatea Sa Regele 

George al Şaselea la data de 15 aprilie 1942, este aplicată în interiorul benzii albe, 
subliniată cu roșu.

Art. 4.  Imnul Național
Imnul Național al Maltei este „L-Innu Malti”, care începe cu cuvintele „Lil din 

l-Art helwa l-Omm li tatna isimha”.

Art. 5.  Limba
1. Limba naţională a Maltei este limba malteză.
2. Limba malteză și limba engleză, precum și alte limbi prevăzute de Parla-

ment (printr-o lege adoptată cu cel puţin două treimi din voturile tuturor mem-
brilor Camerei Reprezentanţilor) sunt limbile oficiale ale Maltei iar administra-
ţia poate utiliza oricare dintre aceste limbi în scopuri oficiale, cu condiţia ca orice 
persoană să se poate adresa administraţiei în oricare dintre limbile oficiale, iar 
răspunsul administraţiei să fie în respectiva limbă.

3. Limba instanţelor judecătorești este limba malteză, cu condiţia ca Parla-
mentul să poată adopta o prevedere privind utilizarea limbii engleze în cazurile 
și în condiţiile prevăzute de acesta.

4. În reglementarea propriei proceduri, Camera Reprezentanților poate 
stabili limba sau limbile care va(vor) fi utilizatăe în procedurile și documentele 
parlamentare.

Art. 6.  Constituţia este legea supremă
Sub rezerva alineatelor 7 și 9 din articolul 47 și a articolului 66 din prezenta 

Constituţie, în cazul în care o lege nu este compatibilă cu prezenta Constituţie, 
aceasta din urmă va prevala și cealaltă lege va fi nulă în măsura incompatibilităţii.
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CAPITOLUL II 
Declararea principiilor

Art. 7.  Dreptul la muncă
Statul recunoaște dreptul tuturor cetăţenilor la muncă și trebuie să promoveze 

acele condiţii care să pună în aplicare acest drept.

Art. 8.  Promovarea culturii etc.
Statul trebuie să promoveze dezvoltarea culturii și cercetării știinţifice și 

tehnice.

Art. 9.   Protejarea spaţiilor naturale şi a patrimoniului istoric  
şi artistic

Statul va proteja spaţiile naturale și patrimoniul istoric și artistic al naţiunii.

Art. 10.  Învățământul primar obligatoriu şi gratuit
Învățământul primar este obligatoriu și, în școlile de stat, este gratuit.

Art. 11.  Interesele educaţionale
1. Chiar dacă nu dispun de resurse financiare, elevii capabili și merituoși au 

dreptul de a atinge cel mai ridicat nivel de învățământ.
2. Statul trebuie să pună în aplicare acest principiu prin intermediul bur-

selor, prin contribuţii acordate familiilor elevilor și prin alte prevederi în baza 
concursurilor generale.

Art. 12.  Protecția muncii
1. Statul protejează munca.
2. Acesta trebuie să asigure învăţământ profesional sau vocaţional și avansa-

rea lucrătorilor.

Art. 13.  Orele de muncă
1. Numărul maxim de ore de muncă pe zi este stabilit prin lege.
2. Lucrătorul are dreptul la o zi săptămânală de odihnă și la concediu anual 

plătit; nu se poate renunţa la acest drept.

Art. 14.  Drepturi egale pentru bărbaţi şi femei
Statul promovează dreptul egal al bărbaţilor și al femeilor de a se bucura de 

toate drepturile economice, sociale, culturale, civile și politice și, în acest scop, 
ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 
între sexe din partea oricărei persoane, organizaţii sau întreprinderi; în special, 
statul va urmări asigurarea faptului că femeile care lucrează se bucură de drepturi 
egale și de aceleași salarii pentru aceeași muncă la fel ca bărbaţii.

Art. 15.  Vârsta minimă pentru muncă remunerată
Vârsta minimă pentru muncă remunerată este prevăzută de lege.
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Art. 16.  Protecţia muncii prestate de minori
Statul prevede protecţia muncii prestate de minori și le asigură dreptul la 

remuneraţie egală pentru muncă egală.

Art. 17.  Asistenţă şi asigurări sociale
1. Fiecare cetăţean inapt de muncă și care nu dispune de resursele necesare 

subzistenţei are dreptul la întreţinere și la asistenţă socială.
2. Lucrătorii au dreptul la asigurări rezonabile pe bază de contribuţie pen-

tru nevoile lor în caz de accident, boală, dizabilitate, limită de vârstă și șomaj 
obligatoriu.

3. Persoanele cu dizabilităţi și persoanele incapabile de muncă au dreptul la 
educaţie și formare profesională.

Art. 18.  Încurajarea întreprinderilor economice private
Statul încurajează întreprinderile economice private.

Art. 19.  Protecția meşteşugurilor
Statul asigură protecţia și dezvoltarea meșteșugurilor.

Art. 20.  Încurajarea cooperativelor
Statul recunoaște funcţia socială a cooperativelor și încurajează dezvoltarea 

acestora.

Art. 20a.  Participarea cetăţenilor maltezi care trăiesc 
în străinătate

Statul facilitează participarea cetăţenilor maltezi care trăiesc în străinătate la 
viaţa politică, socială, economică și culturală a Maltei.

Art. 21.  Aplicarea principiilor incluse în prezentul capitol
Prevederile prezentului capitol nu sunt executorii în nicio instanţă judecă-

torească, însă principiile incluse în acesta sunt fundamentale pentru guvernarea 
ţării, iar obiectivul statului este de a aplica aceste principii în elaborarea legilor.

CAPITOLUL III 
Cetăţenia

Art. 22.  Cetăţenia este reglementată prin lege
1. Dobândirea, deţinerea, renunţarea la cetățenia malteză sunt regle mentate 

prin lege.
2. Este permisă deţinerea a două sau mai multe cetăţenii potrivit legii în vi-

goare la momentul respectiv în Malta.
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Art. 23.  Cetăţenii Commonwealth-ului
1. Orice persoană care, în baza prezentei Constituţii sau a oricărui act adop-

tat de Parlament, este cetăţean al Maltei ori, în baza oricărui act adoptat și în 
vigoare la momentul respectiv în orice ţară căreia i se aplică prezentul articol, 
este cetăţean al respectivei ţări va avea, în virtutea respectivei cetăţenii, statutul 
de cetăţean al Commonwealth-ului.

2. Orice persoană care este supus britanic fără cetățenie în baza Legii privind 
naţionalitatea britanică din 1948 sau care continuă să fie supus britanic în baza 
articolului 2 al respectivei Legi va avea, în virtutea respectivului statut, statutul 
de cetăţean al Commonwealth-ului.

3. Ţările în care se aplică prezentul articol sunt cele enumerate în Anexa 4 la 
prezenta Constituţie.

4. Prin Proclamaţie, Președintele Republicii poate amenda, adăugi, revoca 
sau înlocui lista ţărilor din Anexa 4 la prezenta Constituţie.

Art. 24.  Răspunderea penală a cetăţenilor Commonwealth-ului
1. Un cetăţean al Commonwealth-ului care nu este cetăţean al Maltei sau 

un cetăţean al Republicii Irlanda care nu este cetăţean al Maltei nu se va face 
vinovat de o infracţiune împotriva legilor în vigoare în Malta în legătură cu 
orice lucru întreprins sau omis în orice parte a Commonwealth-ului, cu excep-
ţia Maltei ori a Republicii Irlanda sau în orice ţară străină, cu excepţia cazului 
în care:

a. acţiunea sau omisiunea ar fi o infracţiune, dacă respectivul cetăţean 
ar fi străin și

b. în cazul unei acţiuni sau omisiuni în orice parte a Commonwealth-ului 
sau în Republica Irlanda, acţiunea sau omisiunea ar reprezenta o 
infracţiune dacă ţara în care acţiunea a fost întreprinsă ori omisiunea 
s-a produs ar fi o ţară străină.

2. În prezentul articol:
– „străin” înseamnă o persoană care nu este cetăţean al Commonwealth-

ului, protejat britanic sau cetăţean al Republicii Irlanda;
– „protejat britanic” înseamnă o persoană care este protejat britanic în 

sensul Legii privind naţionalitatea britanică din 1948 sau al oricărei 
alte legi a Regatului Unit care înlocuiește respectiva Lege;

– „ţară străină” înseamnă o ţară (cu excepţia Republicii Irlanda) care 
nu face parte din Commonwealth.

Art. 25.   Dobândirea cetăţeniei prin naştere sau descendenţă de către 
persoanele născute la data intrării în vigoare sau după aceasta

Abrogat.

Art. 26.  Căsătoria cu cetăţeni ai Maltei
Abrogat.
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Art. 27.  Dubla cetăţenie
Abrogat prin Legea III din 2000.

Art. 28 și Art. 29
Renumerotate prin Legea III din 2000.

Art. 30.  Prerogativele Parlamentului
Abrogat.

Art. 31.  Interpretare
Abrogat.

CAPITOLUL IV 
Drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanelor

Art. 32.  Drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor
Orice persoană din Malta este îndreptăţită să beneficieze de drepturile și li-

bertăţile fundamentale ale persoanelor, indiferent de rasă, origine, opinii politi-
ce, culoare, credinţă sau sex, însă sub rezerva respectării drepturilor și libertăţi-
lor celorlalţi și a interesului public, de toate drepturile de mai jos, respectiv:

a. la viaţă, libertate, securitatea persoanei, exercitarea proprietăţii și 
protecţia legii;

b. la libertatea de conștiinţă, de exprimare, de întrunire și asociere 
pașnică și

c. la respectarea vieţii sale private și de familie, 
iar următoarele prevederi ale prezentului Capitol vor produce efecte în scopul acor-
dării protecţiei drepturilor și libertăţilor menţionate mai sus, sub rezerva limitări-
lor respectivei protecţii care sunt incluse în prevederile care constituie limitări în 
 scopul asigurării faptului că exercitarea respectivelor drepturi și libertăţi de către 
orice persoană nu prejudiciază drepturile și libertăţile celorlalţi sau interesul public.

Art. 33.  Protecţia dreptului la viaţă
1. Nicio persoană nu va fi privată în mod intenţionat de viaţă, cu excepţia 

executării sentinţei unei instanţe în legătură cu o infracţiune pentru care a fost 
condamnată potrivit legislaţiei Maltei.

2. Fără a aduce atingere oricărei răspunderi pentru încălcarea oricărei alte legi 
referitoare la utilizarea forţei în cazurile menţionate mai jos, nu se va considera că 
o persoană a fost privată de viaţă cu încălcarea prezentului articol dacă respectiva 
persoană decedează ca urmare a utilizării forţei, în măsura în  care este justificabilă 
în mod rezonabil de împrejurările cazului:
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a. pentru apărarea oricărei persoane împotriva violenţei sau pentru 
apărarea proprietăţii;

b. pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea 
unei persoane reținute în mod legal;

c. în scopul suprimării unei revolte, insurecţii sau rebeliuni ori
d. pentru a împiedica comiterea de către respectiva persoană a unei 

infracţiuni sau dacă respectiva persoană decedează ca urmare a unui 
act legal de război.

Art. 34.  Protecţia împotriva arestării şi reținerii arbitrare
1. Nicio persoană nu poate fi privată de libertatea sa, cu excepția cazului în 

care acest lucru poate fi autorizat în condiţiile legii în următoarele cazuri:
a. ca urmare a incapacităţii sale de a pleda în legătură cu o acuzaţie de 

natură penală;
b. pentru aplicarea sentinţei sau ordinului unei instanţe judecătorești, 

din Malta sau din altă parte, în legătură cu o infracţiune pentru care 
a fost condamnată;

c. pentru aplicarea ordinului unei instanţe drept pedeapsă pentru 
sfidarea respectivei instanţe judecătorești sau a altei instanţe 
judecă torești ori tribunal sau pentru executarea ordinului Camerei 
Reprezentanţilor drept pedeapsă pentru sfidarea acesteia ori a 
membrilor săi sau pentru încălcarea privilegiului;

d. pentru aplicarea ordinului unei instanţe dat pentru a asigura 
îndeplinirea oricărei obligaţii impuse acestuia în condiţiile legii;

e. în scopul aducerii respectivei persoane în faţa unei instanţe judecă-
torești pentru aplicarea ordinului unei instanţe sau în faţa Camerei 
Reprezentanţilor pentru aplicarea ordinului respectivei Camere;

f. la suspiciunea rezonabilă că respectiva persoană a comis sau este pe 
cale să comită o infracţiune;

g. în cazul unei persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani, în scopul 
educării și bunăstării acesteia;

h. în scopul împiedicării răspândirii unei boli infecţioase sau contagioase;
i. în cazul unei persoane care este, sau este suspectată în mod rezonabil 

că este alienată, dependentă de droguri ori alcool, sau vagabondează, 
în scopul îngrijirii ori al tratării acesteia sau pentru protejarea comu-
nităţii ori

j. în scopul împiedicării intrării ilegale a respectivei persoane în Malta 
sau în scopul efectuării expulzării, extrădării sau a altei îndepărtări 
legale a respectivei persoane din Malta ori pentru iniţierea litigiului 
aferent acestora sau în scopul restricţionării respectivei persoane 
pe durata tranzitării Maltei în cursul extrădării sau îndepărtării, ca 
deţinut condamnat, dintr-o ţară în alta.
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2. Orice persoană care este arestată sau reţinută va fi informată la momen-
tul arestării sau reținerii sale, într-o limbă pe care o înțelege, asupra motivelor 
arestării sau reținerii sale, cu excepția situației în care, un interpret este necesar, 
iar acesta nu este disponibil în mod prompt sau dacă este imposibilă în alt mod 
respectarea prezentului alineat la momentul arestării sau reținerii respectivei 
persoane, aceste prevederi fiind respectate de îndată ce este posibil.

3. Orice persoană care este arestată sau reținută:
a. în scopul aducerii ei în faţa unei instanţe judecătorești pentru aplicarea 

ordinului instanţei judecătorești sau
b. în baza suspiciunii rezonabile că a comis sau este pe cale să comită o 

infracţiune,
dacă nu este eliberată va fi adusă în faţa instanţei judecătorești într-un interval 
de timp care nu poate depăși 48 de ore; dacă orice persoană arestată sau reţinută  
într-unul dintre cazurile menţionate la litera b a prezentului alineat nu este 
judecată în termen rezonabil, fără a aduce atingere unei posibile viitoare acțiuni 
împotriva sa, va fi eliberată fie necondiţionat, fie în condiţii rezona bile, incluzând 
în special condiţiile necesare în mod rezonabil pentru a asigura prezentarea sa la o 
dată ulterioară la proces sau la procedurile preliminare procesului. 

4. Orice persoană care este arestată sau reţinută în mod ilegal de orice altă 
persoană are dreptul la despăgubire pentru acest lucru de la respectiva persoană.

5. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 
considerată neconformă cu prezentul articol în măsura în care respectiva lege 
autorizează luarea de măsuri, pe durata unei perioade de urgenţă publică men-
ţionată la litera a sau c a alineatului 2 din articolul 47 din prezenta Constituţie, 
care sunt justificabile în mod rezonabil în scopul soluţionării situaţiei care există 
pe durata respectivei perioade de urgenţă publică.

6. Dacă o persoană reţinută în mod legal solicită acest lucru, numai în baza 
unei legi, după cum se menţionează în precedentul alineat, în orice moment pe du-
rata respectivei rețineri și nu mai devreme de șase luni după ce a formulat ultima 
dată o asemenea cerere pe durata perioadei respective, dosarul acesteia va fi revi-
zuit de un tribunal independent și imparţial, stabilit prin lege și format dintr-una 
sau mai multe persoane care deţin sau au deţinut o funcţie judiciară ori care sunt 
eligibile pentru a fi numite într-o asemenea funcţie în Malta.

7. Cu ocazia revizuirii de către tribunal, în temeiul alineatului precedent, a 
dosarului oricărei persoane reţinute, acesta poate face recomandări cu privire la 
necesitatea sau eficacitatea continuării detenţiei sale către autoritatea care a dis-
pus-o, însă, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, respectiva autoritate 
nu va fi obligată să acţioneze potrivit acestor recomandări.

Art. 35.  Protecţia împotriva muncii forţate
1. Nicio persoană nu poate fi constrânsă să execute muncă forțată.
2. În sensul acestui articol, expresia „muncă forțată” nu include:
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a. munca impusă printr-o sentinţă sau prin ordinul instanţei judecătorești;
b. munca impusă oricărei persoane pe perioada în care aceasta este 

reținută în mod legal în baza sentinţei sau ordinului unei instanţe 
care, deși nu este impusă prin sentinţă sau ordin, este necesară în 
mod rezonabil în interesul igienei sau pentru întreţinerea spaţiului în 
care persoana este reținută ori, dacă este reținută în scopul îngrijirii, 
tratamentului, educaţiei sau bunăstării sale, este necesară în mod 
rezonabil pentru acel scop;

c. munca impusă membrului unei forţe armate în îndeplinirea îndatori-
rilor sale în această calitate sau, în cazul unei persoane care are obiecţii 
pe motive de conștiinţă împotriva exercitării atribuţiilor în calitate 
de membru al unei forţe navale, militare sau aeriene, munca pe care 
respectiva persoană trebuie să o efectueze în locul respectivului 
serviciu, în condițiile legii;

d. orice muncă cerută în cursul unei perioade de urgenţă publică sau 
în cazul oricărei alte urgenţe ori calamităţi care ameninţă viaţa sau 
bunăstarea comunităţii.

Art. 36.  Protecţia împotriva tratamentului inuman
1. Nici o persoană nu va fi supusă pedepselor sau tratamentelor inumane ori 

degradante.
2. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 

considerată neconformă cu prezentul articol sau o încălcare a acestuia, în măsu-
ra în care respectiva lege autorizează aplicarea oricărei pedepse care a fost legală 
în Malta înainte de data intrării în vigoare a prezentei Constituții.

3. a. Nicio lege nu trebuie să prevadă impunerea de pedepse colective.
b. Nimic din prezentul alineat nu va exclude impunerea pedepselor co-

lective asupra membrilor unei forţe armate potrivit regulilor discipli-
nare ale respectivei forţe armate.

Art. 37.  Protecţia împotriva privării de proprietate fără despăgubire
1. Nicio proprietate nu va fi luată în posesie prin constrângere și niciun inte-

res sau drept asupra proprietăţii de orice fel nu va fi dobândit în mod obligatoriu, 
cu excepţia cazului în care legea aplicabilă luării în posesie sau dobândirii inclu-
de o prevedere:

a. privind plata unei despăgubiri adecvate;
b. prin care se garantează oricărei persoane care solicită despăgubire un 

drept de acces la o instanţă judecătorească sau tribunal independent 
și imparţial instituit de lege în scopul stabilirii interesului sau a 
dreptului său asupra proprietăţii, a valorii despăgubirii la care este 
îndreptăţită și al obţinerii plăţii respectivei despăgubiri și
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c. prin care se garantează oricărei părţi la litigiul din instanţa judecăto-
rească sau tribunal, în legătură cu respectiva pretenţie, un drept de 
apel împotriva hotărârii judecătorești la Curtea de Apel din Malta, cu 
condiţia ca, în cazuri speciale, dacă se consideră potrivit să acţioneze 
astfel în interesul naţional, Parlamentul să poată stabili prin lege cri-
teriile care vor fi urmate, inclusiv factorii și alte împrejurări care vor 
fi luate în considerare la stabilirea despăgubirii care trebuie plătită în 
legătură cu proprietatea care a fost luată în posesie sau dobândită prin 
constrângere, în orice astfel de caz, despăgubirea va fi stabilită și va fi 
plătibilă în mod corespunzător.

2. Nimic din prezentul articol nu va fi interpretat ca afectând elaborarea 
sau apli carea unei legi, atâta timp cât prevede luarea în posesie sau dobândirea 
proprietăţii:

a. cu plata oricărui impozit, oricărei rate sau taxe;
b. ca pedeapsă pentru încălcarea legii sau ca urmare a acestei încălcări, 

indiferent dacă este stabilită în baza unui proces civil sau după 
condamnarea pentru o infracţiune;

c. cu ocazia încercării de a muta proprietatea din sau în Malta cu 
încălcarea legii;

d. prin prelevarea de probe în scopul legii;
e. dacă proprietatea constă într-un animal, atunci când se constată că 

acesta încalcă o proprietate sau se rătăcește;
f. ca urmare a unui eveniment având legătură cu un leasing, chirie, 

licenţă, privilegiu sau ipotecă, ipotecă imobiliară, sarcină, contract de 
vânzare, garanţie ori alt contract;

g. prin intermediul învestirii cu un drept asupra proprietăţii sau al ad-
ministrării acestuia în numele și pentru beneficiul persoanei îndrep-
tăţite la uzufructul aferent acesteia, în ceea ce privește proprietatea 
fiduciară, proprietatea inamică sau proprietatea persoanelor în cazul 
cărora instanţa a hotărât că sunt în faliment sau care au fost declarate 
în alt mod ca fiind în faliment ori insolvente, persoane alienate, per-
soane decedate sau persoane juridice cu sau fără personalitate juridi-
că în curs de dizolvare sau lichidare;

h. în executarea hotărârilor sau ordinelor instanţelor;
i. deoarece se află într-o stare periculoasă sau dăunătoare sănătăţii 

oamenilor, animalelor sau plantelor;
j. ca urmare a oricărei legi cu privire la restrângerea drepturilor, pre-

scripţia achizitivă, un teren abandonat, o comoară găsită, un bun in-
alienabil sau la drepturile de succesiune în competenţa Guvernului 
Maltei sau

k. numai atâta timp cât este necesar pentru evaluări, investigaţii, procese 
sau anchete ori, în cazul terenului, în scopul desfășurării pe acesta:
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i. a lucrărilor de conservare a solului sau conservarea altor resurse 
naturale de orice fel sau reconstruirea, ca urmare a  daunelor de 
război sau

ii. a dezvoltării sau îmbunătăţirii agricole care trebuie efectuată de 
proprietarul sau ocupantul terenului, iar acesta a refuzat sau nu a 
îndeplinit acest lucru fără o scuză rezonabilă și legală.

3. Nimic din prezentul articol nu va fi interpretat ca afectând elaborarea sau 
aplicarea legilor, atâta timp cât prevede învestirea Guvernului Maltei cu dreptul 
de proprietate asupra mineralelor, apelor sau antichităţilor subterane.

4. Nimic din prezentul articol nu va fi interpretat ca afectând elaborarea sau 
aplicarea legii pentru luarea obligatorie în posesie în interesul public a oricărei 
proprietăţi sau dobândirea obligatorie în interesul public a oricărui interes sau 
drept asupra proprietăţii, atunci când respectiva proprietate, respectivul interes 
sau drept este deţinută de o persoană juridică care este înfiinţată în interes public 
prin orice lege și în care nu au fost investite alte sume de bani, cu excepţia banilor 
furnizaţi de puterea legislativă din Malta.

Art. 38.  Protecţia intimităţii casei sau a altei proprietăţi
1. Cu excepţia propriului consimţământ sau ca modalitate de disciplină pa-

rentală, nicio persoană nu va fi obligată să admită percheziţionarea propriei per-
soane sau a proprietăţii sale ori intrarea altor persoane în locuința sa.

2. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 
considerată neconformă cu prezentul articol sau o încălcarea a acestuia, în mă-
sura în care respectiva lege prevede:

a. că este necesar în mod rezonabil în interesul apărării, siguranţei pu-
blice, ordinii publice, moralităţii sau decenţei publice, sănătăţii pu-
blice, planificării urbane și rurale, dezvoltării și utilizării resurselor 
minerale sau dezvoltării și utilizării oricărei proprietăţi, astfel încât să 
se promoveze beneficiul public;

b. că este necesar în mod rezonabil în scopul promovării drepturilor sau 
libertăţilor altor persoane;

c. că autorizează un departament al Guvernului Maltei sau o autoritate 
locală, ori o persoană juridică înfiinţată prin lege în interes public 
să intre în locuința oricărei persoane pentru a inspecta respectiva 
locuință sau orice se află în aceasta în scopul oricărui impozit, oricărei 
rate sau taxe ori pentru a efectua lucrări în legătură cu orice proprietate 
sau instalaţie care se află în mod legal în respectiva locuință și care 
aparţine Guvernului, autorităţii sau persoanei juridice, după caz sau

d. că autorizează, în scopul executării unei hotărâri judecătorești sau a 
unui ordin al unei instanţe judecătorești, percheziţia oricărei persoane 
sau proprietăţi prin ordin al unei instanţe judecătorești sau intrarea în 
orice incintă în baza respectivului ordin ori că este necesar, în scopul 
împiedicării sau identificării infracţiunilor,
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și, cu excepţia cazului în care se arată că respectiva prevedere sau, după caz, res-
pectiva acțiune întreprinsă sub autoritatea acesteia nu este justificabil în mod 
rezonabil într-o societate democratică.

Art. 39.  Prevederi pentru asigurarea protecţiei legii
1. Ori de câte ori o persoană este acuzată de comiterea unei infracţiuni, cu 

excepţia cazului în care acuzaţia este retrasă, respectivei persoane i se va asigura 
o audiere corectă într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătorești 
independente și imparţiale stabilite de lege.

2. Orice instanţă judecătorească sau altă autoritate de judecată prevăzută de 
lege pentru stabilirea existenţei sau a limitei drepturilor sau obligaţiilor civile tre-
buie să fie independentă și imparţială și, în cazul în care sunt iniţiate proceduri 
pentru stabilirea acestui lucru de către orice persoană în faţa respectivei instanţe 
judecătorești sau a altei autorităţi de judecată, cauza va beneficia de o audiere 
corectă într-un termen rezonabil.

3. Cu excepţia cazului în care există acordul tuturor părţilor, toate ședințele 
unei instanţe judecătorești și cele ținute în legătură cu stabilirea existenţei sau a 
limitelor drepturilor și obligaţiilor civile ale unei persoane în faţa oricărei alte 
autorităţi de judecată, inclusiv cea în care se pronunță hotărârea instanţei jude-
cătorești sau a altei autorităţi, vor fi ţinute în public.

4. Nicio prevedere din alineatul 3 al prezentului articol nu va împiedica o 
instanţă sau o autoritate menţionată în respectivul alineat să excludă din cadrul 
respectivelor proceduri alte persoane, cu excepţia părţilor la acestea și a repre-
zentanţii lor legali:

a. în procedurile din faţa unei instanţe cu jurisdicție necontencioasă și 
în alte proceduri care, în practica instanţelor judecătorești din Malta 
sunt soluţionate în camera de consiliu sau similare acestora;

b. în litigiile în baza oricărei legi referitoare la impozitul pe venit sau
c. în măsura în care instanţa sau altă autoritate:

i. poate considera necesar sau eficient, în cazurile în care publicita-
tea ar prejudicia interesul justiţiei sau

ii. poate fi autorizată sau i se poate solicita prin lege să facă acest 
lucru în interesul apărării, siguranţei publice, ordinii publice, 
moralităţii sau decenţei publice, bunăstării persoanelor cu vârsta 
sub 18 ani sau protecţiei vieţii private a persoanelor implicate în 
litigii.

5. Orice persoană care este acuzată de comiterea unei infracţiuni este prezu-
mată nevinovată până când se dovedește că este vinovată sau până când pledează 
vinovată, cu condiţia ca nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza 
unei legi să nu fie considerată neconformă cu prezentul articol sau o încălcare a 
acestuia, în măsura în care respectiva lege impune persoanei acuzate sus-menţi-
onate sarcina de a dovedi fapte specifice.
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6. Orice persoană care este acuzată de comiterea unei infracţiuni:
a. trebuie să fie informată în scris, într-o limbă pe care o înțelege și în 

mod amănunțit asupra naturii acuzației aduse împotriva sa;
b. trebuie să dispună de timpul și de înlesnirile adecvate pentru pregă-

tirea apărării sale;
c. trebuie să aibă permisiunea de a se apăra personal sau prin reprezen-

tant legal, iar o persoană care nu își poate permite să plătească repre-
zentarea juridică impusă în mod rezonabil de împrejurările cazului 
său va avea dreptul ca această reprezentare să aibă loc pe cheltuiala 
publică;

d. trebuie să dispună de înlesniri pentru a examina personal sau prin 
reprezentantul său legal martorii chemaţi de procuror în faţa instanţei 
judecătorești, pentru a asigura prezenţa martorilor, sub rezerva 
plăţii cheltuielilor lor rezonabile și pentru a desfășura examinarea 
martorilor care depun mărturie în numele său în faţa instanţei în ace-
leași condiţii cu cele care se aplică martorilor chemaţi de procuror și

e. va avea permisiunea de a beneficia de asistență gratuită din partea 
unui interpret dacă nu înțelege limba folosită la judecarea acuzaţiei 
ce i se aduce,

și, cu excepţia cazului în care își dă consimţământul, procesul nu va avea loc în 
absenţa sa, mai puțin în situația în care ea are un comportament de natură să 
facă imposibilă continuarea procedurii în prezenţa sa și în care instanţa a dispus 
îndepărtarea ei, și continuarea procesului în absenţa sa.

7. Când o persoană este judecată pentru o infracţiune, aceasta sau orice per-
soană autorizată de ea va primi, dacă solicită și sub rezerva plăţii unei taxe echi-
tabile prevăzute de lege, într-un termen rezonabil după judecată, o copie pentru 
uzul personal al acuzatului a oricărei înregistrări a procesului emisă de sau în 
numele instanţei judecătorești.

8. Nicio persoană nu va fi considerată vinovată de o infracţiune în conside-
rarea oricărei acţiuni sau omisiuni care, la momentul la care a avut loc, nu re-
prezenta o infracţiune și nu va fi impusă nicio pedeapsă pentru nicio infracţiune 
cu un grad sau descriere mai severe decât pedeapsa maximă care ar fi putut fi 
impusă pentru respectiva infracţiune la momentul la care a fost comisă.

9. Nicio persoană care arată că a fost judecată de orice instanţă judecăto-
rească competentă pentru o infracţiune și a fost condamnată sau achitată nu 
va fi judecată din nou pentru respectiva infracţiune sau pentru orice altă in-
fracţiune pentru care ar fi putut fi condamnată la judecarea primei infracţiuni, 
cu excepţia cazului în care la ordinul unei instanţe judecătorești superioare dat 
în cursul apelului sau al procedurilor de revizuire în legătură cu condamnarea 
sau achitarea prevede aceasta; nicio persoană nu va fi judecată pentru o infrac-
ţiune dacă arată că a fost graţiată pentru respectiva infracţiune, cu condiția ca 
nicio prevedere legală să nu fie considerată neconformă cu sau ca reprezentând 
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o încălcare a prezentului alineat numai pe motivul că autorizează orice instanţă 
judecătorească să judece un membru al unei forţe armate pentru o infracţiune, 
fără a lua în considerare orice proces și orice condamnare sau achitare a respec-
tivului membru în baza legii disciplinare a respectivei forţe, orice instanţă jude-
cătorească care judecă respectivul membru și îl condamnă va lua în considerare, 
la condamnarea lui, pedeapsă aplicată acestuia în baza legii disciplinare.

10. Nicio persoană care este judecată pentru o infracţiune nu va fi obligată 
să furnizeze dovezi la judecata sa.

11. În prezentul articol, „reprezentant legal” înseamnă o persoană îndreptă-
ţită să exercite profesia de avocat sau un reprezentant legal în Malta, cu excepţia 
cazului în care este vorba de proceduri în faţa unei instanţe judecătorești unde 
un reprezentant legal nu are dreptul de a fi audiat.

Art. 40.  Protecţia libertăţii de conştiinţă şi de cult
1. Toate persoanele din Malta au deplină libertate de conștiinţă și se bucură 

de exercitarea liberă a cultului lor religios.
2. Nicio persoană nu va trebui să beneficieze de educaţie religioasă sau să 

dovedească cunoștințe sau competenţă religioasă dacă, în cazul unei persoane 
care nu a împlinit vârsta de 16 ani, este ridicată o obiecţie faţă de această cerinţă 
de către persoana care, potrivit legii, are autoritatea asupra acesteia și, în orice 
caz, dacă persoana căreia i se solicită acest lucru obiectează, cu condiția că nicio 
astfel de cerinţă nu va fi considerată neconformă cu prezentul articol sau o încăl-
care a acestuia, în măsura în care cunoștințele sau competenţa ori educaţia religi-
oasă sunt obligatorii pentru predarea respectivei religii sau pentru admiterea în 
rândul preoţilor ori într-un ordin religios sau în alte scopuri de natură religioasă 
și cu excepţia cazului în care se arată că respectiva cerinţă nu este justificabilă în 
mod rezonabil într-o societate democratică.

3. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va 
fi considerată neconformă cu alineatul 1 sau o încălcare a acestuia, în măsura 
în care respectiva lege prevede că este necesar în mod rezonabil în interesul 
siguranţei publice ordinii publice, moralităţii sau decenţei publice, sănătăţii 
publice sau protecţiei drepturilor și libertăţilor celorlalţi și cu excepţia măsurii 
în care se arată că respectiva prevedere ori, după caz, respectivul lucru făcut 
sub autoritatea acesteia nu este justificabil în mod rezonabil într-o societate 
democratică.

Art. 41.  Protecţia libertăţii de exprimare
1. Cu excepţia propriului consimţământ sau ca modalitate de disciplină pa-

rentală, nicio persoană nu va fi împiedicată să se bucure de libertatea de expri-
mare, incluzând libertatea de a avea opinii, libertatea de a primi idei și infor-
maţii, libertatea de a comunica idei și informaţii fără imixtiuni (indiferent dacă 
respectiva comunicare este făcută către publicul general sau către orice persoană 
sau grup de persoane), și libertatea de a nu-i fi violată corespondenţa.
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2. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 
considerată neconformă cu alineatul 1 al prezentului articol sau o încălcare a 
acestuia, în măsura în care respectiva lege prevede:

a.  că este necesar în mod rezonabil:
i. în interesul apărării, siguranţei publice, ordinii publice, moralităţii 

sau decenţei publice ori sănătăţii publice sau
ii. în scopul protejării reputaţiei, drepturilor și libertăţilor altor 

persoane sau a vieţii private a persoanelor vizate în litigiu, împie-
dicând dezvăluirea de informaţii primite în regim confi denţial, 
menţinând autoritatea și independenţa instanţelor, protejând 
privilegiile Parlamentului sau reglementând serviciile de telefonie, 
telegraf, poștă, difuzare wireless, televiziune sau alte mijloace de 
comunicare, expoziţii publice ori spectacole publice sau

b.  impunerea unor restricţii asupra funcţionarilor publici și, cu excepţia 
cazului în care se arată că respectiva prevedere sau, după caz, respec-
tivul lucru făcut sub autoritatea acesteia nu este justificabil în mod 
rezonabil într-o societate democratică. 

3. Orice persoană rezidentă în Malta poate edita sau imprima un ziar sau 
jurnal publicat zilnic sau periodic, cu condiția ca legea să poată prevedea:

a. interzicerea sau restricţionarea editării sau imprimării oricărui astfel 
de ziar sau jurnal de către persoane cu vârsta sub 21 de ani și

b. că este necesar ca orice editor sau tipograf al oricărui asemenea ziar 
sau jurnal să informeze autoritatea competentă cu privire la acest 
lucru și cu privire la vârsta sa și să informeze perio dic respectiva 
autoritate cu privire la locul rezidenței sale.

4. În cazul în care poliţia confiscă orice ediţie a unui ziar ca reprezentând 
mijlocul prin care a fost comisă o infracțiune, atunci, în termen de 24 de ore, 
aceasta va aduce respectiva confiscare la cunoștinţa instanţei judecătorești 
competente și, dacă la prima vedere instanţa judecătorească nu este convinsă 
că există o infracţiune, respectiva ediţie va fi înapoiată persoanei de la care a 
fost confiscată.

5. Nicio persoană nu va fi privată de cetățenie în baza articolului 30, alinea-
tul 1, litera b, al prezentei Constituţii sau de capacitatea sa juridică numai pe 
motivul opiniilor sale politice.

Art. 42.  Protecţia libertăţii de întrunire şi asociere
1. Cu excepţia propriului consimţământ sau ca modalitate de disciplină 

paren tală, nicio persoană nu va fi împiedicată să se bucure de libertatea de 
întrunire și asociere pașnică, respectiv de dreptul său de a se întruni liber și 
în mod pașnic și de a se asocia cu alte persoane și, în special, de a constitui 
sau de a face parte din sindicate sau alte uniuni ori asociaţii pentru protecţia 
intereselor sale.
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2. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 
considerată neconformă cu prezentul articol sau o încălcare a acestuia, în măsu-
ra în care respectiva lege prevede:

a. că este necesar în mod rezonabil:
i. în interesul apărării, siguranţei publice, ordinii publice, moralităţii 

sau decenţei publice ori sănătăţii publice sau
ii. în scopul protejării drepturilor sau libertăţilor altor persoane, ori

b. impunerea unor restricţii asupra agenţilor publici, cu excepţia cazu-
lui în care se arată că respectiva prevedere sau, după caz, respectivul 
lucru făcut sub autoritatea acesteia nu este justificabil în mod rezona-
bil într-o societate democratică.

3. În sensul prezentului articol, orice prevedere legală care interzice ţinerea 
de întruniri sau demonstraţii publice într-unul sau mai multe municipii, orașe, 
suburbii sau sate specificate va fi considerată o prevedere care nu este justificabi-
lă în mod rezonabil într-o societate democratică.

Art. 43.  Interzicerea deportării
1. Extrădarea este permisă numai ca urmare a înțelegerilor făcute prin tratat 

și sub autoritatea unei legi.
2. Nicio persoană nu va fi extrădată pentru o infracţiune cu caracter politic.
3. Niciun cetăţean al Maltei nu va fi îndepărtat din Malta cu excepţia ca-

zului în care acest lucru este rezultatul procedurilor de extrădare sau în baza 
oricărei legi la care se face referire la articolul 44, alineatul 3, litera b, al prezentei 
Constituţii.

4. Prevederile privind extrădarea, care este în vigoare în prezent, sau cele 
emise în baza acesteia pentru îndepărtarea persoanelor din Malta, către o altă 
ţară din Commonwealth în vederea desfășurării unui proces sau pentru aplica-
rea unei pedepse în respectiva ţară în legătură cu o infracţiune comisă pe teri-
toriul acesteia și alte aranjamente generale pentru extrădarea persoanelor între 
ţările din Commonwealth la care Malta aderă în prezent, vor fi considerate, în 
sensul alineatului 1 din prezentul articol, că sunt aranjamente efectuate prin tra-
tat, iar alineatul 2 nu se va aplica în legătură cu îndepărtarea sau extrădarea unei 
persoane în baza respectivelor prevederi sau aranjamente.

Art. 44.  Protecţia libertăţii de circulaţie
1. Niciun cetăţean din Malta nu va fi privat de libertatea de circulaţie și, în 

sensul prezentului articol, respectiva libertate înseamnă dreptul de a circula liber 
în Malta, dreptul de rezidență în orice parte a Maltei, dreptul de a pleca din și de 
a intra în Malta.

2. Nicio restricţie a libertăţii de circulaţie a unui cetăţean, care este implicată 
în detenţia legală a acestuia, nu va fi considerată neconformă cu prezentului ar-
ticol sau o încălcare a acestuia.
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3. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 
considerată neconformă cu prezentul articol sau o încălcare a acestuia, în măsu-
ra în care respectiva lege prevede:

a. impunerea de restricţii care sunt necesare în mod rezonabil în intere-
sul apărării, siguranţei publice, ordinii publice, moralităţii sau decen-
ţei publice sau sănătăţii publice și cu excepţia măsurii în care se arată 
că respectiva prevedere sau, după caz, respectivul lucru făcut sub au-
toritatea acesteia nu este justificabil în mod rezonabil într-o societate 
democratică;

b. impunerea de restricţii asupra libertăţii de circulaţie a oricărui 
cetă ţean al Maltei care nu este cetăţean în virtutea articolului 3,  
alineatul 1, sau a articolului 5, alineatul 1, din Legea privind cetăţenia 
malteză, în vigoare la data intrării în vigoare a Legii (de amendare) 
privind cetățenia malteză din 2000;

c. impunerea de restricţii referitoare la circulaţia sau reședinţa funcțio-
narilor publici în Malta sau

d. impunerea de restricţii asupra dreptului oricărei persoane de a pleca 
din Malta care sunt necesare în mod rezonabil pentru a asigura 
îndeplinirea oricărei obligaţii impuse prin lege respectivei persoane 
și cu excepţia cazului în care se arată că acea prevedere sau, după caz, 
acel lucru făcut sub autoritatea acesteia nu este justificabil în mod 
rezonabil într-o societate democratică.

4. În sensul prezentului articol, orice persoană:
a. care a emigrat din Malta (fie înainte, fie după data intrării în vigoare 

a prezentei Constituții) și care a fost cetăţean al Maltei în virtutea 
articolului 3, alineatul 1, sau a articolului 5, alineatul 1, din Legea 
privind cetăţenia malteză, în vigoare la data intrării în vigoare a Legii 
(de amendare) privind cetățenia malteză din 2000, a încetat să mai fie 
cetăţean sau

b. care a emigrat din Malta înainte de data intrării în vigoare a prezentei 
Constituții și cu excepţia cazului în care a încetat să mai fie cetăţean 
al Regatului Unit și al Coloniilor înainte de respectiva dată, când ar 
fi devenit cetăţean al Maltei în virtutea articolului 3, alineatul 1, din 
Legea privind cetăţenia malteză, în vigoare la data intrării în vigoare 
a Legii (de amendare) privind cetățenia malteză din 2000 sau

c. care este soţul sau soţia unei persoane menţionate la litera a sau b a 
prezentului alineat ori al unei persoane care este cetăţean al Maltei în 
virtutea articolului 3, alineatul 1, sau a articolului 5, alineatul 1, din 
Legea privind cetăţenia malteză, în vigoare la data intrării în vigoare 
a Legii (de modificare) privind cetățenia malteză din 2000, și care a 
fost căsătorită cu respectiva persoană cel puţin cinci ani și trăiește cu 
ea, sau care este copilul cu vârsta sub 21 de ani al acelei persoane sau
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d. care este văduvul sau văduva unei persoane menţionate la litera a 
sau b a prezentului alineat ori al unei persoane care, la momentul 
decesului, era cetăţean al Maltei în virtutea articolului 3, alineatul 1, 
sau a articolului 5, alineatul 1, din Legea privind cetăţenia malteză, 
în vigoare la data intrării în vigoare a Legii (de modificare) privind 
cetățenia malteză din 2000 și care trăia încă cu aceasta la momentul 
decesului și care fusese căsătorită cu respectiva persoană cel puţin 
cinci ani sau care ar fi fost astfel căsătorită cel puţin cinci ani dacă nu 
ar fi intervenit decesul acelei persoane, sau care este copilul cu vârsta 
sub 21 de ani al acelei persoane,

este considerată cetăţean al Maltei în virtutea articolului 3, alineatul 1, sau a ar-
ticolului 5, alineatul 1, din Legea privind cetăţenia malteză, în vigoare la data in-
trării în vigoare a Legii (de modificare) privind cetățenia malteză din 2000, dacă, 
în cazul în care ministrul responsabil cu aspectele referitoare la cetăţenia malte-
ză, în orice moment, declară printr-un ordin că este contrar interesului public ca 
un soţ, o soţie, după cum se menţionează la litera c, sau un văduv ori o văduvă, 
după cum se menţionează la litera d, sau un copil cu vârsta mai mare de 18 ani, 
după cum se menţionează la litera c sau d, să fie astfel considerată, soțul, soția, 
văduvul, văduva sau copilul, după caz, va înceta să mai fie considerată cetăţean 
al Maltei, după cum s-a menţionat mai sus, și dacă ministrul responsabil cu as-
pectele referitoare la cetățenia malteză nu va trebui să ofere vreun motiv pentru 
emiterea oricărui asemenea ordin, iar decizia ministrului sau orice asemenea or-
din nu va face obiectul apelului sau revizuirii de către o instanţă judecătorească.

5. Dacă orice persoană a cărei libertate de circulaţie a fost restricţionată în 
baza unei prevederi menţionate la alineatul 3, litera a, al prezentului articol solicită 
acest lucru în orice moment pe perioada respectivei restricţii, și nu mai devreme 
de șase luni de la emiterea ordinului sau de șase luni după ce a formulat ultima 
dată o asemenea cerere, după caz, dosarul acesteia va fi revizuit de un tribunal in-
dependent și imparţial stabilit prin lege, constând într-o persoană sau în persoane 
care deţin sau au deţinut o funcţie judiciară ori care sunt calificate pentru ocuparea 
acestei funcţii în Malta, cu condiția că o persoană a cărei libertate de circulaţie a 
fost restrânsă în virtutea unei restricţii care este aplicabilă persoanelor în general 
sau claselor generale de persoane nu va înainta o cerere în baza prezentului alineat 
decât dacă a obţinut mai întâi consimţământul Primei Camere a instanţei civile.

6. Cu ocazia oricărei revizuiri a dosarului unei persoane a cărei libertate de 
circulaţie a fost restrânsă de către un tribunal ca urmare a prezentului articol, 
tribunalul poate face recomandări cu privire la necesitatea sau eficacitatea conti-
nuării restricţiei către autoritatea care a dispus-o, însă, cu excepţia cazului în care 
legea prevede altfel, respectiva autoritate nu va fi obligată să acţioneze potrivit 
acestor recomandări.

Art. 45.  Protecţia împotriva discriminării pe motiv de rasă etc.
1. Sub rezerva alineatelor 4, 5 și 7 din prezentul articol, nicio lege nu va in-

clude vreo prevedere care este discriminatorie fie în sine, fie prin efectele sale.
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2. Sub rezerva alineatelor 6, 7 și 8 din prezentul articol, nicio persoană nu va 
fi tratată în mod discriminatoriu de o persoană care acţionează în baza unei legi 
scrise sau în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în baza funcțiilor publice sau 
oricărei autorităţi publice.

3. În prezentul articol, expresia „discriminatoriu” înseamnă acordarea unui 
tratament diferit persoanelor diferite atribuit în întregime sau în principal carac-
teristicilor lor care ţin de rasă, origine, opinii politice, culoare, credinţă sau sex, 
prin care persoanele cu una dintre aceste caracteristici sunt private de anumite 
drepturi sau sunt supuse unor restricţii la care alte persoane cu alte caracteristici 
nu sunt supuse ori li se acordă privilegii sau avantaje care nu sunt acordate per-
soanelor cu alte caracteristici.

4. Alineatul 1 al prezentului articol nu se aplică niciunei legi atâta timp cât 
respectiva lege include prevederi:

a. referitoare la venituri publice sau alte fonduri publice, sau
b. în legătură cu persoane care nu sunt cetăţeni ai Maltei, sau
c. în legătură cu adopţia, căsătoria, dizolvarea căsătoriei, înmormântarea, 

cedarea proprietăţii în caz de deces sau alte aspecte ce ţin de dreptul 
personal care nu sunt specificate mai sus, sau

d. prin care persoanele cu oricare dintre aceste caracteristici menţionate 
la alineatul 3 al prezentului articol sunt private de anumite drepturi ori 
sunt supuse unor restricţii sau li se acordă privilegii sau avantaje care, 
luând în considerare natura lor și împrejurările speciale în legătură cu 
respectivele persoane sau cu persoanele cu alte caracteristici, precum 
și orice alte prevederi ale prezentei Constituţii, sunt justificabile în 
mod rezonabil într-o societate democratică, sau

e. pentru autorizarea luării de măsuri, pe durata unei perioade de 
urgenţă publică, care sunt justificabile în mod rezonabil în scopul 
soluţionării situaţiei care există pe durata respectivei perioade de 
urgenţă publică,

cu condiția că litera c a prezentului alineat nu se aplică niciunei legi care include 
vreo prevedere care este discriminatorie, fie în sine, fie prin efectele sale prin 
acordarea unui tratament diferit persoanelor diferite, lucru care poate fi atribuit, 
în întregime sau în principal caracteristicilor lor legate de criteriul sexului.

5. Nicio prevedere legală nu va fi considerată neconformă cu alineatul 1 din 
prezentul articol sau o încălcare a acestuia, în măsura în care respectiva lege in-
clude prevederi:

a. cu privire la eligibilitatea pentru serviciu sau condiţiile serviciului în 
orice forţă armată sau

b. cu privire la eligibilitatea (care nu are o legătură specifică cu sexul) 
de a deține un post de funcționar public sau în cadrul unei autorităţi 
guvernamentale locale ori al unei persoane juridice înfiinţate în 
scopuri publice prin lege.
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6. Alineatul 2 din prezentul articol nu se aplică niciunei fapte a cărei înde-
plinire este permisă expres sau implicit prin orice prevedere a legii, după cum se 
menţionează la alineatul 4 sau 5 al prezentului articol.

7. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va fi 
considerată neconformă cu prezentul articol sau o încălcare a acestuia, în mă-
sura în care respectiva lege include prevederi (care nu au legătură specifică cu 
sexul) prin care persoanele cu respectiva caracteristică menţionată la alineatul 3 
al prezentului articol pot fi supuse unor restrângeri ale drepturilor și libertăţilor 
garantate prin articolele 38, 40 – 42 și 44 ale prezentei Constituţii, fiind o restrân-
gere autorizată prin articolele 38, alineatul 2, 40, alineatul 2, 41, alineatul 2, 42, 
alineatul 2, sau 44, alineatul 3.

8. Nicio dispoziție din alineatul 2 al prezentului articol nu va afecta vreo pre-
vedere referitoare la instituirea, desfășurarea sau întreruperea procedurilor civile 
sau penale în orice instanţă judecătorească, care este atribuită oricărei persoane 
de către ori în baza prezentei Constituţii sau a oricărei alte legi.

9. Totuși, indiferent de modul în care este formulată, cerinţa ca religia apos-
tolică romano-catolică să fie predată de o persoană care este practicantă a res-
pectivei religii nu va fi considerată neconformă cu prezentul articol sau o încăl-
care a acestuia.

10. Până la expirarea unei perioade de doi ani, începând cu data de 1 iulie 
1991, nicio prevedere inclusă în orice lege adoptată înainte de 1 iulie 1991 nu va 
fi considerată neconformă cu prevederile prezentului articol, în măsura în care 
respectiva lege prevede pentru diferite persoane un tratament diferit în întregi-
me sau în principal datorită caracteristicilor lor legate de criteriul sexului.

11. Niciuna dintre prevederile prezentului articol nu se va aplica vreunei 
legi sau vreunei fapte săvârșite în baza unei legi sau oricărei proceduri ori acord, 
în măsura în care respectiva lege, faptă, procedură sau acord prevede luarea unor 
măsuri speciale în scopul accelerării egalităţii de facto dintre bărbaţi și femei și 
numai în măsura în care, luând în considerare contextul social din Malta, aceste 
măsuri se dovedesc justificabile în mod rezonabil într-o societate democratică.

Art. 46. Punerea în aplicare a prevederilor privind protecţia
1. Conform alineatelor 6 și 7 ale prezentului articol, o persoană care pretinde 

că oricare dintre prevederile articolelor 33 – 45 ale prezentei Constituţii a fost, este 
sau este probabil să fie încălcată prin raportare la aceasta sau la o altă persoană pe 
care Prima Cameră a instanţei civile din Malta o poate numi la cererea oricărei 
persoane care solicită acest lucru, poate înainta o cerere de reparare a daunelor la 
Prima Cameră a instanţei civile, fără a aduce atingere oricărei alte acţiuni legale 
privind acea problemă.

2. Prima Cameră a instanţei civile are competența generală de a audia și a 
soluţiona orice cerere înaintată de o persoană în aplicarea alineatului 1 din pre-
zentul articol și poate da ordine, emite înscrisuri și da instrucţiuni pe care le 
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consideră adecvate în scopul aplicării sau garantării executării oricăreia dintre 
prevederile articolelor 33 – 45 menţionate mai sus la a căror protecţie este în-
dreptăţită persoana vizată, cu condiția ca instanţa judecătorească să poată refu-
za, în cazul în care consideră că este oportun, exercitarea competenţelor sale în 
baza prezentului alineat în orice caz în care este convinsă că măsuri adecvate de 
reparaţie a pretinsei încălcări sunt sau au fost disponibile persoanei respective în 
baza oricărei alte legi.

3. În cazul în care, în orice procedură în faţa oricărei alte instanţe în afara 
Primei Camere a instanţei civile sau a Curţii Constituţionale, este ridicată orice 
întrebare privind încălcarea articolelor 33 – 45 menţionate mai sus, respectiva 
instanţă va trimite întrebarea Primei Camere a instanţei civile, cu excepţia cazu-
lui în care, în opinia sa, întrebarea adresată este pur și simplu dilatorie sau irele-
vantă, iar respectiva instanţă va emite propria decizie cu privire la orice întrebare 
trimisă acesteia în baza prezentului alineat și, sub rezerva alineatului 4 din pre-
zentul articol, instanţa la care întrebarea a fost ridicată va soluţiona chestiunea 
potrivit deciziei respective.

4. Orice parte la procedurile desfășurate în Prima Cameră a instanţei civile, în 
aplicarea prezentului articol, va avea dreptul de a se adresa Curții Constituționale.

5. Nu va exista dreptul la apel în urma stabilirii în baza prezentului articol că 
orice cerere sau orice întrebare ridicată este pur și simplu dilatorie sau irelevantă.

6. Pot fi adoptate prevederi printr-un sau în baza unui act adoptat de Parlament 
pentru a conferi Primei Camere a instanţei civile competenţe suplimentare celor 
conferite prin prezentul articol, care sunt necesare sau oportune pentru a permite 
instanţei să exercite mai eficient competența conferită prin prezentul articol.

7. Regulamentul de procedură care include prevederi cu privire la practica și 
procedura instanţelor judecătorești din Malta în sensul prezentului articol poate 
fi adoptat de persoana sau autoritatea care la momentul respectiv are competen-
ţa de a adopta regulamentul de procedură în legătură cu practica și procedura 
respectivelor instanţe judecătorești și va avea scopul de a asigura faptul că proce-
dura are loc prin aplicare și că se va asigura celeritatea judecării.

Art. 47.  Interpretarea Capitolului IV
1. În prezentul capitol, cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, 

termenii/expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri, și anume:
– „încălcare” înseamnă nerespectarea unei obligații și expresiile analo-

ge sunt interpretate în consecinţă;
– „instanţă” înseamnă orice instanţă de judecată din Malta, în afara 

unei instanţe înființate printr-o lege disciplinară, iar la articolele 33 
și 35 ale prezentei Constituţii, include, în legătură cu o infracţiune 
sancționată în baza unei legi disciplinare, o instanţa astfel înființată;

– „lege disciplinară” înseamnă o lege care reglementează disciplina:
a. oricărei forţe armate sau
b. a persoanelor care execută pedepse cu închisoarea;
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– „forţă armată” înseamnă:
a. o forţă navală, militară sau aeriană a Guvernului Maltei;
b. forţele polițienești ale Maltei;
c. orice altă forţă poliţienească înființată prin lege în Malta;
d. serviciul de penitenciare din Malta;

– „membru”, în legătură cu o forţă armată, include orice persoană care, 
în baza legii care reglementează disciplina acelei forţe, face obiectul 
respectivei discipline.

2. În prezentul capitol „perioadă de urgenţă publică” înseamnă o perioadă în 
care:

a. Malta este angajată în orice război, sau
b. este în vigoare o proclamaţie făcută de Președintele Republicii care 

declară existenţa unei stări de urgenţă publică, sau
c. este în vigoare o rezoluţie a Camerei Reprezentanţilor sprijinită 

de voturile a cel puţin două treimi din toţi membrii Camerei, care 
declară că există ameninţarea ca instituţiile democratice din Malta să 
fie răsturnate.

3. a. Dacă s-a declarat orice stare de urgență, cauza aceasteia va fi comu-
nicată imediat Camerei Reprezentanţilor și, în cazul în care Camera 
nu este reunită la momentul respectiv din cauza unei suspendări sau 
amânări a sesiunii care nu va expira în termen de zece zile, Președin-
tele Republicii o va convoca prin proclamaţie pentru a se întruni în 
termen de cinci zile, iar aceasta se va întruni în consecinţă, va analiza  
situația în ziua desemnată prin proclamaţie și va continua să analize-
ze și să acţioneze ca și cum ar fi rămas suspendată sau amânată până 
în ziua respectivă.

b. Cu excepţia cazului în care este revocată mai devreme de către Preșe-
dintele Republicii, o stare de urgență, va înceta să mai fie în vigoare 
la expirarea unei perioade de 14 zile începând cu data la care a fost 
făcută sau a unei perioade mai lungi prevăzută la următorul alineat, 
însă fără a aduce atingere efectuării unei alte stări de urgenţă la sau 
înainte de sfârșitul respectivei perioade.

c. Dacă, în orice moment din perioada în care este în vigoare o stare de 
urgenţă (incluzând orice perioadă în care este în vigoare în virtutea 
prezentului alineat), este adoptată o rezoluție de către Camera Re-
prezentanților prin care se aprobă continuarea valabilităţii acesteia 
pentru o perioadă suplimentară, care nu depășește trei luni, începând 
de la data la care ar fi expirat, starea de urgență va continua să fie în 
vigoare pentru respectiva perioadă suplimentară dacă nu este revoca-
tă mai devreme.

4. Cu excepţia cazului în care este revocată mai devreme de Camera Re-
prezentanților, o rezoluţie de tipul celei menţionate la litera c a alineatului 2 va 
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înceta să mai fie în vigoare la expirarea unei perioade de 12 luni începând cu 
data la care a fost adoptată sau a unei perioade mai scurte specificate în aceasta, 
însă fără a aduce atingere adoptării unei alte rezoluţii de către Camera Reprezen-
tanților în modalitatea prevăzută de respectivul alineat la sau înainte de sfârșitul 
perioadei în cauză.

5. În legătură cu orice persoană care este membru al unei forţe armate mo-
bilizate în baza oricărei legi în vigoare în Malta, nicio prevedere legală sau nicio 
faptă săvârșită în baza unei legi disciplinare a respectivei forţe nu va fi conside-
rată neconformă cu prevederile prezentului capitol sau o încălcare a acestora, cu 
excepţia articolelor 33, 35 și 36.

6. În legătură cu orice persoană care este membru al unei forţe armate mo-
bilizate în alt mod decât cel menţionat mai sus și care este prezentă în mod le-
gal în Malta, nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi 
disciplinare a respectivei forţe nu va fi considerată neconformă cu prevederile 
prezentului capitol sau o încălcare a acestora.

7. Până la expirarea unei perioade care ia sfârșit la data de 30 iunie 1993, 
 nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei asemenea legi, după 
cum este specificat în Anexa 1 la prezenta Constituţie, și până la expirarea unei 
perioade de trei ani începând cu data intrării în vigoare,  nicio prevedere legală 
sau nicio faptă săvârșită în baza oricărei alte legi adoptate înainte de data intrării 
în vigoare nu va fi considerată neconformă cu prevederile articolelor 33 – 45 
ale prezentului capitol și, sub rezerva celor menţionate mai sus,  nicio prevedere 
legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei asemenea legi nu va fi considerată o 
încălcare a respectivelor articole.

8. Dacă orice prevedere a unei legi, anterioară datei intrării în vigoare a pre-
zentei Constituții, este considerată neconformă cu oricare dintre prevederile 
articolelor 33 – 45 ale prezentului capitol, nicio persoană nu va avea dreptul la 
despăgubire în legătură cu orice prevedere legală sau faptă săvârșită în baza res-
pectivei prevederi înainte de a se fi stabilit că este neconformă.

9. Nicio prevedere din articolul 37 al prezentei Constituţii nu va afecta apli-
carea oricărei legi în vigoare anterior datei de 3 martie 1962 sau a oricărei legi 
adoptate la sau după această dată, care amendează sau abrogă orice lege în vigoa-
re imediat anterior acelei date (sau a unei legi amendate sau abrogate periodic în 
modalitatea descrisă în prezentul alineat) și care:

a. nu face adăugiri la tipurile de proprietate care pot fi luate în posesie 
sau la drepturile și interesele care pot fi dobândite asupra proprietății;

b. nu face adăugiri la scopurile sau la împrejurările în care respectiva 
proprietate poate fi luată în posesie sau dobândită;

c. nu stabilește condiţii care guvernează dreptul la compensaţie sau 
valoarea acesteia care sunt mai puţin favorabile unei persoane care 
deţine sau are un interes în deținerea proprietății sau
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d. nu privează o persoană de acest drept, după cum este menţionat la 
litera b sau litera c a articolului 37, alineatul 1, din prezenta Constituţie.

CAPITOLUL V 
Președintele Republicii

Art. 48.  Înfiinţarea funcţiei de Preşedinte al Republicii
1. Președintele Republicii Malta este numit printr-o rezoluţie a Camerei 

Reprezentanţilor.
2. O persoană nu este eligibilă pentru a fi numită în funcţia de Președinte al 

Republicii dacă:
a. nu este cetăţean al Maltei, sau
b. deţine ori a deţinut funcţia de Președinte al Curţii Supreme sau a fost 

judecător la instanţele superioare, ori
c. nu este eligibilă spre a fi numită pentru orice funcţie publică potrivit 

articolelor 109, 118 și 120 din prezenta Constituţie.
3. Funcţia de Președinte al Republicii devine vacantă:

a. la expirarea termenului de cinci ani de la data numirii în respectiva 
funcţie, sau

b. dacă deţinătorul funcţiei este eliberat din funcţie prin rezoluţia 
Camerei Reprezentanților pe motivul incapacității de a îndeplini 
îndatoririle aferente postului (indiferent dacă aceasta rezultă dintr-o 
infirmitate fizică sau mentală ori din orice altă cauză) sau al unei 
abateri disciplinare.

Art. 49.   Îndeplinirea îndatoririlor Preşedintelui Republicii 
pe perioada în care această funcţie este vacantă etc.

Ori de câte ori funcţia de Președinte al Republicii este vacantă temporar și 
până în momentul în care este numit un nou Președinte al Republicii și ori de 
câte ori deţinătorul funcţiei nu se află în Malta sau se află în vacanţă ori nu își 
poate îndeplini, indiferent de motiv, funcţiile conferite acestuia de prezenta 
Constituţie, respectivele îndatoriri vor fi îndeplinite de persoana numită de 
Prim-ministru după consultare cu liderul opoziţiei sau, dacă nu există nicio 
persoană în Malta care să fie astfel numită și care să poată îndeplini respectivele 
îndatoriri, acestea vor fi îndeplinite de către Președintele Curții Supreme.

Art. 50.  Jurământul Preşedintelui Republicii
Înaintea preluării funcţiei, o persoană numită sau care își asumă îndatoririle 

acordate funcției de Președinte al Republicii va depune și semna jurământul 
prevăzut în Anexa 2 la prezenta Constituţie. Orice persoană numită în funcţia 
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de Președinte al Republicii în baza alineatului 1 al articolului 48 din prezenta 
Constituţie va depune jurământul în faţa Camerei.

CAPITOLUL VI 
Parlamentul

Partea 1: Structura Parlamentului

Art. 51.  Înfiinţarea Parlamentului
Parlamentul Maltei este format din Președintele Republicii și Camera 

Reprezentanților.

Art. 52.  Structura Camerei Reprezentanţilor
1. Sub rezerva prezentului capitol, Camera Reprezentanților va fi formată 

dintr-un număr impar de membri, divizibil cu numărul circumscripțiilor elec-
torale, pe care Parlamentul îl poate stabili periodic în condițiile legii. Acești 
membri sunt aleși în modalitatea prevăzută prin sau prin orice lege care este în 
vigoare la momentul respectiv în Malta în proporţii egale din circumscripțiile 
electorale menţionate la articolul 56 al prezentei Constituţii, fiecare circumscrip-
ție furnizând un număr de membri, care nu poate fi mai mic de cinci și nici mai 
mare de șapte, pe care Parlamentul îl poate stabili ocazional în condițiile legii; 
membrii respectivi sunt cunoscuţi sub numele de „Membri ai Parlamentului”, cu 
condiția că, în cazul în care:

i. la orice alegeri generale, un partid politic (denumit în prezentul arti-
col „partidul cu majoritate absolută”) obţine în total mai mult de 50% 
din toate voturile valabil exprimate la alegerile respective, creditate 
candidaţilor săi de Comisia electorală la prima numărătoare a voturi-
lor, sau

ii. la alegerile generale care sunt contestate de mai mult de două par-
tide politice și în care sunt aleși numai candidaţi din două astfel de 
partide, un partid politic obţine un procent din toate voturile valabil 
exprimate la alegerile respective, validate candidaţilor săi de Comi-
sia electorală la prima numărătoare a voturilor (denumit în prezentul 
articol și „partidul cu majoritate relativă”), care este mai mare decât 
procentul obţinut de orice alt partid (denumit în prezentul articol 
„partidul minoritar”),

și proporţia reprezentată de numărul de candidaţi aleși și validați ai partidului 
cu majoritate absolută sau ai partidului cu majoritate relativă (după caz) în nu-
mărul total de membri aleși ai Camerei Reprezentanţilor este mai mică decât 
proporţia reprezentată de numărul de voturi acordate respectivilor candidaţi 
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la prima numărătoare a tuturor voturilor prin raportare la totalul voturilor la 
aceeași primă numărătoare a voturilor tuturor candidaților partidelor politice, 
numărul de candidaţi ai respectivului partid va fi majorat (după caz) cu un nu-
măr de candidaţi suplimentari în cazul respectiv, stabilit potrivit Părţii a IV-a a 
Regulamentului privind alegerile generale (Sortarea buletinelor de vot, Alegeri 
parţiale și Cooptare) din Lista 13 la Legea privind alegerile generale și anexa la 
respectiva listă (denumit în continuare „regulamentul relevant”) în vigoare la 
data de 30 septembrie 2007 sau va fi modificat ulterior în modalitatea prevăzută 
la alineatul 3, cu condiția suplimentară că:

i. în cazul unui rezultat al alegerilor după cum se prevede la paragraful 
i din prima condiţie a prezentului alineat însă cu condiţia să existe 
numai un partid minoritar sau

ii. în cazul unui rezultat al alegerilor după cum se prevede la paragraful 
ii din prima condiţie a prezentului alineat,

și proporţia reprezentată de numărul de candidaţi aleși și validaţi ai partidului 
minoritar în numărul total de membri aleși ai Camerei Reprezentanţilor este 
mai mică decât proporţia reprezentată de numărul de voturi acordate tuturor 
candidaţilor săi la prima numărătoare a voturilor prin raportare la totalul vo-
turilor creditate la aceeași primă numărătoare a voturilor tuturor candidaților 
partidelor politice, numărul de candidaţi aleși ai partidului minoritar va fi ma-
jorat cu un număr de candidaţi suplimentari stabilit de regulamentul relevant în 
vigoare la data de 30 septembrie 2007 sau va fi modificat ulterior în modalitatea 
prevăzută la alineatul 3.

În orice caz prevăzut în prima și în a doua condiţie din prezentul alineat, 
respectivele persoane vor fi declarate de Comisia electorală ca fiind alese pentru 
a completa locurile suplimentare create de respectivele prevederi care, fiind 
candidaţi ai partidului care va primi locurile suplimentare, au fost validate de 
Comisia electorală la ultima numărătoare cu cel mai mare sau aproape cel mai 
mare număr de voturi fără a fi aleși, indiferent de zona în care apare numărul cel 
mai mare sau mai mare de voturi.

2. Dacă o persoană care nu este membru al Camerei Reprezentanților este 
aleasă în funcţia de Președinte al Camerei, aceasta va fi membru al Camerei ală-
turi de alţi membri, în virtutea deţinerii funcţiei de Președinte al Camerei, cu 
condiția ca, în orice asemenea caz, Președintele Camerei sa nu fie tratat ca mem-
bru al Camerei în scopul stabilirii numărului de voturi necesare pentru sprijini-
rea unui proiect de lege pentru oricare dintre scopurile articolului 66 al prezentei 
Constituţii.

3. Prevederile Părţii a IV-a a Regulamentului privind alegerile generale (Nu-
mărarea buletinelor de vot, Alegeri parţiale și Cooptare), din Lista 13 la Legea 
privind alegerile generale și anexa la respectiva listă, în vigoare la data intrării 
în vigoare a prezentului alineat pot fi abrogate sau amendate numai printr-un 
proiect de lege pentru un act adoptat de Parlament în modalitatea specificată la 
alineatul 2 al articolului 66 din prezenta Constituţie.
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Art. 53.  Eligibilitatea ca membru al Camerei Reprezentanților
Conform articolului 54 al prezentei Constituţii, o persoană este eligibilă pen-

tru a fi aleasă ca membru al Camerei Reprezentanților în cazul în care calificările 
pentru înregistrarea ca alegător pentru alegerea membrilor Camerei Reprezen-
tanților menţionate la articolul 57 al prezentei Constituţii.

Art. 54.  Ineligibilitatea ca membru al Camerei Reprezentanților
1. Nicio persoană nu este eligibilă pentru a fi aleasă ca membru al Camerei 

Reprezentanților:
a. dacă este cetăţean al unei alte ţări în afara Maltei și a devenit un astfel 

de cetăţean în mod voluntar sau a făcut un jurământ de credință faţă 
de respectiva ţară;

b. dacă respectiva persoană deţine sau acţionează în orice funcţie pu-
blică sau este membru al forţelor armate ale Guvernului Maltei, cu 
excepţia cazurilor în care Parlamentul prevede altfel;

c. dacă respectiva persoană este parte sau este asociat cu răspundere 
nelimitată în cadrul unui parteneriat sau administrator ori director 
al unei societăţi care este parte într-un contract cu Guvernul Maltei 
pentru lucrări sau într-un contract pentru furnizarea de mărfuri care 
vor fi utilizate în serviciul publicului și nu a publicat în Monitorul 
Oficial, în termen de o lună înainte de data alegerii, o informare 
prezentând natura respectivului contract și interesul său ori al 
oricărui asemenea partener sau companie în această privință;

d. dacă respectiva persoană se află în faliment, fiind declarată printr-o 
hotărâre sau în alt mod ca fiind în faliment în baza oricărei legi în 
vigoare în Malta;

e. dacă respectiva persoană face obiectul unei interdicţii sau incapacităţi 
pentru orice infirmitate mentală sau pentru risipirea averii în baza 
unei hotărâri a unei instanţe din Malta ori se stabilește în alt mod în 
Malta că est alienată;

f. dacă respectivei persoane i se aplică pedeapsa cu moartea impusă 
de orice instanţă din Malta sau execută o pedeapsă cu închisoarea 
(indiferent de denumirea acesteia) mai mare de 12 luni impusă de 
o instanţă sau înlocuită de autoritatea competentă cu o altă sentinţă 
impusă acesteia de către o asemenea instanţă;

g. dacă respectiva persoană deţine sau acţionează în orice funcţie 
ale cărei atribuţii implică răspunderea pentru sau în legătură cu 
desfășurarea alegerilor membrilor Camerei Reprezentanţilor sau 
compilarea ori revizuirea oricărui registru electoral;

h. dacă respectiva persoană nu este eligibilă ca membru al Camerei 
Reprezentanţilor în baza oricărei legi în vigoare la momentul respectiv 
în Malta pe motivul că a fost condamnată pentru o infracţiune în 
legătură cu alegerea membrilor Camerei Reprezentanţilor.
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2. În sensul literei f de la alineatul 1 al prezentului articol:
a. două sau mai multe pedepse care trebuie executate consecutiv sunt 

considerate pedepse separate dacă niciuna dintre ele nu depășește 12 
luni, însă dacă oricare dintre ele depășește respectivul termen acestea 
sunt considerate o singură pedeapsă, și

b. o pedeapsă cu închisoarea care este impusă ca alternativă la sau în 
cazul neplăţii unei amenzi nu este luată în considerare.

3. Nu se va considera că o persoană deţine sau că acţionează într-o funcţie 
publică în sensul literei b de la alineatul 1 al prezentului articol:

a. dacă este în concediu în așteptarea renunţării la o funcţie publică;
b. dacă este profesor la Universitatea din Malta și nu este împiedicat de 

termenii angajării sale să își practice profesia în mod privat sau nu 
este necesar să-și dedice tot timpul Guvernului Maltei.

Art. 55.  Mandatul membrilor
1. Locul unui membru al Parlamentului devine vacant:

a. la următoarea dizolvare a Parlamentului după alegerea sa;
b. dacă demisionează printr-un înscris ce poartă semnătura sa adresat 

Președintelui Camerei sau, dacă funcţia de Președinte al Camerei este 
vacantă ori Președintele Camerei nu se află în Malta, Vicepreședintelui 
Camerei;

c. dacă respectiva persoană devine parte într-un contract cu Guvernul 
Maltei pentru lucrări sau într-un contract pentru furnizarea de măr-
furi care vor fi utilizate în serviciul publicului ori dacă orice parte-
neriat în care este asociat cu răspundere nelimitată sau o societate în 
care este administrator sau director devine parte la orice asemenea 
contract ori dacă devine asociat cu răspundere nelimitată în cadrul 
unui parteneriat sau administrator ori director al unei societăţi care 
este parte la acest contract, cu condiția ca acesta să nu își elibereze 
locul în baza prezentului alineat dacă, înainte de a deveni parte la 
contract sau înainte sau imediat ce acest lucru este posibil după ce 
a devenit interesat în alt mod în contract (fie în calitate de asociat 
cu răspundere nelimitată într-un parteneriat sau de administrator ori 
director al unei societăţi), acesta dezvăluie Președintelui Camerei na-
tura contractului și interesul său ori interesul parteneriatului sau al 
societăţii în acesta, iar Camera Reprezentanţilor îl scutește prin rezo-
luţie de aplicarea prezentului alineat;

d. dacă respectiva persoană este absentă de la ședinţele Camerei Repre-
zentanților pentru o perioadă și în împrejurările prevăzute de norme-
le de procedură ale Camerei;

e. dacă încetează a mai fi cetăţean al Maltei;
f. dacă încetează a mai fi eligibil pentru înregistrarea ca alegător pentru 

alegerea membrilor Camerei Reprezentanților;
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g. conform alineatului 2 din prezentul articol, dacă apar orice împrejurări 
care, dacă acesta nu ar fi membru al Camerei Reprezentanților, l-ar 
descalifica de la alegerea sa în aceasta.

2. a. Dacă apar împrejurări precum cele menţionate la litera g a alineatului 1  
din prezentul articol deoarece unui membru al Camerei Reprezen-
tanților i se aplică pedeapsa cu moartea sau închisoarea, ori acesta 
face obiectul unei interdicţii sau incapacităţi ori se stabilește printr-o 
hotărâre judecătorească că acesta este alienat, că este în faliment în 
baza unei hotărâri judecătorești sau este declarat în alt mod ca fiind 
în faliment sau este condamnat pentru o infracţiune în legătură cu 
alegerile și dacă membrul respectiv are posibilitatea de a formula o 
cale de atac împotriva hotărârii (fie cu permisiunea unei instanţe sau 
a altei autorităţi, fie fără această permisiune), acesta va înceta imediat 
să își mai îndeplinească îndatoririle de membru al Camerei însă, sub 
rezerva prezentului articol, acesta nu va elibera locul până la expi-
rarea ulterioară a unei perioade de 30 de zile, cu condiția ca Preșe-
dintele Camerei Reprezentanților să poată prelungi periodic respec-
tivul termen cu perioade suplimentare de 30 de zile pentru a permite 
membrului să urmeze căile de atac împotriva hotărârii judecătorești, 
astfel încât, totuși, respectivele prelungiri ale perioadei care depășesc 
în total 150 de zile să nu poată fi acordate fără aprobarea Camerei, 
dată sub forma unei rezoluţii.

b. Dacă, la soluţionarea căii de atac, respectivele împrejurări continuă să 
existe și membrul respectiv nu mai are la dispoziţie nicio altă cale de 
atac sau dacă, din cauza expirării oricărei perioade pentru declararea 
unei căi de atac ori a notificării acesteia sau din cauza refuzului de a 
permite calea de atac ori din orice alt motiv, membrul nu mai are posi-
bilitatea de a formula o cale de atac, acesta își va elibera imediat locul.

c. Dacă, în orice moment înainte ca membrul să-și elibereze locul, îm-
prejurările menţionate mai sus încetează, locul acestuia nu va deveni 
vacant la expirarea perioadei menţionate la litera a a prezentului ali-
neat și acesta poate relua îndeplinirea îndatoririlor sale ca membru al 
Camerei Reprezentanților.

d. În scopul prezentului alineat, „cale de atac” înseamnă, în cazul unui 
ordin al unei instanţe cu jurisdicție voluntară privind interdicţia sau 
incapacitatea unui membru al Camerei Reprezentanților, întreprin-
derea oricărei acţiuni pentru revizuirea respectivului ordin în faţa 
Primei Camere a instanţei civile. 

Art. 56.  Votarea la alegeri
1. Membrii Camerei Reprezentanţilor sunt aleși în baza principiului repre-

zentării proporţionale printr-un vot unic transferabil dintr-un număr impar de 
circumscripții electorale, nu mai mic de nouă și nici mai mare de 15, după cum 
stabilește ocazional Parlamentul.
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2. Alegerea membrilor Camerei Reprezentanților nu va fi afectată de practici 
ilegale sau de corupţie și nici de vreo imixtiune străină.

3. Este datoria Comisiei electorale să suspende alegerea, fie în toate circum-
scripțiile electorale, fie în oricare sau în mai multe circumscripţii, dacă are motive 
rezonabile să considere că practici ilegale sau de corupţie ori alte infracţiuni în 
legătură cu alegerile au fost comise sau că a existat imixtiune străină și că respec-
tivele practici, infracţiuni sau imixtiuni au predominat în mare măsură sau au fost 
de asemenea natură încât este de așteptat în mod rezonabil să afecteze rezultatul 
alegerilor în toate sau în oricare ori în mai multe circumscripţii electorale.

4. În toate cazurile în care sunt suspendate alegerile în baza alineatului 3 
al prezentului articol, șeful autorităţii electorale va înainta imediat chestiunea  
Curţii Constituţionale pentru adoptarea unei decizii.

5. În cazul în care există oricare dintre motivele pentru care alegerile pot fi 
suspendate în baza alineatului 3 al prezentului articol și alegerile nu au fost sus-
pendate sau în cazul în care se poate presupune în mod rezonabil că practici ilega-
le ori de corupţie sau alte infracţiuni ori imixtiuni străine menţionate în respecti-
vul alineat au afectat rezultatul unei alegeri, în toate sau în oricare ori în mai multe 
circumscripţii electorale, orice persoană care are drept de vot la respectiva alegere 
poate, nu mai târziu de trei zile de la publicarea rezultatului oficial al alegerilor, 
înainta chestiunea Curţii Constituţionale pentru adoptarea unei decizii.

6. Orice sesizare trimisă la Curtea Constituțională în baza alineatului 4 sau 
a alineatului 5 al prezentului articol va fi făcută și va fi soluţionată de respectiva 
Curte în conformitate legea care este în vigoare la momentul respectiv în Malta. 
Fără a aduce atingere oricăror altor competenţe, cu ocazia oricărei asemenea 
sesizări, Curtea va avea competenţa de a anula alegerile în toate sau în oricare ori 
în mai multe circumscripţii electorale, pentru oricare dintre motivele menţiona-
te la alineatele sus-menţionate de a da instrucţiuni și ordine și de a oferi reparaţii 
și alte remedii pe care le poate considera adecvate în respectivele circumstanţe 
și, în special, de a se asigura că alegeri libere sunt ţinute cât de curând posibil în 
locul oricăror alegeri care au fost anulate.

7. Dacă o alegere a fost anulată în baza alineatului 6 al prezentului articol, 
rezultatul alegerii nu va fi complet înainte de publicarea rezultatului oficial al 
unei alegeri valabile în toate circumscripţiile electorale.

8. Cu excepţia modificării printr-un proiect de lege adoptat în maniera spe-
cificată la alineatul 2 al articolului 6 al prezentei Constituţii, nicio modificare a 
oricărei legi nu va fi făcută:

a. dacă o acţiune sau omisiune încetează să mai fie considerată o practică 
ilegală sau de corupţie ori altă infracţiune în legătură cu alegerea 
membrilor Camerei Reprezentanților sau interferenţă străină, ori

b. dacă modifică sau face adăugiri circumstanţelor sau condiţiilor în 
care sau în baza cărora o acţiune sau omisiune este considerată o 
asemenea practică sau o altă infracţiune ori interferenţă străină, sau
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c. dacă reduce pedeapsa la care infractorul este răspunzător pentru 
orice asemenea practică sau infracţiune ori imixtiune;

și, în sensul prezentului alineat, prevederile alineatului 7 al articolului 66 din 
prezenta Constituţie se aplică ca și cum referirile la modificarea oricăreia dintre 
prevederile prezentei Constituţii ar fi referiri la modificarea oricărei legi.

9. O persoană care nu este înregistrată ca alegător într-o circumscripție elec-
torală în baza oricărei legi care este în vigoare la momentul respectiv în Malta nu 
va vota pentru alegerea membrilor Camerei Reprezentanţilor pentru respectiva 
circumscripție.

10. La alegerea membrilor Camerei Reprezentanților:
a. votarea va avea loc prin vot și se va desfășura astfel încât să nu se 

dezvăluie modul în care este exprimat votul unui anumit votant, și
b. nu se permite niciunei persoane să voteze în numele altei persoane, cu 

condiţia ca legea să poată include o prevedere conform căreia, dacă, 
din cauza faptului că este nevăzătoare sau dintr-o altă cauză fizică 
ori din cauză că este analfabetă, o persoană nu poate marca votul pe 
buletinul de vot, buletinul său de vot poate fi marcat în numele său 
și la instrucţiunile sale de o altă persoană care supervizează oficial 
procesul de vot la locul de votare și cu condiţia ca, în cazul în care 
din cauza faptului că este nevăzătoare, o persoană nu poate marca 
votul pe buletinul de vot, legea să poată include o prevedere conform 
căreia, la solicitarea respectivei persoane, îi vor fi furnizate mijloace 
adecvate și speciale care îi vor permite să marcheze votul pe buletinul 
de vot independent și fără a avea nevoie de asistenţă.

11. Buletinele de vot vor fi redactate astfel încât să permită persoanelor 
analfabete să facă diferenţa între partidele politice cărora le aparţin candidaţii.

12. Candidaţilor și agenţilor lor li se vor acorda facilităţi pentru a urmări 
transportul cutiilor cu buletinele de vot și sigilarea și desigilarea acestora.

13. Expresiile „practici de corupţie”, „infracţiuni având legătură cu alegerea 
membrilor Camerei Reprezentanților” și „imixtiune străină” au înţelesul atribuit 
acestora printr-o lege aflată în vigoare la momentul respectiv, care reglementează 
desfășurarea alegerilor sau imixtiune străină în alegeri și, în sensul prezentului 
articol și al articolelor 32 – 47 din prezenta Constituţie, se va considera că orice 
asemenea lege este necesară în mod rezonabil în interesul ordinii publice și jus-
tificabilă în mod rezonabil într-o societate democratică.

Art. 57.  Eligibilitatea alegătorilor
Conform articolului 58 din prezenta Constituţie, o persoană este eligibilă 

pentru a fi înregistrată în calitate de alegător pentru alegerea membrilor Camerei 
Reprezentanților dacă: 

a. este cetăţean al Maltei;
b. a împlinit vârsta de 18 ani și
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c. este rezident în Malta și, timp de optsprezece luni imediat anterioare 
înregistrării sale ca alegător, a fost rezident o perioadă continuă de șase 
luni sau perioade care împreună însumează șase luni, cu condiţia ca 
prezentul alineat să nu se aplice persoanelor care sunt în mod obișnuit 
rezidente în Malta dar care nu au fost rezidente în Malta, după cum 
se dispune prin prezentul alineat, din cauza exercitării în străinătate 
a unei funcţii publice, inclusiv în funcţiile menţionate la alineatul 3 
din articolul 124 al prezentei Constituţii sau din cauza exercitării în 
străinătate a funcţiei de membru al unei forţe armate, după cum este 
definită în articolul 47 al prezentei Constituţii.

Art. 58.  Neeligibilitatea alegătorilor
O persoană nu va mai fi eligibilă pentru înregistrarea ca alegător pentru 

alegerea membrilor Camerei Reprezentanților dacă:
a. face obiectul unei interdicţii sau incapacităţi pentru orice infirmitate 

mentală în baza unei hotărâri a unei instanţe din Malta sau se stabi-
lește în alt mod în Malta că este alienat;

b. respectivei persoane i se aplică pedeapsa cu moartea impusă de orice 
instanţă din Malta sau execută o pedeapsă cu închisoarea (indiferent 
de numele acesteia) mai mare de 12 luni impusă de o instanţă sau 
înlocuită de autoritatea competentă cu o altă sentinţă impusă acesteia 
de către o asemenea instanţă, ori execută o pedeapsă cu închisoarea a 
cărei executare a fost suspendată, sau

c. nu este eligibilă pentru înregistrarea ca alegător potrivit prevederilor 
oricărei legi în vigoare la momentul respectiv în Malta pe motivul 
că a fost condamnată pentru o infracţiune în legătură cu alegerea 
membrilor Camerei Reprezentanţilor.

Art. 59.  Preşedintele şi Vicepreşedintele Camerei
1. Atunci când Camera Reprezentanților se întrunește pentru prima dată 

după alegeri generale și înainte să procedeze la desfășurarea oricărei alte acti-
vităţi, aceasta va alege o persoană pentru a îndeplini funcţia de Președinte al 
Camerei; dacă funcţia de Președinte al Camerei devine vacantă în orice moment 
înainte de următoarea dizolvare a Parlamentului, Camera va alege o altă persoa-
nă în respectiva funcţie imediat ce acest lucru este posibil.

2. Președintele Camerei poate fi ales fie:
a. dintre persoanele care sunt membri ai Camerei Reprezentanților, dar 

nu sunt miniștri sau secretari parlamentari ori
b. dintre persoanele care nu sunt membri ai Camerei Reprezentanților 

și sunt eligibile pentru a fi alese ca membri ai acesteia.
3. Atunci când Camera Reprezentanților se întrunește pentru prima dată 

după orice alegeri generale și înainte să procedeze la desfășurarea oricărei alte ac-
tivităţi, cu excepţia alegerii Președintelui Camerei, Camera va alege un membru 
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al Camerei, care nu este ministru sau secretar parlamentar, în funcţia de vicepre-
ședinte al Camerei; dacă funcţia de Vicepreședinte al Camerei devine vacantă în 
orice moment înainte de următoarea dizolvare a Parlamentului, Camera va alege 
un alt membru în respectiva funcţie imediat ce acest lucru este convenabil.

4. O persoană va elibera funcţia de Președinte sau Vicepreședinte al Camerei:
a. în cazul unui Președinte al Camerei ales dintre membrii Camerei 

Reprezentanților sau în cazul unui Vicepreședinte al Camerei:
i. dacă acesta încetează a mai fi membru al Camerei, cu condiția 

ca Președintele Camerei să nu elibereze funcţia numai pentru 
că a încetat a mai fi membru al Camerei ca urmare a dizolvării 
Parlamentului, și aceasta până la momentul în care Camera se 
întrunește pentru prima dată după respectiva dizolvare;

ii. dacă este numit ministru sau secretar parlamentar;
b. în cazul unui Președinte al Camerei ales dintre membrii Camerei 

Reprezentanților:
i. atunci când Camera se întrunește pentru prima dată după orice 

dizolvare a Parlamentului;
ii. dacă apar orice împrejurări care l-ar descalifica de la alegerea ca 

membru al Camerei Reprezentanților;
c. dacă acesta anunţă Camerei Reprezentanților demisia sa din funcţie 

sau dacă acesta demisionează din funcţia respectivă printr-un înscris 
ce poartă semnătura sa și adresat, în cazul Președintelui Camerei, 
secretarului Camerei, iar în cazul Vicepreședintelui Camerei, adresat 
Președintelui Camerei (sau, în cazul în care funcţia de Președinte al 
Camerei este vacantă ori dacă Președintele Camerei nu este prezent 
în Malta, secretarului Camerei) sau

d. în cazul Vicepreședintelui Camerei, dacă acesta este ales ca Președinte 
al Camerei.

5. a. Dacă, în virtutea alineatului 2 din articolul 55 al prezentei Constitu-
ţii, Președintele sau Vicepreședintele Camerei trebuie să nu-și mai 
îndeplinească îndatoririle de membru al Camerei Reprezentanților, 
acesta nu-și va mai îndeplini nici îndatoririle de Președinte sau Vice-
președinte al Camerei după caz, și, până la momentul în care elibe-
rează locul din Cameră, sau își reia îndatoririle acordate funcţiei sale, 
respectivele îndatoriri vor fi îndeplinite:
i. în cazul Președintelui Camerei, de către Vicepreședintele Came-

rei sau, dacă funcţia de Vicepreședinte al Camerei este vacantă 
ori Vicepreședintele Camerei trebuie să nu-și mai îndeplinească 
îndatoririle de membru al Camerei Reprezentanților în baza ali-
neatului 2 din articolului 55 al prezentei Constituţii, de un mem-
bru al Camerei (care nu este ministru sau secretar parlamentar) 
pe care Camera îl poate alege în acest scop;
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ii. în cazul Vicepreședintelui Camerei, de un membru al Camerei 
(care nu este ministru sau secretar parlamentar) pe care Camera 
îl poate alege în acest scop.

b. Dacă Președintele sau Vicepreședintele Camerei își reia îndatoriri-
le de membru al Camerei, potrivit alineatului 2 din articolul 55 al 
prezentei Constituţii, acesta își va relua, de asemenea, îndatoririle de 
Președinte sau Vicepreședinte al Camerei, după caz. 

Art. 60.  Înfiinţarea autorităţii electorale
1. În Malta se înființează Autoritatea Electorală.
2. Autoritatea Electorală este formată dintr-un Președinte, care este persoa-

na care deţine la momentul respectiv funcţia de șef al Autorităţii Electorale și 
care este numit în funcţia respectivă din rândul funcţionarilor publici, și un nu-
măr de membri care nu poate fi mai mic de patru, după cum se prevede prin 
legea în vigoare în Malta.

3. Membrii Autorităţii Electorale sunt numiţi de Președintele Republicii, 
care acţionează potrivit recomandării făcute de Prim-ministru, după consulta-
rea cu liderul opoziţiei.

4. O persoană nu este eligibilă pentru deţinerea funcţiei de membru al Auto-
rităţii Electorale dacă este ministru, secretar parlamentar, membru sau candidat 
în alegerile pentru Camera Reprezentanților ori funcţionar public.

5. Sub rezerva prezentului articol, un membru al Autorităţii Electorale va 
elibera funcţia:

a. la expirarea unei perioade de trei ani de la data numirii sale sau la o 
dată anterioară specificată în documentul prin care a fost numit ori

b. dacă apar împrejurări care, dacă acesta nu ar fi membru al Comisiei, 
l-ar descalifica de la numirea în această funcţie.

6. Sub rezerva alineatului 7 din prezentul articol, un membru al Autorităţii 
Electorale poate fi eliberat din funcţie de către Președintele Republicii potrivit 
recomandării făcute de Prim-ministru.

7. Un membru al Autorităţii Electorale nu va fi eliberat din funcţie decât 
pentru motivul incapacității de a îndeplini îndatoririle aferente funcției (indife-
rent dacă aceasta rezultă dintr-o infirmitate fizică sau mentală ori din orice altă 
cauză) sau al unei abateri disciplinare.

8. Dacă funcţia de membru al Autorităţii Electorale este vacantă sau dacă 
un membru nu poate îndeplini îndatoririle acordate postului indiferent de mo-
tiv, atunci Președintele Republicii, acţionând în conformitate cu recomandarea 
Prim-ministrului, dată după consultarea cu liderul opoziţiei, poate desemna o 
persoană eligibilă pentru a fi numită membru în vederea îndeplinirii funcţiei de 
membru temporar al autorităţii; conform alineatelor 5 – 7 din prezentul articol, 
orice persoană astfel numită încetează a mai fi membru în momentul numirii 
unei persoane pentru a ocupa locul vacant sau, după caz, atunci când membrul 
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care nu și-a mai putut îndeplini îndatoririle acordate funcției își reia aceste 
îndatoriri.

9. În exercitarea îndatoririlor sale în baza prezentei Constituţii, Autoritatea 
Electorală nu se va supune îndrumării sau controlului niciunei alte persoane sau 
autorităţi.

Art. 61.  Circumscripţiile electorale
1. Autoritatea Electorală revizuiește delimitarea circumscripţiilor electorale 

menţionate la articolul 56, alineatul 1 al prezentei Constituţii la intervale cu-
prinse între doi și cinci ani și, potrivit prezentului articol, poate modifica aceste 
delimitări în măsura considerată oportună avându-se în vedere revizuirea, cu 
condiţia ca respectiva autoritate să facă această revizuire și, potrivit prezentului 
articol, să modifice respectivele delimitări ori de câte ori Parlamentul adoptă o 
prevedere de modificare a numărului de circumscripţii electorale; în plus, au-
toritatea poate face această revizuire în orice moment și, potrivit prezentului 
articol, poate modifica respectivele delimitări în măsura considerată oportună 
ca urmare a desfășurării unui recensământ al populaţiei în baza oricărei legi.

2. Orice prevedere adoptată de Parlament de modificare a numărului de 
circumscripţii electorale va intra în vigoare în momentul intrării în vigoare a 
modificării delimitării teritoriale a circumscripţiilor electorale care rezultă din 
aceasta, în condițiile alineatului 1.

3. Ori de câte ori Autoritatea Electorală efectuează o modificare a delimită-
rilor teritoriale în baza prezentului articol, se vor aplica următoarele prevederi:

a. șeful Autorităţii Electorale va comunica modificarea Prim-ministrului 
și liderului opoziţiei imediat ce este posibil după efectuarea sa;

b. în cel mult două luni de la primirea acestei comunicări, Prim-ministrul 
va înainta modificarea Camerei Reprezentanţilor pentru analiză;

c. în cel mult cinci luni de la primirea respectivei comunicări de către 
Prim-ministru, printr-o rezoluţie, Camera poate aproba modificarea 
sau o poate trimite înapoi Autorităţii Electorale pentru reexaminare;

d. la expirarea unei perioade de șase luni de la data la care modificarea 
a fost comunicată Prim-ministrului, sau, dacă modificarea este 
aprobată de Cameră, la aprobarea acesteia, ori, dacă modificarea este 
trimisă înapoi autorităţii, la expirarea unei perioade de două luni de 
la această trimitere, șeful Autorităţii Electorale va dispune publicarea 
modificării în Monitorul Oficial fie în forma iniţială, fie cu modificări, 
dacă a fost modificată de autoritatea electorală; și

e. orice asemenea modificare va intra în vigoare la următoarea dizolvare 
a Parlamentului după publicarea modificării în Monitorul Oficial, în 
baza literei d a prezentului alineat, cu condiţia ca nicio prevedere din 
prezentul alineat să nu fie interpretată ca împiedicând publicarea 
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oricărui registru electoral sau îndeplinirea oricărei alte cerinţe în 
legătură cu înregistrarea alegătorilor în conformitate cu modificarea, 
în baza oricărei legi în vigoare la momentul respectiv în Malta, înainte 
de dizolvarea respectivă.

4. Modificarea delimitărilor teritoriale ale oricărei circumscripții electorale 
în baza prezentului articol se va face astfel încât să asigure faptul că, la momen-
tul la care Autoritatea Electorală își desfășoară revizuirea, numărul obţinut prin 
împărţirea numărului total de alegători din respectiva circumscripţie (stabilit în 
baza registrului electoral în vigoare la momentul respectiv) la numărul de mem-
bri care vor fi trimiși în Camera Reprezentanților din circumscripţia respectivă 
este cât mai apropiat posibil de norma de reprezentare electorală, dacă orice ase-
menea modificare poate fi efectuată astfel încât numărul de alegători din res-
pectiva circumscripţie să fie, la momentul la care Autoritatea Electorală desfă-
șoară revizuirea, mai mare sau mai mic decât norma de reprezentare înmulţită 
cu numărul de membri ce vor fi astfel trimiși, însă în niciun caz cu mai mult de 
cinci procente, pentru a lua în considerare vecinătatea geografică, diferenţele de 
densitate a populaţiei și alţi factori relevanţi și dacă Insula Gozo și insulele din 
Arhipelagul maltez în afara Insulei Malta vor fi considerate împreună o circum-
scripţie electorală și nu pot fi împărţite între două sau mai multe circumscripţii 
electorale.

4a. Delimitarea teritorială a circumscripţiilor electorale în scopul oricăror 
alegeri generale ce urmează să aibă loc după dizolvarea Parlamentului după data 
de 1 septembrie 2007 vor fi cele existente la data respectivă, cu modificările făcu-
te în conformitate cu prevederile condiţiei din alineatul 4b al prezentului articol, 
după cum poate fi necesar pentru ca circumscripţiile electorale pentru respec-
tivele alegeri să respecte prevederile celei de-a doua condiţii din alineatul 4 al 
prezentului articol și ale articolului 61a din prezenta Constituţie.

4b. Fără a lua în considerare prevederile alineatului 1 din prezentul articol, 
Autoritatea Electorală nu va revizui delimitarea teritorială a circumscripţiilor 
existente la data de 1 septembrie 2007 decât după alegerile generale care urmea-
ză a fi ţinute chiar după dizolvarea Parlamentului imediat după acea dată, iar 
această revizuire va avea loc la intervalele de la data publicării rezultatului oficial 
al acelor alegeri prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol sau după cum este 
altfel necesar în baza aceluiași alineat, dacă respectiva autoritate electorală va 
revizui, până la data de 30 septembrie 2007, delimitarea teritorială a circum-
scripţiilor în măsura necesară și numai pentru a face ajustări la respectivele deli-
mitări, astfel încât circumscripţiile electorale în scopul acelor alegeri să respecte 
prevederile alineatului 4 din prezentul articol; fără a lua în considerare orice alte 
prevederi ale prezentului articol, aceste ajustări vor intra în vigoare la publicarea 
registrului ca fiind corect la data de 30 septembrie 2007.

5. În sensul oricărei revizuiri efectuate în baza prezentului articol, „norma 
de reprezentare” înseamnă numărul obţinut prin împărţirea numărului total al 
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alegătorilor din Malta (stabilit prin registrul electoral în vigoare la momentul 
res pectiv la care Autoritatea Electorală efectuează acea revizuire) la numărul  
total de membri care vor fi trimiși în Camera Reprezentanților la alegerile gene-
rale ulterioare următoarei dizolvări a Parlamentului.

6. Desfășurarea alegerilor în fiecare circumscripţie electorală și a oricărei vo-
tări efectuate în baza articolului 66, alineatul 3, din prezenta Constituţie se vor 
supune îndrumării și supervizării Autorităţii Electorale.

Art. 61a.   Insula Gozo şi insulele din Arhipelagul maltez în afara 
Insulei Malta nu vor fi separate

1. Următoarele prevederi ale prezentului articol se aplică dacă, în momen-
tul revizuirii delimitării teritoriale a circumscripţiilor în baza articolului 61 din 
prezenta Constituţie, Autoritatea Electorală, cu excepţia prevederilor celei de-a 
doua condiţii din alineatul 4 al aceluiași articol, ar fi trebuit să separe Insula 
Gozo și insulele din Arhipelagul maltez, sau orice parte a acestora, de Insula 
Malta, între două sau mai multe circumscripții electorale.

2. Autoritatea Electorală:
a. va stabili Insula Gozo împreună cu insulele din Arhipelagul maltez în 

afara Insulei Malta ca o singură circumscripţie electorală și
b. va aplica prevederile alineatelor 4 și 5 ale articolului 61 din prezen-

ta Constituţie numai cu referire la alegătorii și circumscripţiile de pe 
 Insula Malta, fără a lua în calcul circumscripția formată din Insula Gozo 
și celelalte insule din Arhipelagul maltez sau alegătorii din acestea.

3. În sensul literei b a alineatului 2 din prezentul articol, în calcularea numă-
rului de votanţi din fiecare circumscripţie electorală din Insula Malta, numărul 
total de circumscripţii electorale va fi numărul circumscripţiilor electorale stabi-
lite prin articolul 17 din Legea privind alegerile generale minus una.

Art. 62.  Ocuparea locurilor vacante
Ori de câte ori locul unui membru al Camerei Reprezentanților devine vacant, 

respectivul loc vacant va fi ocupat în modalitatea prevăzută în legii în vigoare la 
momentul respectiv în Malta.

Art. 63.  Soluţionarea aspectelor referitoare la componenţă
Orice întrebare dacă:

a. o persoană a fost aleasă în mod valabil ca membru al Camerei 
Repre zentanților;

b. un membru al Camerei și-a eliberat locul în aceasta sau, în baza 
alineatului din articolul 55 al prezentei Constituţii, trebuie să înceteze 
să-și mai îndeplinească îndatoririle de membru; sau

c. orice persoană a fost aleasă în mod valabil ca președinte al Camerei 
din rândul persoanelor care nu sunt membri ai Camerei ori, după ce a 
fost ales în această funcţie, a eliberat funcţia de Președinte al Camerei, 
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va fi trimisă către și soluţionată de Curtea Constituțională în conformitate cu 
prevederile oricărei legi în vigoare la momentul respectiv în Malta.

Art. 64.  Secretarul Camerei Reprezentanților şi personalul său
1. Există un Secretar al Camerei Reprezentanţilor.
2. Funcţia de Secretar al Camerei Reprezentanților și funcţiile de membri ai 

personalului său sunt funcţii publice.

Art. 64a.  Funcţia de Avocat al Poporului
1. Există un comisar pentru anchete administrative care este denumit Avo-

catul Poporului și care va avea rolul de a ancheta acţiunile întreprinse de sau în 
numele Guvernului ori de o altă autoritate, organism sau persoană, după cum 
se prevede prin lege (inclusiv o autoritate, organism sau oficiu înfiinţat prin 
prezenta Constituţie), ca fiind acţiuni întreprinse în exercitarea funcţiilor lor 
administrative.

2. Modalitatea de desemnare, durata mandatului și modalitatea de revocare 
sau suspendare din funcţie a Avocatului Poporului, precum și orice alte aspecte 
auxiliare sau accesorii acestora ori considerate necesare sau eficiente pentru în-
deplinirea funcţiei menţionate la alineatul 1 vor fi prevăzute printr-un act adop-
tat de Parlament.

Partea a 2-a: Prerogativele şi procedura Parlamentului

Art. 65.  Prerogativa de adoptare a legilor
1. Sub rezerva prevederilor prezentei Constituţii, Parlamentul poate adop-

ta legi pentru pacea, ordinea și buna administrare a Maltei în conformitate cu 
respectarea deplină a drepturilor omului, a principiilor de drept internaţional 
general acceptate și a obligaţiilor internaţionale și regionale ale Maltei, în special 
cele asumate prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană semnat la Atena la 
data de 16 aprilie 2003.

2. Fără a aduce atingere în general alineatului 1 și sub rezerva alineatelor 3 – 5 
din prezentul articol, Parlamentul poate stabili prin lege privilegiile, imunităţile 
și prerogativele Camerei Reprezentanților și ale membrilor acesteia.

3. Nu se pot iniția proceduri civile sau penale împotriva niciunui membru 
al Camerei Reprezentanților pentru opinii exprimate în faţa sau scrise într-un 
raport adresat Camerei ori a unui comitet al acesteia sau din cauza oricărui as-
pect prezentat de respectivul membru printr-o petiţie, proiect de lege, rezoluţie, 
moţiune sau în alt mod.

4. Pe durata oricărei sesiuni, membrii Camerei Reprezentanților nu vor fi 
arestaţi pentru nicio datorie civilă, cu excepţia unei datorii a cărei contractare 
reprezintă o infracţiune.
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5. Nicio notificare emisă de o instanţă în exercitarea competenţei sale civi-
le nu va fi comunicată sau executată în incinta Camerei Reprezentanților când 
aceasta se află în ședinţă sau prin Președintele Camerei, Secretar sau alt funcţio-
nar al Camerei.

Art. 66.  Modificarea prezentei Constituții
1. Sub rezerva prezentului articol, Parlamentul poate modifica oricare dintre 

prevederile prezentei Constituţii și (în măsura în care face parte din legislaţia 
Maltei) oricare dintre prevederile Legii privind independenţa Maltei din 1964.

2. În măsura în care modifică:
a. prezentul articol sau
b. articolul 1, alineatul 2 din articolul 2, alineatul 1 din articolul 3, 

alineatul 1 din articolul 5, articolul 6, articolele 32 – 48, articolele 
51, 52, 56, 57, 60, 61 și 64a, alineatul 3 din articolul 65, alineatul 2 
din articolul 75, articolul 76 (cu excepţia alineatului 2 din acesta), 
articolele 77 și 78, articolul 80, articolul 91, articolele de la 95 la 100 
(inclusiv), articolele 102 – 110, articolele 113, 114, 115a, 118, 119 sau 
120 din prezenta Constituţie ori

c. articolul 124 al prezentei Constituţii în aplicarea acestuia la oricare 
dintre prevederile specificate la literele a sau b din prezentul alineat, un 
proiect de lege pentru un act adoptat de Parlament în baza prezentului 
articol nu va fi adoptat în Camera Reprezentanților, cu excepţia cazului 
în care, la votul final asupra acestuia în respectiva Cameră, este sprijinit 
de voturile a cel puţin două treimi dintre toţi membrii Camerei.

3. În măsura în care modifică:
a. prezentul alineat sau alineatul 4 al prezentului articol sau
b. alineatul 2 din articolul 76 al prezentei Constituţii,

un proiect de lege pentru un Act adoptat de Parlament în baza prezentului arti-
col nu va fi prezentat Președintelui Republicii pentru a-și da acordul decât dacă, 
după o perioadă cuprinsă între cel puțin trei luni și cel mult șase luni de la tre-
cerea acestuia prin Cameră în modalitatea specificată la alineatul alineatul 2 al 
prezentului articol, acesta a fost înaintat alegătorilor eligibili să voteze pentru 
alegerea membrilor Camerei Reprezentanților și majoritatea alegătorilor votanţi 
au aprobat proiectul de lege.

4. Prevederile alineatului 10 din articolul 56 al prezentei Constituţii se aplică 
votului asupra unui proiect de lege înaintat alegătorilor în baza alineatului 3 din 
prezentul articol după cum se aplică votării la alegerea membrilor Camerei Re-
prezentanților și sub rezerva faptului menţionat mai sus, că votul asupra acestui 
proiect de lege va avea loc în modalitatea prevăzută de Parlament.

5. În măsura în care modifică oricare dintre prevederile prezentei Constitu-
ţii, cu excepţia celor specificate în alineatele 2 și 3 din prezentul articol, un pro-
iect de lege pentru un act adoptat de Parlament în baza prezentului articol nu va 
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fi adoptat în Camera Reprezentanților decât dacă, la votul final asupra acestuia 
în respectiva Cameră, este sprijinit de voturile majorităţii membrilor Camerei.

6. Un act adoptat de Parlament prin care se modifică numărul de membri ai 
Camerei Reprezentanților nu va afecta componenţa Camerei înaintea dizolvării 
Parlamentului ce urmează adoptării sale.

7. În prezentul articol:
a. referirile la oricare dintre prevederile prezentei Constituţii sau ale Le-

gii privind independenţa Maltei din 1964 includ referiri la orice lege 
care modifică sau înlocuiește respectiva prevedere, iar

b. referirile la modificarea oricăreia dintre prevederile prezentei Con-
stituţii sau ale Legii privind independenţa Maltei din 1964 includ 
referiri la amendamentul, modificarea sau readoptarea, cu sau fără 
amendamente sau modificări, a respectivei prevederi, suspendarea 
sau abrogarea respectivei prevederi și adoptarea unei prevederi dife-
rite în locul respectivei prevederi.

Art. 67.  Reglementarea procedurii în Camera Reprezentanților
1. Sub rezerva prevederilor prezentei Constituții, Camera Reprezentanţilor 

își poate reglementa propria procedură.
2. Camera Reprezentanților poate acţiona fără a lua în considerare orice loc 

vacant din componenţa sa (inclusiv orice loc vacant care nu este completat la 
prima întrunire a Camerei ori după data intrării în vigoare sau după orice di-
zolvare a Parlamentului) și prezenţa sau participarea oricărei persoane care nu 
are dreptul să fie prezentă sau să participe la procedurile Camerei nu va invalida 
respectivele proceduri.

3. Orice prevedere făcută ca urmare a alineatului 1 din prezentul articol pen-
tru înfiinţarea de comisii ale Camerei pentru a investiga aspecte de importanţă 
publică generală va avea drept scop asigurarea faptului că, în măsura în care 
acest lucru este posibil pentru Cameră, o asemenea comisie este formată astfel 
încât să reprezinte Camera în mod proporţional.

Art. 68.   Jurământul care trebuie depus de membrii Camerei 
Reprezentanților

Nu se va permite niciunui membru al Camerei Reprezentanților să ia parte la 
lucrările Camerei (cu excepţia lucrărilor necesare în sensul prezentului articol) 
până când nu a depus și semnat jurământul de credință în faţa Camerei, dacă 
alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui Camerei poate avea loc înainte de 
depunerea și semnarea jurământului de către membrii Camerei.

Art. 69.  Preşedinţia Camerei Reprezentanților
1. Următoarele persoane prezidează orice ședinţă a Camerei Reprezentanţilor:

a. președintele Camerei sau
b. în absenţa Președintelui Camerei, Vicepreședintele Camerei ori
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c. în absenţa Președintelui și a Vicepreședintelui Camerei, un membru 
al Camerei (care nu este ministru sau secretar parlamentar) pe care 
Camera îl poate alege în acest scop.

2. Referirile din prezentul articol la situaţiile în care Președintele sau Vice-
președintele Camerei este absent includ trimiteri la situaţiile în care funcţia de 
Președinte sau de Vicepreședinte al Camerei este vacantă. 

Art. 70.  Cvorumul în Camera Reprezentanților
1. Dacă, la orice ședinţă a Camerei Reprezentanților, orice membru care este 

prezent atrage atenţia persoanei care prezidează ședinţa cu privire la lipsa cvoru-
mului și, după o perioadă prevăzută în normele de procedură ale Camerei, per-
soana care prezidează ședinţa afirmă că nu este încă întrunit cvorumul Camerei, 
ședinţa Camerei se amână.

2. În sensul prezentului articol:
a. cvorumul Camerei Reprezentanților este format din cincisprezece 

membri și
b. persoana care prezidează ședinţa Camerei nu va fi inclusă în stabilirea 

faptului dacă există cvorum sau nu.

Art. 71.  Votul
1. Cu excepţia cazului în care prezenta Constituţie prevede altfel, toate as-

pectele propuse în vederea luării unei decizii în Camera Reprezentanților vor fi 
decise prin majoritatea voturilor membrilor prezenţi și care votează.

2. Președintele Camerei nu votează, cu excepţia cazului în care există egalita-
te de voturi cu privire la orice aspect, iar în acest caz acesta va avea și va exercita 
un vot decisiv.

3. Orice altă persoană care prezidează Camera Reprezentanților va reţine 
votul său iniţial în calitate de membru și, în cazul în care există egalitate de voturi 
cu privire la orice aspect, va avea, de asemenea, va exercita un vot decisiv.

Art. 72.  Modalitatea de exercitare a puterii legislative
1. Prerogativa Parlamentului de a adopta legi va fi exercitată prin proiecte de 

lege adoptate de Camera Reprezentanților și la care Președintele Republicii își dă 
acordul.

2. Când este prezentat un proiect de lege Președintelui Republicii pentru ex-
primarea acordului său, acesta va indica imediat acordul său.

3. Un proiect de lege nu va deveni lege decât dacă a fost adoptat în mod 
corespun zător și s-a exprimat acordul cu privire la acesta în baza prezentei 
Constituţii.

4. Atunci când Președintele Republicii a fost de acord cu o lege, aceasta va fi 
imediat publicată în Monitorul Oficial și nu va intra în vigoare până când nu a 
fost astfel publicată, însă Parlamentul poate amâna intrarea în vigoare a oricărei 
asemenea legi și poate adopta legi cu efect retroactiv.
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Art. 73.  Restricţii cu privire la anumite măsuri financiare
Cu excepţia cazului în care există recomandarea Președintelui Republicii, ca 

urmare a unei propuneri din partea unui ministru, Camera Reprezentanților nu 
va putea:

a. desfășura lucrări cu privire la niciun proiect de lege (inclusiv orice 
amendament al unui proiect de lege) care, în opinia persoanei care 
prezidează, include prevederi în oricare dintre următoarele scopuri, 
respectiv, pentru impunerea sau majorarea oricărui impozit, oricărei 
taxe asupra veniturilor sau altor fonduri ale Maltei sau pentru modifi-
carea oricărei asemenea taxe în alt mod decât reducând-o, ori pentru 
încheierea oricărei înţelegeri în legătură cu sau renunţarea la orice 
datorie faţă de Malta;

b. desfășura lucrări cu privire la nicio moţiune (inclusiv orice amenda-
ment al unei moţiuni) al cărei efect, în opinia persoanei care prezi-
dează, ar consta în includerea unor prevederi pentru oricare dintre 
scopurile menţionate mai sus sau

c. primi nicio petiţie care, în opinia persoanei care prezidează, cere să se 
includă prevederi pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus.

Art. 74.  Limba legislaţiei
Cu excepţia cazurilor în care Parlamentul prevede altfel, orice lege va fi adop-

tată atât în limba malteză, cât și în limba engleză și, dacă există vreo neconcor-
danţă între versiunea în limba malteză și cea în limba engleză ale oricărei legi, 
textul în limba malteză va prevala.

Partea a 3-a: Convocare, prorogare şi dizolvare

Art. 75.  Sesiunile Parlamentului
1. Fiecare sesiune a Parlamentului începe la momentul numit de Președin-

tele Republicii prin proclamaţie și va fi ţinută la locul sau locurile care pot fi 
desemnate ocazional de Președintele Republicii prin proclamaţie sau de Camera 
Reprezentanţilor printr-o modalitate pe care o poate considera adecvată.

2. Parlamentul se va întruni în sesiune cel puţin o dată pe an, astfel încât nu 
va interveni o perioadă de 12 luni între ultima ședinţă a Parlamentului dintr-o 
sesiune și prima ședinţă a acestuia din următoarea sesiune.

3. Camera Reprezentanților se va întruni în cel mult două luni de la publica-
rea rezultatului oficial al alegerilor generale de către Comisia electorală la o dată 
desemnată de Președintele Republicii.

Art. 76.  Prorogarea şi dizolvarea Parlamentului
1. În orice moment, Președintele Republicii poate proroga sau dizolva Parla-

mentul prin proclamaţie.
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2. Conform alineatului 3 din prezentul articol, cu excepţia cazului în care 
este dizolvat mai devreme, Parlamentul va continua timp de cinci ani de la data 
primei sale ședinţe după orice dizolvare și apoi va rămâne dizolvat.

3. În orice moment în care Malta se află în război, Parlamentul poate pre-
lungi ocazional perioada de cinci ani menţionată la alineatul 2 din prezentul 
articol cu nu mai mult de 12 luni o dată, dacă mandatul Parlamentului nu va fi 
prelungit în baza prezentului alineat cu mai mult de cinci ani.

4. Dacă, între o dizolvare a Parlamentului și următoarele alegeri generale 
care urmează pentru membrii Camerei Reprezentanților apare o urgenţă de 
asemenea natură încât, în opinia Prim-ministrului, este necesară rechemarea 
Parlamentului, atunci, prin proclamaţie, Președintele Republicii poate convoca 
întrunirea Parlamentului care a fost dizolvat și atunci se va considera că respec-
tivul Parlament nu a fost dizolvat (cu excepţia prevederilor articolului 77 și, în 
legătură cu următoarele alegeri generale care urmează, articolul 61, alineatul 3, și 
66, alineatul 6, din prezenta Constituţie), însă se va considera (cu excepţia celor 
menţionate mai sus) că este dizolvat la data la care are loc votul în cadrul urmă-
toarelor alegeri generale.

5. În exercitarea prerogativelor sale în baza prezentului articol, Președinte-
le Republicii va acţiona în conformitate cu recomandarea Prim-ministrului, cu 
condiția ca:

a. în cazul în care Camera Reprezentanților adoptă o rezoluţie, sprijinită 
de voturile majorităţii membrilor acesteia, prin care își exprimă 
neîncrederea în Guvern, iar, în termen de trei zile, Prim-ministrul nu 
demisionează din funcţie sau nu recomandă dizolvarea, Președintele 
Republicii să poată dizolva Parlamentul;

b. dacă funcţia de Prim-ministru este vacantă și Președintele Repu-
blicii consideră că nu există nicio perspectivă să poată desemna în 
respectiva funcţie, într-o perioadă rezonabilă de timp, o persoană 
care să poată obține sprijinul majorităţii membrilor Camerei Re-
prezentanților, atunci Președintele Republicii să poată dizolva Par-
lamentul și

c. dacă Prim-ministrul recomandă dizolvarea și Președintele Republicii 
consideră că administrarea Maltei poate continua fără o dizolvare și 
că dizolvarea nu ar fi în interesul Maltei, Președintele Republicii să 
poată refuza dizolvarea Parlamentului.

Art. 77.  Alegerile generale
Alegerile generale ale membrilor Camerei Reprezentanților sunt organizate 

în termen de trei luni de la fiecare dizolvare a Parlamentului, la o dată pe care 
Președintele Republicii, acţionând în baza recomandării făcute de Prim-ministru, 
o va desemna prin proclamație.
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CAPITOLUL VII 
Puterea executivă

Art. 78.  Autoritatea executivă a Maltei
1. Autoritatea executivă a Maltei este încredințată Președintelui Republicii.
2. Autoritatea executivă a Maltei este exercitată de Președintele Republicii fie 

direct, fie prin funcţionarii subordonaţi acestuia, în baza prevederilor din pre-
zenta Constituţie.

3. Nicio prevedere din prezentul articol nu va împiedica Parlamentul să con-
fere funcţii altor persoane sau autorităţi în afara Președintelui Republicii.

Art. 79.  Cabinetul
1. Există un Cabinet al Maltei care este alcătuit din Prim-ministru și un nu-

măr de alţi miniștri numiți potrivit articolului 80 din prezenta Constituţie.
2. Cabinetul exercită conducerea generală și controlul asupra guvernământu-

lui Maltei și este răspunzător în mod colectiv pentru acesta în faţa Parlamentului.

Art. 80.  Numirea miniştrilor
Ori de câte ori apare ocazia numirii unui Prim-ministru, Președintele Repu-

blicii va desemna în funcția de Prim-ministru un membru al Camerei Repre-
zentanților care, în opinia sa, este cel mai competent să solicite sprijinul majori-
tăţii membrilor respectivei Camere și, acţionând în baza recomandării făcute de 
Prim-ministrul va desemna ceilalţi miniștri dintre membrii Camerei Reprezen-
tanților, cu condiția ca, dacă numirea în funcţia de Prim-ministru sau de orice 
ministru trebuie să aibă loc atunci când Parlamentul este dizolvat, o persoană 
care a fost membru al Camerei Reprezentanţilor imediat înainte de dizolvarea 
acesteia să poată fi numită Prim-ministru sau ministru ca și cum, în fiecare caz, 
respectiva persoană ar fi încă membru al Camerei Reprezentanților, însă orice 
persoană astfel numită va elibera funcţia la începutul următoarei sesiuni a Parla-
mentului dacă nu mai este membru al acestuia.

Art. 81.  Mandatul miniştrilor
1. În cazul în care Camera Reprezentanților adoptă o rezoluţie, sprijinită de 

voturile majorităţii membrilor acesteia, că nu are încredere în Guvern, Președin-
tele Republicii poate revoca Prim-ministrul din funcţie, cu condiția ca Președin-
tele Republicii să nu facă acest lucru decât dacă au trecut trei zile și nu a decis să 
dizolve Parlamentul în baza articolului 76 din prezenta Constituţie.

2. Funcţia de Prim-ministru devine vacantă și în următoarele cazuri:
a. atunci când, după orice dizolvare a Parlamentului, Prim-ministrul este 

informat de către Președintele Republicii că Președintele Republicii îl 
va numi din nou Prim-ministru sau că va numi o altă persoană în 
funcția de Prim-ministru;
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b. dacă acesta încetează a mai fi membru al Camerei Reprezentanților în 
alt mod decât prin dizolvarea Parlamentului sau

c. dacă, potrivit alineatului 2 din articolul 55 al prezentei Constituţii, 
acesta trebuie să înceteze să-și mai îndeplinească îndatoririle de 
membru al Camerei Reprezentanților.

3. În afara funcţiei de Prim-ministru, funcţia de ministru devine vacantă: 
a. la numirea sau renumirea oricărei persoane în funcţia de 

Prim-ministru;
b. dacă numirea unei persoane în această funcţie este revocată de 

Președintele Republicii, acţionând în conformitate cu recomandarea 
Prim-ministrului;

c. dacă acesta încetează a mai fi membru al Camerei Reprezentanților în 
alt mod decât prin dizolvarea Parlamentului, sau

d. dacă, potrivit alineatului 2 din articolul 55 al prezentei Constituţii, 
acesta trebuie să înceteze să-și mai îndeplinească îndatoririle de 
membru al Camerei Reprezentanților.

Art. 82.  Alocarea portofoliilor către miniştri
1. Sub rezerva prevederilor prezentei Constituţii, Președintele Republicii, 

acţionând în conformitate cu recomandarea Prim-ministrului, poate atribui, 
prin dispoziţii date în scris, Prim-ministrului sau oricărui alt ministru, respon-
sabilitatea pentru orice activitate a Guvernului Maltei, inclusiv administrarea 
oricărui departament al Guvernului.

2. Nicio prevedere a prezentului articol nu va autoriza Președintele Repu-
blicii să confere unui ministru autoritatea de a exercita orice prerogativă sau de 
a îndeplini orice obligaţie care este conferită sau impusă oricărei persoane sau 
autorităţi în afara competenței respectivului ministru, potrivit prezentei Consti-
tuții sau oricărei alte legi.

Art. 83.  Prim-ministru în exerciţiu
1. Ori de câte ori Prim-ministrul lipsește din Malta sau este în concediu, 

ori nu își poate îndeplini îndatoririle pe motiv de boală, Președintele Republi-
cii poate autoriza orice alt membru al Cabinetului să îndeplinească respective-
le funcţii (cu excepţia funcţiilor conferite de prezentul articol), iar respectivul 
membru poate îndeplini funcţiile până la revocarea autorităţii sale de către 
Președintele Republicii.

2. Prerogativele Președintelui Republicii în baza prezentului articol vor fi 
exercitate în conformitate cu recomandarea Prim-ministrului, cu condiţia ca, 
în cazul în care Președintele Republicii consideră că este imposibil să obţină re-
comandarea Prim-ministrului din cauza absenţei sau bolii acestuia, respectivele 
prerogative să poată fi exercitate fără această recomandare.

Art. 84.  Miniştri interimari
1. Ori de câte ori un ministru, cu excepţia Prim-ministrului, nu își poate 

îndeplini îndatoririle pe motiv de boală sau absenţă din Malta, Președintele 
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Republicii poate desemna un alt membru al Camerei Reprezentanților pentru a 
îndeplini funcţia de ministru interimar, cu condiția ca, dacă numirea în această 
funcţie trebuie să aibă loc atunci când Parlamentul este dizolvat, o persoană care 
a fost membru al Camerei Reprezentanţilor chiar înainte de dizolvarea acesteia 
să poată fi numită ministru interimar ca și cum ar fi încă membru al Camerei, 
însă orice persoană astfel numită va elibera funcţia la începutul următoarei sesi-
uni a Parlamentului dacă nu mai este membru al acestuia.

2. Conform articolului 81 din prezenta Constituție, un ministru interimar 
deţine această funcţie până în momentul notificării sale de către Președintele 
Republicii că ministrul a cărui incapacitate de a-și îndeplini îndatoririle a de-
terminat numirea sa își poate îndeplini din nou respectivele îndatoriri sau până 
când respectivul ministru eliberează funcţia.

3. Prerogativele Președintelui Republicii în baza prezentului articol vor fi 
exercitate potrivit recomandării făcute de Prim-ministru.

Art. 85.  Exercitarea îndatoririlor Preşedintelui Republicii
1. În exercitarea îndatoririlor sale, Președintele Republicii va acţiona în con-

formitate cu recomandarea Cabinetului sau a unui ministru care acţionează sub 
autoritatea generală a Cabinetului, cu excepţia cazurilor în care prezenta Con-
stituție sau orice altă lege îi cere să acţioneze în conformitate cu recomandarea 
oricărei alte persoane sau autorităţi în afara Cabinetului, cu condiția că Preșe-
dintele Republicii va acţiona în conformitate cu propria voință în executarea 
următoarelor îndatoriri:

a. în exercitarea prerogativelor în legătură cu dizolvarea Parlamentului 
conferite acestuia de condiţia din alineatul 5 al articolului 76 din 
prezenta Constituţie;

b. în exercitarea prerogativei de a desemna Prim-ministrul sau de a 
revoca Prim-ministrul din funcţie, conferite acestuia de articolul 80 
și alineatul 1 din articolul 81 al prezentei Constituţii;

c. în exercitarea prerogativelor conferite acestuia de articolul 83 al pre  zen tei 
Constituţii (care se referă la îndeplinirea îndatoririlor Prim-ministrului 
pe durata absenţei, concediului sau stării de boală) în circumstanţele 
descrise în condiţia din alineatul 2 al respectivului articol;

d. în exercitarea prerogativei de a desemna liderul opoziţiei și de a 
revoca orice astfel de numire, conferite acestuia de articolul 90 al 
prezentei Constituţii și

e. în indicarea aprobării sale, în sensul alineatului 4 din articolul 110 al 
prezentei Constituţii, pentru numirea în funcţie a propriului personal.

2. În cazul în care, potrivit prezentei Constituţii, Președintele Republicii tre-
buie să acţioneze în conformitate cu recomandarea oricărei persoane sau au-
torităţi, nicio instanță judecătorească nu va ancheta dacă acesta a primit sau a 
acţionat, în fiecare caz, în conformitate cu respectiva recomandare.
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3. Referirea din alineatul 1 al prezentului articol la atribuțiile Președintelui 
Republicii va fi interpretată ca referire la prerogativele și atribuţiile sale în exer-
citarea autorităţii executive a Maltei și la orice alte prerogative și atribuţii confe-
rite sau impuse acestuia în calitate de Președinte al Republicii în baza prezentei 
Constituţii sau a oricărei alte legi.

Art. 86.  Exercitarea îndatoririlor Prim-ministrului
1. În cazul în care, conform prezentei Constituţii, Prim-ministrul trebuie să 

exercite orice atribuții la recomandarea oricărei persoane sau autorităţi, acesta va 
exercita respectiva funcţie în conformitate cu respectiva recomandare, cu condi-
ția ca:

a. înainte de a acţiona în conformitate cu aceasta, să poată trimite 
respectiva recomandare înapoi spre a fi reexaminată de persoana sau 
autoritatea respectivă și

b. după ce a reexaminat recomandarea iniţială în baza alineatului de 
mai sus, dacă respectiva persoană sau autoritate o înlocuiește cu o 
recomandare diferită, prevederile prezentului alineat să fie aplicate 
respectivei recomandări după cum se aplică și recomandării iniţiale.

2. În cazul în care, conform prezentei Constituţii, Prim-ministrul trebuie să 
îndeplinească orice atribuție după consultarea cu orice persoană sau autoritate, 
acesta nu va fi obligat să îndeplinească respectiva funcţie în conformitate cu re-
comandarea acelei persoane sau autorităţi.

3. În cazul în care, conform prezentei Constituţii, Prim-ministrul trebuie să 
îndeplinească orice atribuție în conformitate cu recomandarea sau după consul-
tare cu orice persoană ori autoritate, chestiunea dacă acesta a primit sau a acţio-
nat, în fiecare caz, în conformitate cu respectiva recomandare sau dacă s-a con-
sultat cu respectiva persoană sau autoritate nu va fi anchetată în nicio instanţă.

Art. 87.   Preşedintele Republicii trebuie informat cu privire 
la aspecte care ţin de guvernare

Prim-ministrul va informa Președintele Republicii în mod corespunzător cu 
privire la conduita generală a Guvernului Maltei și va oferi acestuia informaţiile 
pe care le poate da referitor la orice problemă specifică în legătură cu Guvernul 
Maltei.

Art. 88.  Secretarii parlamentari
1. Președintele Republicii, acţionând potrivit recomandării făcute de 

Prim-ministru, poate desemna secretari parlamentari dintre membrii Camerei 
Reprezentanților pentru a asista miniștrii în îndeplinirea atribuţiilor lor, cu con-
diția că, dacă numirea în această funcţie trebuie să aibă loc atunci când Parla-
mentul este dizolvat, o persoană care a fost membru al Camerei Reprezentanţi-
lor, chiar înainte de dizolvarea acesteia, poate fi numită secretar parlamentar ca 
și cum ar fi încă membru al Camerei, însă orice persoană astfel numită va elibera 
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funcţia la începutul următoarei sesiuni a Parlamentului dacă nu este membru al 
acestuia.

2. Prevederile alineatului 3 din articolul 81 al prezentei Constituţii se vor 
aplica secretarilor parlamentari după cum se aplică miniștrilor.

Art. 89.  Jurământul miniştrilor
Un ministru sau un secretar parlamentar nu va începe exercitarea atribuţiilor 

aferente funcţiei sale dacă nu a depus și semnat jurământul de credință și 
jurământul funcţiei prevăzute în Anexa 3 și Anexa 2 la prezenta Constituție.

Art. 90.  Liderul opoziţiei
1. Există un lider al opoziţiei care este numit de către Președintele Republicii.
2. Ori de câte ori trebuie numit un lider al opoziţiei, Președintele Republicii 

va desemna:
a. dacă există un singur partid de opoziţie a cărui putere numerică în 

Camera Reprezentanților este mai mare decât puterea oricărui alt 
partid de opoziţie, pe membrul Camerei Reprezentanților care este 
liderul respectivului partid sau

b. dacă, din cauza egalităţii puterii numerice a partidelor de opoziţie 
în Cameră sau din cauza faptului că nu există un partid de opoziţie, 
nicio persoană nu este eligibilă pentru numire potrivit literei a din 
prezentului alineat, membru respectivei Camere care, în opinia 
Președintelui Republicii, cere sprijinul celui mai mare grup unic de 
membri ai Camerei aflaţi în opoziţie cu Guvernul, care sunt pregătiţi 
să sprijine un lider.

3. Funcţia de lider al opoziţiei devine vacantă:
a. dacă, după orice dizolvare a Parlamentului, acesta este informat de 

către Președintele Republicii că va desemna o altă persoană ca lider al 
opoziţiei;

b. dacă acesta încetează a mai fi membru al Camerei Reprezentanților în 
alt mod decât prin dizolvarea Parlamentului;

c. dacă, în baza alineatului 2 al articolului 55 din prezenta Constituţie, 
acesta trebuie să înceteze să-și mai îndeplinească îndatoririle de 
membru al Camerei Reprezentanților sau

d. dacă numirea sa este revocată în baza prevederile alineatului 4 din 
prezentul articol.

4. Dacă, în opinia Președintelui Republicii, un membru al Camerei Reprezen-
tanților, altul decât liderul opoziţiei, a devenit lider în Cameră al partidului de opo-
ziţie care are cea mai mare putere numerică în Cameră sau, după caz, liderul opozi-
ţiei a încetat să mai ceară sprijinul celui mai mare grup de membri aflaţi în opoziţie 
cu Guvernul, Președintele Republicii va revoca numirea liderului opoziţiei.

5. Alineatul 4 al prezentului articol nu va avea efect în perioada în care Par-
lamentul este dizolvat.



MT

175Constituția Republicii Malta

Art. 91.  Procurorul General
1. Există un Procuror General a cărui funcţie este o funcţie publică și care va 

fi numit de Președintele Republicii, potrivit recomandării Prim-ministrului.
2. O persoană nu este eligibilă în funcţia de Procuror General decât dacă este 

eligibilă pentru numire ca judecător la instanțele judecătorești superioare.
3. În exercitarea prerogativelor sale de a iniţia, desfășura și suspenda proce-

duri penale și a oricăror alte prerogative conferite acestuia de orice lege care îl 
autori zează să exercite respectiva prerogativă conform propriei aprecieri, Procu-
rorul General nu se va supune îndrumării sau controlului niciunei alte persoane 
sau autorităţi.

4. Sub rezerva alineatului 5 din prezentul articol, Procurorul General va eli-
bera funcţia la împlinirea vârstei de 65 de ani.

5. Alineatele 2 și 3 din articolul 97 al prezentei Constituţii se aplică în mod 
corespunzător și Procurorului General.

Art. 92.   Secretarii permanenţi şi directorii departamentelor 
guvernamentale

1. În cazul în care orice ministru a fost însărcinat cu responsabilitatea pen-
tru orice departament guvernamental, acesta va exercita conducerea generală 
și controlul asupra respectivului departament; sub rezerva acestei conduceri și 
control, departamentul se poate afla sub supravegherea unui secretar perma-
nent, cu condiția că două sau mai multe departamente ale Guvernului să poată fi 
puse sub supravegherea unui singur secretar permanent.

2. Prim-ministrul va fi responsabil pentru atribuirea departamentelor Gu-
vernului către secretarii permanenţi.

3. Prerogativa de a desemna funcţionari publici pentru a deţine sau a acţio-
na în calitate de secretar permanent și de a revoca din funcţie persoane care 
deţin sau acţionează în această calitate aparţine Președintelui Republicii, potrivit 
recomandării Prim-ministrului, dată după ce Prim-ministrul s-a consultat cu 
Comisia pentru serviciul public.

4. Directorii departamentelor Guvernului, în afara celor care au fost nu-
miţi în baza prevederilor specifice din prezenta Constituție, vor fi numiţi dintre  
înalţii funcţionari de către Prim-ministru, acţionând după consultarea Comisiei 
pentru serviciul public.

Art. 93.  Prerogativa de grațiere
1. Președintele Republicii are prerogativa de a:

a. acorda graţierea oricărei persoane vizate în sau condamnate pentru 
orice infracţiune, cu sau fără îndeplinirea condiţiilor legale;

b. dispune suspendarea executării oricărei pedepse pronunţate cu privi-
re la orice persoană pentru orice infracţiune, fie pe perioadă nedeter-
minată, fie pe o perioadă specificată;
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c. înlocui orice pedeapsă impusă oricărei persoane pentru orice infrac-
ţiune, cu o pedeapsă mai ușoară sau

d. scuti, în întregime sau în parte, de executarea unei sentinţe pronunţate 
cu privire la orice persoană pentru o infracţiune sau pentru orice 
sancțiune sau confiscare datorată statului în alt mod în contul oricărei 
infracţiuni. 

2. a. Dacă o persoană a fost condamnată la moarte de o instanţă din Mal-
ta, Președintele Republicii va determina trimiterea către Ministrul 
de Justiție a unui raport scris al cazului redactat de judecătorul de la 
instanţă sau, în cazul Curţii Marţiale, de Președintele Curţii, precum 
și a altor informaţii din dosarul cauzei sau din alte surse pe care Pre-
ședintele Republicii le poate solicita.

b. Respectivul ministru va trimite Cabinetului acest raport scris și informa-
ţiile (dacă există), iar Cabinetul va recomanda Președintelui Republicii 
dacă ar trebui să acorde infractorului graţierea sau suspendarea pedep-
sei, în exercitarea prerogativelor conferite acestuia de prezentul articol.

Art. 94.  Secretarul Cabinetului
1. Secretarul Cabinetului este un funcţionar public numit în această funcţie 

de către Prim-ministru.
2. Secretarul Cabinetului este responsabil, în baza instrucţiunilor date de că-

tre Prim-ministru, de organizarea activităţii și redactarea proceselor verbale ale 
ședinţelor Cabinetului și pentru trimiterea deciziilor Cabinetului către persoa-
na sau autoritatea corespunzătoare și va avea alte atribuții stabilite ocazional de 
Prim-ministru.

CAPITOLUL VIII 
Sistemul judiciar

Art. 95.  Instanţele superioare
1. În Malta există instanţe judecătorești superioare ce au competenţele și 

atribuţiile prevăzute de orice lege în vigoare în Malta.
2. Una dintre instanţele superioare, formată din trei judecători care, potrivit 

oricărei legi în vigoare în Malta, pot fi membri ai Curţii de apel, va fi denumită 
Curtea Constituțională și va avea competenţa de a audia și de a hotărî cu privire la:

a. aspectele menţionate la articolul 63 al Constituţiei;
b. orice sesizare făcută acesteia, potrivit articolului 56 din prezenta 

Constituţie și orice chestiune supusă analizei acesteia potrivit oricărei 
legi referitoare la alegerea membrilor Camerei Reprezentanților;
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c. căile de atac împotriva deciziilor Primei Camere a instanţei civile, în 
baza articolului 46 din prezenta Constituție;

d. căile de atac împotriva deciziilor oricărei instanţe cu competenţă 
generală din Malta referitoare la interpretarea prezentei Constituţii, 
în afara celor care pot intra sub incidenţa articolului 46 din prezenta 
Constituţie;

e. căile de atac împotriva deciziilor oricărei instanţe cu competenţă ge-
nerală din Malta emise cu privire la întrebări referitoare la validitatea 
legilor, în afara celor care pot intra sub incidenţa articolului 46 din 
prezenta Constituţie și

f. orice întrebare în legătură cu care s-a pronunțat o instanţă cu com-
petenţă generală din Malta, și la oricare dintre întrebările menţionate 
la  literele de mai sus ale prezentului alineat,  împotriva hotărârii fiind 
declarată o cale de atac la Curtea Constituțională, cu condiţia ca nicio 
prevedere din prezentul alineat să nu excludă o cale de atac formulată 
separat în faţa Curţii de apel potrivit oricărei legi care este în vigoare 
la momentul respectiv în Malta.

3. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului 2 din prezentul articol, dacă 
orice astfel de întrebare menţionată în litera d sau e a respectivului alineat este 
ridicată pentru prima dată în cadrul procedurilor dintr-o instanţă cu competen-
ţa de a soluţiona apelul, respectiva instanţă va trimite întrebarea instanţei care 
a emis decizia iniţială, cu excepţia cazului în care, în opinia sa, respectiva în-
trebare este pur și simplu dilatorie sau irelevantă, când va emite propria decizie 
cu privire la orice astfel de întrebare și, sub rezerva oricărei căi de atac în baza 
prevederilor alineatului 2 din prezentul articol, instanţa la care întrebarea a fost 
ridicată va soluţiona chestiunea potrivit deciziei respective.

4. Prevederile alineatelor 6 și 7 din articolul 46 al prezentei Constituţii se vor 
aplica Curţii Constituţionale și, în acest sens, referirile la respectivul articol din 
alineatele menţionate vor fi interpretate ca referiri la prezentul articol.

5. Dacă, în orice moment pe durata alegerii membrilor Camerei Reprezen-
tanților și în perioada de 30 de zile care urmează acestor alegeri, Curtea Con-
stituțională nu este constituită în conformitate cu prevederile prezentului arti-
col, atunci, după acestea și până la momentul în care este constituită în alt mod 
în condițiile legii, Curtea va fi constituită în virtutea prezentului alineat și va fi 
formată din primii trei judecători cu cea mai mare vechime aflaţi în funcţie la 
momentul respectiv, inclusiv, dacă oricare dintre ei este în funcţie, Președintele 
Curţii Supreme sau un alt judecător care îndeplinește îndatoririle Președintelui 
Curții Supreme; dacă, în orice alt moment, Curtea nu este constituită potrivit 
prevederilor prezentului articol într-o perioadă mai mare de 15 zile, atunci, la 
expirarea respectivei perioade de 15 zile și până la momentul în care este consti-
tuită în alt mod în condițiile legii, Curtea va fi constituită în virtutea prezentului 
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alineat și va fi formată din primii trei judecători cu cea mai mare vechime, după 
cum se menţionează mai sus.

6. Judecătorii instanţelor superioare vor fi Președintele Curții Supreme și un 
număr de judecători prevăzut de orice lege în vigoare în Malta, cu condiţia ca 
funcţia de judecător la instanţele superioare să nu fie desfiinţată fără consimţă-
mântul titularului pe durata mandatului său.

Art. 96.  Numirea judecătorilor
1. Judecătorii instanţelor superioare sunt numiţi de Președintele Republicii, 

la recomandarea Prim-ministrului.
2. O persoană nu este eligibilă spre a fi numită judecător la instanţele supe-

rioare decât dacă a exercitat profesia de avocat în Malta sau a deţinut funcţia de 
magistrat în Malta ori a exercitat această profesie sau a deţinut această funcţie 
parţial, pe o perioadă de sau pe perioade care totalizează cel puţin 12 ani.

Art. 97.  Mandatul judecătorilor
1. Sub rezerva prezentului articol, un judecător de la instanţele superioare va 

elibera funcţia la împlinirea vârstei de 65 de ani.
2. Un judecător de la instanţele superioare nu va fi revocat din funcţie decât 

de către Președinte, la cererea Camerei Reprezentanților sprijinită de voturile 
a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia, prin care se solicită 
revocarea pe motivul incapacității dovedite de a îndeplini îndatoririle cores-
punzătoare funcției (indiferent dacă aceasta rezultă dintr-o infirmitate fizică ori 
mentală sau din orice altă cauză) sau al unei abateri disciplinare.

3. Parlamentul poate reglementa prin lege procedura pentru prezentarea 
unei cereri și pentru anchetarea și dovedirea incapacității sau a unei abateri dis-
ciplinare din partea unui judecător de la instanţele superioare potrivit alineatului 
precedent.

Art. 98.   Preşedintele Curţii Supreme în exerciţiu şi judecătorii 
în exerciţiu

1. Dacă funcţia de Președinte al Curţii Supreme este vacantă sau dacă Preșe-
dintele Curții Supreme nu își poate îndeplini îndatoririle acordate funcției indi-
ferent de motiv, atunci, până la numirea unei persoane în această funcţie și până 
când respectiva persoană își asumă îndatoririle acordate funcției sau până când 
Președintele Curții Supreme își reia respectivele îndatoriri, după caz, aceste înda-
toriri vor fi îndeplinite (cu excepţia cazului, dacă există, în care legea conține alte 
prevederi) de unul dintre ceilalţi judecători de la instanţele superioare numit în 
această funcţie de către Președintele Republicii, la propunerea Prim-ministrului.

2. Dacă funcţia oricărui judecător de la instanţele superioare (în afara 
Președin telui Curții Supreme) este vacantă sau dacă orice asemenea judecă-
tor este numit pentru a acţiona în calitate de președinte al Curții Supreme sau 
nu poate îndeplini îndatoririle acordate funcției indiferent de motiv, atunci 
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Președintele Republicii, acţionând potrivit propunerii făcute de Prim-ministru, 
poate desemna o persoană care este eligibilă pentru a fi numită ca judecător la 
instanţele superioare, în vederea îndeplinirii funcţiei de judecător la această in-
stanţă, cu condiția că o persoană poate fi numită astfel fără a lua în considerare 
faptul că a împlinit vârsta de 65 de ani.

3. Orice persoană numită în condițiile alineatului 2 din prezentul articol 
în funcţia de judecător la instanţele superioare, va continua să deţină această 
funcţie pe perioada numirii sale sau, dacă nu este specificată această perioadă, 
până când numirea sa este revocată de Președintele Republicii, la propunerea 
Prim-ministrului.

Art. 99.  Instanţele inferioare
În Malta există instanţe inferioare care au competenţele și jurisdicția prevăzute 

de orice lege în vigoare în Malta.

Art. 100.  Magistraţii
1. Magistraţii instanţelor inferioare sunt numiţi de Președintele Republicii la 

propunerea Prim-ministrului.
2. O persoană nu este eligibilă pentru a fi numită magistrat la instanţele infe-

rioare decât dacă a exercitat profesia de avocat în Malta pe o perioadă de sau pe 
perioade care totalizează cel puţin șapte ani.

3. Conform alineatului 4 din prezentul articol, un magistrat al instanţelor 
inferioare va elibera funcţia la împlinirea vârstei de 65 de ani.

4. Prevederile alineatelor 2 și 3 din articolul 97 al prezentei Constituţii se vor 
aplica în mod corespunzător și magistraţilor instanţelor inferioare.

Art. 101.   Jurămintele care trebuie depuse de către judecători  
şi magistraţi

Un judecător de la instanţele superioare sau un magistrat de la instanţele 
inferioare nu va prelua atribuţiile funcţiei dacă nu a depus și nu a semnat 
jurământul de credință și jurământul pentru exercitarea corespunzătoare a 
funcţiei sale prevăzut de orice lege în vigoare la momentul respectiv în Malta.

Art. 101a.  Consiliul Magistraturii 
1. Există un Consiliu al Magistraturii format din Președintele Republicii, 

care va fi Președintele Consiliului, și nouă membri, după cum urmează:
a. Președintele Curții Supreme, care va fi Vicepreședinte al Consiliului 

și va prezida Consiliul în absenţa Președintelui acesteia;
b. Procurorul General, ex officio;
c. doi membri aleși din rândul lor de către judecătorii instanţei superi-

oare pentru o perioadă de patru ani;
d. doi membri aleși din rândul lor de către magistraţii instanţelor inferi-

oare pentru o perioadă de patru ani;
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e. doi membri numiţi pentru o perioadă de patru ani, unul de către 
Prim-ministru, iar celălalt de către liderul opoziţiei, fiecare dintre ei 
fiind o persoană cu vârsta de cel puţin 45 de ani și care se bucură 
de respectul general al publicului și de o reputaţie de integritate și 
onestitate; 

f. Președintele Baroului, ex officio.
2. Președintele Republicii are doar vot decisiv; atunci când Vicepreședintele 

Consiliului prezidează o ședinţă a Consiliului, acesta își va păstra votul iniţial 
împreună cu votul decisiv.

3. Membrii aleși în Consiliul Magistraturii vor fi aleși, potrivit normelor pre-
văzute, de persoana sau autoritatea menţionată la alineatul 7 din articolul 46 al 
prezentei Constituţii.

4. a. O persoană nu este eligibilă pentru a fi numită în funcţia de sau pentru 
a continua să deţină funcţia de membru al Consiliului Magistraturii:
i. dacă este ministru, secretar parlamentar, membru al Camerei 

Repre zentanților sau membru al unei autorităţi guvernamentale 
locale ori

ii. dacă a fost condamnată pentru orice infracţiune care se pedep-
sește cu închisoarea pe orice perioadă sau

iii. dacă nu este eligibilă pentru a fi aleasă ca membru al Camerei 
Reprezentanților din oricare dintre motivele prevăzute la literele 
a, c, d, e, f, g sau h din alineatul 1 al articolului 54 din prezenta 
Constituţie.

b. Funcţia de membru al Consiliului Magistraturii devine vacantă dacă 
apar împrejurări astfel încât, dacă respectiva persoană nu ar fi mem-
bru al Consiliului, aceasta nu ar fi eligibilă pentru a face parte din 
aceasta, iar un membru al Consiliului se poate abţine sau poate fi 
contestat în aceleași împrejurări ca și un judecător de la instanţele 
superioare.

5. a. Atunci când o persoană ocupă un loc care a rămas vacant din cauza 
faptului că un membru al Consiliului Magistraturii încetează să mai 
deţină calitatea de membru indiferent de motiv, cu excepţia expirării 
mandatului, respectiva persoană va deţine funcţia pentru perioada 
rămasă din mandatul membrului pe care îl înlocuiește.

b. Dacă un membru al Consiliului a fost contestat sau s-a abţinut, Preșe-
dintele Republicii, acţionând potrivit propriei aprecieri, va desemna 
ca membru supleant, pentru a face parte din Consiliu, o persoană pe 
care o apreciază ca având, pe cât posibil, aceleași calităţi și calificări ca 
și membrul înlocuit.

c. Dacă membrii care urmează să fie aleși potrivit literelor c și d din 
alineatul 1 al prezentului articol, sau care urmează să fie numiţi în 
baza literei e al aceluiași alineat, nu sunt aleși sau numiţi în termen de 
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două săptămâni de la convocarea făcută de Președintele Republicii în 
acest scop, atunci Președintele Republicii, care, în efectuarea acestei 
numiri, acţionează potrivit propriei aprecieri, va desemna el însuși în 
locul lor membrii pe care îi consideră ca având, pe cât posibil, aceleași 
calităţi și calificări ca și respectivii membri.

6. a. Consiliul Magistraturii are permanent o Comisie pentru avocaţi și 
reprezentanţi legali care va avea membrii, îndatoririle, competenţele 
și atribuţiile prevăzute prin lege. În exercitarea oricăreia dintre înda-
toririle sale în legătură cu profesiile de avocat și reprezentant legal, 
Consiliul va acţiona prin intermediul secţiilor menţionate în maniera 
și sub rezerva revizuirii prevăzute de respectiva lege.

b. Fără a aduce atingere prevederilor literei a din prezentul alineat, Con-
siliul va trimite Secţiei pentru avocaţi și reprezentanţi legali (denu-
mită în cele ce urmează „Secţia”) orice problemă referitoare la aba-
terile disciplinare ale unui avocat sau ale unui reprezentant legal în 
exercitarea profesiei lor și, cu excepţia cazului în care există o cale de 
atac, Consiliul nu va acţiona decât la primirea și potrivit constatărilor 
făcute de Secţie într-o asemenea problemă. Totuși, în cazul în care 
Secţia nu a înaintat Consiliului un raport care să includă constatări-
le, în termen de două luni de la data la care respectiva problemă i-a 
fost înaintată, sau într-o perioadă sau perioade suplimentare pe care 
Consiliul le poate acorda, care nu vor depăși în niciun caz o perioa-
dă suplimentară de patru luni, cu excepţia unor motive excepţionale, 
Consiliul va ancheta singur și va soluţiona problema.

c. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului de mai sus, Consiliul 
poate desemna alte secţii pentru a o asista în orice problemă care 
intră în îndatoririle sale, după cum poate considera corespunzător.

7. În exercitarea îndatoririlor lor, membrii Consiliului și ai oricărora dintre 
secţiile sale vor acţiona conform propriilor aprecieri și nu se vor supune îndru-
mării sau controlului niciunei persoane sau autorităţi.

8. Alineatele 2 și 3 din articolul 121 al prezentei Constituţii se vor aplica 
oricărei secţii a Consiliului.

9. Există un secretar al Consiliului Magistraturii care va acţiona și ca secretar 
al oricărui comitet al Consiliului. Secretarul Consiliului va fi numit de Consiliu 
dintre funcţionarii publici repartizați la instanţele judecătorești sau dintre mem-
brii profesiilor juridice. Secretarul deţine funcţia respectivă până la încetarea 
numirii sale de către Consiliu.

10. O persoană numită ca membru al Consiliului Magistraturii sau al ori-
căreia dintre secţiile sale poate fi eliberată din funcţie de către Președintele Re-
publicii la propunerea organismului sau titularului funcţiei care desemnează 
respectivul membru, iar acesta nu poate fi eliberat din funcţie decât pe motivul 
incapacității de a îndeplini îndatoririle aferente funcției (indiferent dacă aceasta 
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rezultă dintr-o infirmitate fizică sau mentală ori din orice altă cauză) sau al unei 
abateri disciplinare.

11. Îndatoririle Consiliului Magistraturii sunt:
a. de a supraveghea lucrările tuturor instanţelor superioare și inferioa-

re și de a înainta recomandări către Ministrul de Justiție în privinţa 
soluţiilor care, în opinia sa, conduc la o funcţionare mai eficientă a 
respectivelor instanţe;

b. de a aduce la cunoștinţa Ministrului de Justiție orice problemă referi-
toare la organizarea administrării justiției;

c. de a informa cu privire la orice numire care urmează a fi făcută potri-
vit articolelor 96, 98 sau 100 din prezenta Constituţie, când Prim-mi-
nistrul îi solicită acest lucru;

d. de a elabora un cod sau coduri de etică pentru reglementarea condu-
itei membrilor sistemului judiciar;

e. la recomandarea Secţiei pentru avocaţi și reprezentanţi legali, de a 
elabora un cod sau coduri de etică pentru reglementarea conduitei 
profesionale a membrilor respectivelor profesii, cu condiţia ca, în ca-
zul în care această recomandare nu este făcută într-un termen stabi-
lit de Consiliu, Consiliul să poată elabora respectivul cod sau coduri 
fără necesitatea acestei recomandări;

f. de a atrage atenţia oricărui judecător sau magistrat cu privire la orice 
problemă, în orice instanţă în care acţionează, ce nu poate conduce 
la o funcţionare eficientă și corespunzătoare a respectivei instanţe și 
de a atrage atenţia oricărui judecător sau magistrat cu privire la orice 
conduită care ar putea afecta încrederea conferită de numirea lor sau 
la orice nerespectare de către acesta a oricărui cod sau coduri de etică 
aferente;

g. de a exercita, în condițiile legii, disciplina asupra avocaţilor și repre-
zentanţilor legali care își exercită profesia și

h. alte atribuții care îi pot fi atribuite prin lege.
12. În fiecare an, Consiliului Magistraturii va întocmi un raport către Mi-

nistrul de Justiție cu privire la activităţile sale din anul calendaristic anterior și, 
în orice moment când consideră acest lucru potrivit sau după cum poate fi soli-
citat de respectivul ministru, va întocmi un raport către acesta referitor la orice 
problemă specifică.

13. Prerogativele Președintelui Republicii în baza oricărei legi cu privire la 
subrogarea judecătorilor și magistraţilor și la repartizarea atribuţiilor judecători-
lor și magistraţilor vor fi exercitate la recomandarea Ministrului de Justiție, astfel 
încât, în prezentarea propunerii către Președintele Republicii, ministrul va ac-
ţiona potrivit recomandării făcute de Președintele Curții Supreme cu privire la 
respectiva problemă, cu condiția ca, în cazul în care Președintele Curții Supreme 
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nu face o recomandare ministrului și, în orice caz, una pe care ministrul să o con-
sidere potrivită, ministrul să poată consilia Președintele Republicii cu privire la 
acea problemă în maniera pe care o consideră adecvată în situaţia respectivă, iar, 
în orice asemenea caz, Președintele Curții Supreme va publica imediat în Moni-
torul Oficial o informare cu privire respectivul fapt, împreună cu motivarea sa, și 
va face o declaraţie în acest sens în Camera Reprezentanților, cel târziu la a doua 
ședinţă ținută după ce a făcut această recomandare Președintelui Republicii.

14. Nicio instanță judecătorească nu putea judeca dacă acest Consiliu al 
Magistraturii și-a îndeplinit în mod valabil îndatoririle cu care a fost învestit de 
către prezenta Constituție.

CAPITOLUL IX 
Finanţele

Art. 102.  Bugetul consolidat
1. Toate veniturile și orice sume de bani colectate sau primite de Malta (care 

nu sunt venituri sau alte sume de bani plătibile în alt buget, înfiinţat într-un 
anumit scop prevederile oricărei legi în vigoare la momentul respectiv în Malta) 
vor fi plătite și vor constitui un buget consolidat, cu excepţia cazului în care Par-
lamentul prevede altfel.

2. Nicio sumă de bani nu va fi retrasă din bugetul consolidat, cu excepţia 
efectuării cheltuielilor care sunt făcute din buget în baza prezentei Constituţii 
sau a oricărei alte legi în vigoare la momentul respectiv în Malta sau în cazul în 
care eliberarea respectivelor sume de bani a fost autorizată printr-o Lege a buge-
tului sau în baza articolului 104 din prezenta Constituţie.

3. Nicio sumă de bani nu va fi retrasă din niciun buget public altul decât bu-
getul consolidat, cu excepţia cazului în care eliberarea respectivelor sume de bani 
a fost autorizată prin sau în baza oricărei legi în vigoare la momentul respectiv în 
Malta.

4. Nicio sumă de bani nu va fi retrasă din bugetul consolidat sau din orice alt 
buget public, cu excepţia modalităţii prevăzute în baza oricărei legi.

5. Costurile, taxele și cheltuielile aferente colectării și gestionării bugetului 
consolidat vor fi o cheltuială a bugetului.

Art. 103.  Autorizarea cheltuielilor din bugetul consolidat
1. Ministrul de Finanţe va asigura întocmirea și prezentarea în faţa Camerei 

Reprezentanților a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Maltei pentru respec-
tivul an, înainte de sau în cel mult 30 de zile de la începerea fiecărui exerciţiu 
financiar.
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2. Capitolele de cheltuieli incluse în estimări (cu excepţia cheltuielilor atri-
buite bugetului consolidat prin prezenta Constituție sau orice altă lege în vigoare 
la momentul respectiv în Malta) vor fi incluse într-un proiect de lege care va fi 
cunoscut sub numele de proiectul de lege a bugetului, care prevede eliberarea 
din bugetul consolidat a sumelor necesare pentru efectuarea respectivelor chel-
tuieli și creditarea respectivelor sume în scopurile specificate în acesta.

3. În cazul în care, cu privire la orice exerciţiu financiar, se constată că:
a. suma creditată prin legea bugetului în orice scop este insuficientă sau 

că a apărut necesitatea unor cheltuieli într-un scop în care nu a fost 
creditată nicio sumă prin respectiva lege sau

b. orice sume de bani au fost cheltuite în orice scop, depășind suma 
(dacă există) creditată în acel scop prin legea respectivă, o estimare 
suplimentară care să arate sumele cerute sau cheltuite va fi prezentată 
Camerei Reprezentanților și capitolele aferente acestor cheltuieli vor 
fi incluse într-un proiect de lege a bugetului suplimentar.

Art. 104.  Autorizarea cheltuielilor înainte de creditare
Parlamentul poate adopta prevederi în baza cărora, în cazul în care legea 

bugetului aferentă oricărui exerciţiu financiar nu a intrat încă în vigoare până 
la începerea respectivului exerciţiu financiar, ministrul responsabil cu finanţele 
poate autoriza retragerea unor sume de bani din bugetul consolidat în scopul 
efectuării cheltuielilor pe care le poate considera necesare administrării Maltei 
până la expirarea unui termen de patru luni de la începutul respectivului 
exerciţiu financiar sau până la intrarea în vigoare a legii, oricare dintre acestea 
survine prima.

Art. 105.  Bugetul pentru situaţii neprevăzute
1. Parlamentul poate prevedea înfiinţarea unui buget pentru situaţii nepre-

văzute și autorizarea Ministrului  de Finanţe, dacă acesta este convins că a apărut 
o nevoie urgentă și neprevăzută pentru efectuarea unei cheltuieli pentru care nu 
există nicio altă prevedere, pentru a acorda avansuri din respectivul buget pen-
tru îndeplinirea nevoii respective.

2. În cazul în care este acordat orice avans, potrivit alineatului 1 din prezen-
tul articol, va fi prezentată o estimare suplimentară și va fi înaintat un proiect de 
lege a bugetului suplimentar imediat ce acest lucru este posibil, în scopul înlocu-
irii sumei astfel acordate în avans.

Art. 106.  Datoria publică
1. Datoria publică a Maltei va reprezenta o cheltuială din bugetul consolidat 

și alte bugete publice ale Maltei.
2. În prezentul articol, referirile la datoria publică a Maltei includ referiri la 

dobânda aferentă respectivei datorii, plăţile aferente fondului de amortizare și 
răscumpărarea sumelor de bani aferente respectivei datorii și costurile, taxele și 
cheltuielile aferente gestionării respectivei datorii.
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Art. 107.  Remuneraţia aferentă anumitor funcţii
1. Titularilor funcţiilor cărora li se aplică prezentul articol li se vor plăti sala-

rii care pot fi prevăzute în condițiile oricărei legi.
2. Salariile și orice indemnizaţii plătibile titularilor funcţiilor cărora li se 

aplică prezentul articol vor reprezenta o cheltuială din bugetul consolidat.
3. Salariul plătibil titularului oricărei funcţii căreia i se aplică prezentul ar-

ticol și mandatul acestuia, cu excepţia indemnizaţiilor, nu vor fi modificate în 
detrimentul său după numire și, în sensul prezentului alineat, în măsura în care 
salariul sau mandatul oricărei persoane depinde de opţiunea respectivei persoa-
ne, salariul sau mandatul pentru care optează vor fi considerate mai avantajoase 
pentru el decât oricare altele pe care acesta le-ar fi putut alege.

4. Prezentul articol se aplică funcţiilor menţionate la articolele 48, 91, 95, 
alineatul 6, 100, 109, 118 și 120 din prezenta Constituţie.

Art. 108.  Auditorul General
1. Există un Auditor General a cărui funcţie este publică și care va avea înda-

toririle prevăzute în cele ce urmează în prezentul articol.
2. Auditorul General este un funcţionar al Camerei Reprezentanților și este 

numit de Președintele Republicii, acţionând potrivit unei rezoluţii a Camerei Re-
prezentanţilor sprijinită pe voturile a cel puţin două treimi din membrii Came-
rei, dar dacă orice persoană care nu este membru al Camerei Reprezentanților este 
aleasă în funcţia de Președinte al Camerei, aceasta nu va fi considerată membru al 
Camerei în scopul stabilirii majorităţii solicitate prin prezentul alineat.

3. a. Sub rezerva alineatului 4 din prezentul articol, Auditorul General va 
deţine funcţia pe o perioadă de cinci ani de la data numirii sale și va 
fi eligibil pentru renumire pentru o perioadă de încă cinci ani.

b. În cazul în care Auditorul General a fost numit dintre funcționarii 
publici și, la sfârșitul mandatului său nu a împlinit încă vârsta de pen-
sionare din funcția publică, persoana astfel numită va reveni în func-
ția publică și va continua să beneficieze de salariul și indemnizaţiile 
menţionate la alineatul 6.

c. Nu este legal ca, pe durata mandatului său, Auditorul General să deţi-
nă orice altă funcţie lucrativă sau de altă natură în cadrul Guvernului 
Maltei sau în cadrul oricărei societăţi comerciale sau profesionale.

4. a. Auditorul General poate fi revocat sau suspendat din funcţie în orice 
moment de către Președintele Republicii la cererea Camerei Repre-
zentanților susținută de voturile a cel puţin două treimi din membrii 
Camerei, prin care se solicită revocarea pe motivul incapacității dove-
dite de a îndeplini atribuțiile funcției (indiferent dacă aceasta rezultă 
dintr-o infirmitate fizică ori mentală sau din orice altă cauză) sau al 
unei abateri disciplinare dovedite, iar prevederile literei a a condiţiei 
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din alineatul 2 al prezentului articol vor fi aplicabile în scopul stabili-
rii majorităţii cerute potrivit prezentului alineat.

b. În orice moment în care Parlamentul nu este în sesiune, Auditorul 
General poate fi suspendat din funcţie de către Președintele Republi-
cii, care acţionează potrivit propriei aprecieri, din cauza incapacității 
de a îndeplini atribuțiile funcției sau a unei abateri disciplinare do-
vedite de care Președintele Republicii este convins; orice asemenea 
suspendare nu va putea rămâne în vigoare mai mult de două luni de 
la începerea următoarei sesiuni a Parlamentului.

5. Conturile:
a. tuturor departamentelor și instituțiilor din cadrul Guvernului Maltei, 

inclusiv Agenția Funcționarilor Publici, Secretarul Camerei Reprezen-
tanților și toate instanţele superioare și inferioare din Malta, și

b. ale altor autorităţi publice sau ale altor organisme care administrează, 
deţin sau utilizează fonduri care aparţin direct ori indirect Guvernu-
lui Maltei, după cum poate fi prevăzut prin oricare lege în vigoare la 
momentul respectiv în Malta,

vor fi auditate și raportate anual de către Auditorul General Camerei Reprezen-
tanților și, în acest scop, Auditorul General sau orice persoană autorizată de 
acesta în numele său va avea acces la toate registrele, evidenţele, declaraţiile și 
alte documente aferente respectivelor conturi.

6. a. Auditorului General i se vor plăti un salariu și indemnizaţiile care pot 
fi prevăzute sau permise ocazional pentru un judecător la instanţele 
superioare.

b. Salariul și indemnizaţiile vor reprezenta o cheltuială din bugetul con-
solidat, iar prevederile alineatului 3 al articolului 107 din prezenta 
Constituţie se vor aplica acestui salariu.

7. Auditorul General nu va prelua atribuţiile funcţiei dacă nu a depus și nu 
a semnat în faţa Președintelui Republicii jurământul de credință și jurământul 
pentru exercitarea corespunzătoare a funcţiei sale prevăzute de orice lege în vi-
goare la momentul respectiv în Malta.

8. Prin lege, Parlamentul poate prevedea ocazional modalitatea în care vor fi 
efectuate rapoartele Auditorului General.

9. a. Există un Auditor General Adjunct a cărui funcţie este publică și care 
va avea îndatoririle pe care Auditorul General i le poate delega oca-
zional și care, ori de câte ori funcţia de Auditor General este vacantă 
temporar până la numirea unui nou Auditor General și ori de câte 
ori titularul funcţiei este absent din Malta sau este în concediu ori 
nu poate, indiferent de motiv, să îndeplinească îndatoririle acordate 
funcției, va îndeplini funcţia de Auditor General.

b. Prevederile alineatului 2, ale literelor a și c din alineatul 3, ale alinea-
tului 4, ale literei b din alineatul 6 și ale alineatului 7 din prezentul 
articol se aplică Auditorului General Adjunct.
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c. Auditorului General Adjunct i se vor plăti un salariu și indemniza-
ţiile prevăzute sau permise ocazional unui magistrat la instanţele 
inferioare.

d. În cazul în care Auditorul General Adjunct a fost numit dintre agen-
ţii publici și, la sfârșitul mandatului său, nu a împlinit încă vârsta de 
pensionare din funcția publică, persoana astfel numită va reveni în 
funcția publică și va continua să beneficieze de salariul și indemniza-
ţiile menţionate în prezentul alineat.

10. a. Există un Oficiu Național de Audit format din Auditorul General, care 
va fi directorul acestui oficiu, Auditorul General Adjunct și alţi funcţi-
onari numiţi de Auditorul General, după cum acesta poate considera 
necesar pentru a-l asista în îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor 
sale, iar prevederile articolului 110 al prezentei Constituţii nu se vor 
aplica funcţionarilor numiţi în cadrul Oficiului Național de Audit.

b. Parlamentul poate prevedea ocazional prin lege modalitatea în care 
sunt alocate fonduri Oficiului Național de Audit și modalitatea în 
care conturile Oficiului Național de Audit sunt auditate și raportate.

11. Nicio prevedere din prezentul articol nu va fi considerată ca împiedi-
când acordarea oricăror alte atribuții sau prerogative Auditorului General sau 
Oficiului Național de Audit potrivit legilor în vigoare la momentul respectiv.

12. Potrivit Constituției, în exercitarea atribuțiilor lor, Auditorul General și 
Auditorul General Adjunct nu se vor supune autorităţii sau controlului niciunei 
alte persoane.

CAPITOLUL X 
Funcția publică

Art. 109.  Agenția funcționarilor publici
1. Se înființează Agenția Funcționarilor Publici din Malta, ce va fi formată 

dintr-un Președinte, un Vicepreședinte și unul până la trei alți membri.
2. Membrii Agenției Funcționarilor Publici sunt numiţi de Președintele Re-

publicii la propunerea Prim-ministrului, după consultarea liderului opoziţiei.
3. O persoană nu este eligibilă pentru deţinerea funcţiei de membru al Agen-

ției funcționarilor publici dacă este ministru, secretar parlamentar, membru al 
sau candidat în alegerile pentru Camera Reprezentanților, membru al unei auto-
rităţi locale sau dacă este un funcţionar public.

4. Pe o perioadă de trei ani începând cu data la care a deţinut ultima dată 
funcţia de membru al Agenției Funcționarilor Publici, un membru al Agenției 
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Funcționarilor Publici nu este eligibil pentru numire sau pentru a activa în vreo 
funcţie publică.

5. Conform prezentului articol, funcţia de membru al Agenției Funcțio-
narilor Publici va deveni vacantă 

a. la expirarea unei perioade de cinci ani de la data numirii sale sau la o 
dată anterioară, specificată în documentul prin care a fost numit, sau

b. dacă apar împrejurări care, dacă acesta nu ar fi membru al Agenţiei, 
l-ar descalifica de la numirea în această funcţie.

6. Un membru al Agenției Funcționarilor Publici poate fi eliberat din funcţie 
de către Președintele Republicii la recomandarea Prim-ministrului, doar pentru 
motivul neîndeplinirii atribuţiilor specifice funcţiei sale (indiferent dacă acest 
lucru rezultă dintr-o infirmitate fizică ori mentală sau din orice altă cauză) sau al 
unei abateri disciplinare.

7. Dacă funcţia de membru al Agenției Funcționarilor Publici este vacantă 
sau dacă un membru nu poate îndeplini îndatoririle aferente funcției, indiferent 
de motiv, atunci Președintele Republicii, la recomandarea Prim-ministrului și 
după consultarea liderului opoziţiei, poate desemna o persoană eligibilă pentru 
a fi numită membru temporar al Agenţiei și, sub rezerva alineatelor 5 și 6 din 
prezentul articol, orice persoană astfel numită încetează a mai fi membru în mo-
mentul numirii unei persoane pentru a ocupa locul vacant sau, după caz, atunci 
când membrul care nu și-a mai putut îndeplini atribuţiile specifice funcției reia 
îndeplinirea acestora.

Art. 110.  Numirea funcţionarilor publici
1. Conform prevederilor prezentei Constituţii, prerogativele de a face nu-

miri în funcţii publice și de a revoca și exercita controlul disciplinar asupra per-
soanelor care deţin sau acţionează în calitatea oferită de aceste funcţii va apar-
ţine Prim-ministrului, care acţionează la recomandarea Agenției Funcționari-
lor Publici, cu condiția ca acesta să poată delega în scris, sub rezerva condiţiilor 
specificate într-un document de delegare, oricare dintre prerogativele menţionate 
la prezentul alineat către funcţionarul public sau o altă autoritate specificată în 
respectivul document.

2. O delegare a prerogativei în baza prezentului articol:
a. va avea loc fără a aduce atingere exercitării ei de către Prim-ministru, 

care acţionează la recomandarea Agenției Funcționarilor Publici;
b. poate autoriza funcţionarul public sau o altă autoritate vizată să o 

exercite cu sau fără trimitere la Agenția Funcționarilor Publici și
c. în privinţa recrutării funcţionarilor publici dintre persoane aflate 

în afara funcţiei publice, va fi exercitată, cu excepţia cazului în care 
recrutarea se face în urma unui concurs public anunţat în Monitorul 
Oficial, numai printr-un serviciu de ocupare a forţei de muncă 
susţinut din fonduri publice, care asigură faptul că nu se face nicio 
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discriminare vreunei persoane pe motiv de opinie politică și care 
prevede posibilitatea angajării exclusiv în interesul serviciului public 
și al naţiunii în general.

3. a. Împotriva oricărei decizii a unui funcţionar sau autorităţi publice de re-
vocare a unei persoane dintr-o funcţie publică poate fi exercitată o cale 
de atac adresată Prim-ministrului, care acţionează potrivit recomandă-
rii Agenției Funcționarilor Publici în exercitarea prerogativei delegate 
în baza alineatului 1 al prezentului articol, cu condiția ca această cale de 
atac să nu aducă prejudicii niciunei alte căi de atac prevăzute în baza ar-
ticolului 121, alineatul 1, din prezenta Constituție în legătură cu exerci-
tarea prerogativelor delegate în baza alineatului 1 al prezentului articol.

b. Calea de atac prevăzută de prezentul articol va fi exercitată potrivit 
prevederilor procedurale stabilite de Agenția Funcționarilor Publici 
în baza articolului 121, alineatul 1, din prezenta Constituție, cu con-
diția că orice procedură astfel prevăzută să fie identică pentru toate 
clasele de funcţionari publici.

c. În cazul în care este înaintat un recurs potrivit literei b a prezentului 
alineat de către orice funcţionar public, după examinarea lui de către 
Agenția Funcționarilor Publici, funcționarul va avea dreptul de a fi au-
diat de către Agenție în persoană și de a fi asistat de un reprezentant al 
oricărui sindicat din care face parte.

4. Nicio persoană nu va fi numită, potrivit prezentului articol, în sau pentru 
a acţiona în orice funcţie în cadrul aparatului de lucru al Președintelui Republi-
cii, cu excepţia cazului în care deține aprobarea Președintelui Republicii.

5. Prevederile prezentului articol nu se aplică în legătură cu:
a. funcţiile menţionate la articolele 91, 92 (cu excepţia alineatului 4 din 

acesta), 94, 95, alineatul 6, 100, 108 și 111 din prezenta Constituție sau
b. numirile pentru a acţiona în orice funcţie publică pe o perioadă de două 

luni sau mai puţin, în măsura în care pentru orice asemenea numire este 
necesară recomandarea Agenției Funcționarilor Publici sau

c. numirile în funcţiile menţionate la articolul 92, alineatul 4, și transfe-
rurile către și din funcţiile menţionate la articolul 112 din prezenta 
Constituție.

6. Recrutarea pentru angajare stabilită prin Constituţie sau prin sau în baza 
oricărei alte legi în cadrul oricărui organism sau parteneriat în care Guvernul Mal-
tei sau orice alt organism menţionat mai sus deţine pachetul de control ori asupra 
căruia aceștia deţin controlul efectiv se va face printr-un serviciu de ocupare a 
forţei de muncă prevăzut la alineatul 2 al prezentului articol, cu excepţia cazului în 
care recrutarea are loc în urma unui concurs public anunţat în mod legal.

Art. 111.  Principalii reprezentanţi ai Maltei în străinătate
1. Prerogativa de a desemna persoane pentru a deţine sau a acţiona în funcţii 

cărora li se aplică prezentul articol și de a revoca din funcţie persoanele astfel 
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numite aparţine Președintelui Republicii, care acţionează potrivit propunerii 
făcute de Prim-ministru, cu condiția ca, în legătură cu orice persoană selecta-
tă pentru a fi numită din cadrul funcției publice, Prim-ministrul să se consul-
te, înaintea comunicării propunerii sale potrivit prezentului articol, cu Agenția 
Funcționarilor Publici și, în momentul în care este revocată din funcţia în care a 
fost numită potrivit prezentului articol, persoana astfel numită se va întoarce la 
funcția publică pe care a deținut-o înaintea acestei numiri.

2. Funcţiile cărora li se aplică prezentul articol sunt funcţiile de Ambasador, 
Înalt Comisar sau alt reprezentant principal al Maltei în orice altă ţară.

Art. 112.  Transferul funcţionarilor publici
1. Prerogativa de a efectua transferuri în și din funcţii cărora li se aplică pre-

zentul articol aparţine Prim-ministrului care acționează după consultarea Agenției 
Funcționarilor Publici, cu condiția ca persoana numită în orice astfel de funcţie în 
baza prezentului articol să se întoarcă, la momentul încetării transferului din res-
pectiva funcţie, la funcția publică pe care o deținea înaintea numirii sale în funcţie.

2. Funcţiile cărora li se aplică prezentul articol sunt:
a. cele ai căror titulari trebuie să aibă reședinţa în afara Maltei pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a acestora și
b. cele din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Maltei, care pot fi 

stabilite periodic de Prim-ministru.

Art. 113.  Protejarea drepturilor de pensie
1. Sub rezerva articolului 114 din prezenta Constituție, legea aplicabilă pres-

tațiilor sociale cărora li se aplică prezentul articol va fi, în legătură cu orice per-
soană căreia i-au fost acordate sau care este eligibilă pentru a-i fi acordate aceste 
prestații sociale, legea în vigoare la data relevantă sau orice lege ulterioară care 
nu este mai puţin favorabilă respectivei persoane.

2. În prezentul articol, „data relevantă” înseamnă:
a. în legătură cu orice prestații sociale acordate înainte de data intrării 

în vigoare, data la care respectivele prestații sociale au fost acordate;
b. în legătură cu orice prestații sociale acordate sau care urmează a fi 

acordate la sau după data intrării în vigoare oricărei persoane sau în 
legătură cu orice persoană care a fost funcţionar public înaintea datei 
respective, data anterioară datei intrării în vigoare, și

c. în legătură cu orice prestații sociale acordate sau care urmează a fi 
acordate oricărei persoane sau în legătură cu orice persoană care 
devine funcţionar public la sau după data respectivă, data la care 
devine funcţionar public.

3. În cazul în care o persoană are dreptul de a exercita o opţiune referitoare 
la care dintre două sau mai multe legi se va aplica în cazul său, legea pe care o 
alege va fi considerată, în scopul prezentului articol, mai favorabilă acestuia de-
cât cealaltă lege sau celelalte legi.
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4. Orice prestație socială căreia i se aplică prezentul articol (care nu este o 
prestație socială reprezentând o cheltuială în cadrul unui alt buget public din 
Malta) va reprezenta o cheltuială din bugetul consolidat.

5. Prezentul articol se aplică oricăror prestații sociale plătibile în baza orică-
rei legi care prevede acordarea de pensii, gratuităţi sau compensaţii persoanelor 
care sunt sau au fost funcţionari publici în legătură cu serviciul lor public ori vă-
duvilor (văduvelor), copiilor, persoanelor întreținute sau reprezentanţilor legali 
ai acestor persoane în legătură cu serviciul respectiv.

6. Referirile la legea aplicabilă oricăror prestații sociale cărora li se aplică 
prezentul articol includ (fără a aduce atingere caracterului general al acestora) 
referiri la orice lege cu privire la momentul și modalitatea în care orice persoană 
se poate pensiona pentru a deveni eligibilă pentru respectivele prestații sociale.

7. Nicio prevedere legală sau nicio faptă săvârșită în baza unei legi nu va 
fi considerată neconformă cu prezentului articol sau o încălcare a acestuia, în 
măsura în care respectiva lege prevede că orice prestații sociale cărora li se aplică 
prezentul articol sunt sau pot fi reduse sau reţinute:

a. până când persoana eligibilă pentru acestea împlinește vârsta de 60 
de ani sau o vârstă mai mică ce poate fi stabilită în baza oricărei legi, 
dacă respectiva persoană primește un venit căruia i se aplică prezen-
tul alineat și respectiva prevedere este elaborată astfel încât respecti-
vul venit împreună cu orice prestații sociale regulate menţionate mai 
sus să nu depășească în total o sumă stabilită potrivit oricărei legi ca 
fiind o sumă nu mai mică decât salariul plătibil ocazional în legătură 
cu postul deţinut de respectiva persoană la momentul pensionării, lu-
ând în considerare, dacă respectivul salariu face obiectul unei creșteri 
treptate, numai creșterile corespunzătoare câștigate înaintea pensio-
nării sau

b. pentru a asigura respectarea cerinţelor legale referitoare la obiectivele 
literei a din prezentul alineat sau

c. dacă persoana eligibilă pentru acestea încetează a mai fi cetăţean al 
Maltei.

8. Venitul căruia i se aplică alineatul 7 din prezentul articol este reprezentat 
de orice remuneraţie în legătură cu sau un alt venit rezultând din orice angajare, 
muncă, serviciu, funcţie, activitate, afacere, profesie sau vocaţie sau din orice 
pensie, indemnizaţie, gratuitate ori plată similară aferentă oricărei asemenea an-
gajări sau altă sursă de venit.

Art. 114.  Acordarea şi reţinerea pensiilor
1. În cazul în care orice prestații sociale cărora li se aplică prezentul articol 

pot fi reţinute, reduse ca valoare sau suspendate de orice persoană sau autori-
tate în baza oricărei legi, este necesar acordul Agenției Funcționarilor Publici, 
cu excepţia cazului în care respectivele prestații sociale sunt reduse sau reţinute 
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potrivit legii la care se face referire la alineatul 7 al articolului 113 din prezenta 
Constituţie.

2. În cadrul acţiunilor întreprinse, Agenția Funcționarilor Publici nu își va 
da acordul în baza alineatului 1 din prezentul articol din motivul că orice persoa-
nă care deţine sau a deţinut oricare dintre funcţiile menţionate la articolele 91, 
95, alineatul 6, 100 și 108 din prezenta Constituţie s-a făcut vinovată de abatere 
disciplinară, cu excepţia cazului în care a fost revocată din funcţie din cauza 
acestei abateri disciplinare.

3. Prezentul articol se aplică oricăror prestații sociale plătibile în baza orică-
rei legi care prevede acordarea de pensii, gratuităţi sau compensaţii persoanelor 
care sunt sau au fost funcţionari publici în legătură cu serviciul lor public sau 
văduvilor, văduvelor, copiilor, persoanelor întreținute ori reprezentanţilor legali 
ai acestor persoane în legătură cu serviciul respectiv.

Art. 115.   Protecţia Agenției Funcționarilor Publici împotriva 
procedurilor judiciare

Nicio instanță judecătorească nu va ancheta dacă:
a. Agenția Funcționarilor Publici și-a îndeplinit în mod corect atribuțiile 

cu care a fost investită în baza prezentei Constituții;
b. orice membru al Agenției Funcționarilor Publici sau orice funcţionar 

public ori o altă autoritate și-a îndeplinit în mod corect atribuțiile 
delegate respectivului membru, funcţionar public sau autoritate, cu 
respectarea alineatului 1 din articolul 110 al prezentei Constituții sau

c. orice membru al Agenției Funcționarilor Publici sau orice funcţionar 
public sau altă autoritate și-a îndeplinit în mod corect orice altă 
atribuție legată de activitățile Agenției Funcționarilor Publici sau 
aflată în legătură cu orice atribuție menţionată la litera b.

CAPITOLUL XA 
Consiliile locale

Art. 115a.  Consiliile locale
Statul adoptă un sistem de administrare locală prin care teritoriul Maltei 

este împărţit într-un număr de localităţi stabilit prin lege, fiecare localitate fiind 
administrată de un Consiliu local ales de locuitorii respectivei localităţi și care 
este înfiinţat și funcţionează în termenii unei legi care poate fi în vigoare la acel 
moment.
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CAPITOLUL XI 
Dispoziţii diverse

Art. 116.  Acţiuni privind validitatea legilor
Dreptul de a contesta validitatea legilor pentru alte motive decât lipsa de 

conformitate cu prevederile articolelor 33 – 45 din prezenta Constituție revine 
tuturor persoanelor fără discriminare, iar o persoană care formulează o asemenea 
acţiune nu va trebui să dovedească niciun interes personal în susținerea acestei 
acţiuni.

Art. 117.  Interzicerea anumitor forme de asociere
1. Este ilegală înfiinţarea, menţinerea sau deţinerea calităţii de membru în 

orice asociere de persoane care sunt organizate și instruite sau organizate și echi-
pate în scopul de a permite să fie angajate pentru utilizarea sau expunerea de 
forţă fizică în promovarea oricărui subiect politic.

2. Prevederile prezentului articol vor fi aduse la îndeplinire în modalitatea 
prevăzută de Parlament.

Art. 118.  Autoritatea de Radiodifuziune
1. În Malta există o Autoritate de Radiodifuziune care este formată dintr-un 

Președinte și un număr de membri care nu poate fi mai mic de patru, potrivit 
legilor în vigoare la momentul respectiv în Malta.

2. Membrii Autorităţii de Radiodifuziune sunt numiţi de Președintele Repu-
blicii la propunerea Prim-ministrului dată după consultarea liderului opoziţiei.

3. O persoană nu este eligibilă pentru deţinerea funcţiei de membru al Au-
torităţii de Radiodifuziune dacă este ministru, secretar parlamentar, membru al 
Camerei Reprezentanților sau candidat în alegerile pentru aceasta, membru al 
unei autorităţi locale sau funcţionar public.

4. Pe o perioadă de trei ani de la data la care a deţinut ultima dată funcţia de 
membru al acesteia, un membru al acesteia nu va fi eligibil pentru numire sau 
pentru a acţiona în vreo funcţie publică.

5. Conform prezentului articol, funcţia de membru al Autorităţii de Radio-
difuziune va deveni vacantă:

a. la expirarea unei perioade de cinci ani de la data numirii sale sau la o 
dată anterioară, specificată în documentul prin care a fost numit, sau

b. dacă apar împrejurări care, în cazul în care acesta nu ar fi membru al 
Autorității, l-ar descalifica de la numirea în această funcţie.

6. Un membru al Autorităţii de Radiodifuziune poate fi eliberat din funcţie 
de către Președintele Republicii la recomandarea Prim-ministrului, iar acesta nu 
poate fi eliberat din funcţie decât pentru motivul neîndeplinirii atribuțiilor spe-
cifice funcţiei sale (indiferent dacă acest lucru rezultă dintr-o infirmitate fizică 
sau mentală ori din orice altă cauză) sau al unei abateri disciplinare.
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7. Dacă funcţia de membru al Autorităţii de Radiodifuziune este vacantă sau 
dacă, indiferent de motiv, un membru nu poate îndeplini îndatoririle aferente 
funcţiei sale, atunci Președintele Republicii, la propunerea Prim-ministrului co-
municată după consultarea liderului opoziţiei, poate desemna o persoană eligi-
bilă pentru a fi numită ca membru, în vederea îndeplinirii funcţiei de membru 
temporar al Autorităţii; conform alineatelor 5 și 6 din prezentul articol, orice per-
soană astfel numită încetează a mai fi membru în momentul numirii unei persoa-
ne pentru a ocupa locul vacant sau, după caz, atunci când membrul care nu și-a 
mai putut îndeplini îndatoririle acordate funcției reia îndeplinirea acestora.

8. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de articolul 119, alineatul 1, din pre-
zenta Constituție, Autoritatea de Radiodifuziune nu se va supune îndrumării sau 
controlului niciunei alte persoane sau autorităţi.

Art. 119.  Misiunea Autorităţii de Radiodifuziune
1. Misiunea Autorităţii de Radiodifuziune este aceea de a asigura faptul că, 

în măsura în care acest lucru este posibil, serviciile de difuzare radio și de televi-
ziune furnizate în Malta păstrează o imparţialitate corespunzătoare cu privire la 
subiectele politice sau industriale controversate ori în legătură cu politica publi-
că curentă și că facilităţile și timpii de difuzare sunt alocaţi în mod corect între 
persoanele aparţinând diferitelor partide politice.

2. Îndatorirea Autorităţii de Radiodifuziune menţionată la alineatul 1 al pre-
zentului articol nu va aduce atingere atribuțiilor și îndatoririlor care îi pot fi con-
ferite prin legile în vigoare la momentul respectiv în Malta.

Art. 120.  Agenția pentru ocuparea forţei de muncă
1. În Malta se înființează Agenția pentru Ocuparea Forţei de Muncă ce va fi 

formată dintr-un Președinte și patru membri.
2. Membrii Agenției pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt numiţi de 

Președintele Republicii care, pentru numirea Președintelui Agenției, va acţio-
na în conformitate cu propunerea Prim-ministrului, comunicată după con-
sultarea liderului opoziţiei, pentru numirea a doi dintre ceilalţi patru mem-
bri, va acţiona în conformitate cu propunerea Prim-ministrului, iar pentru 
numirea celorlalţi doi membri va acţiona în conformitate cu recomandarea 
liderului opoziţiei.

3. O persoană nu este eligibilă pentru deținerea funcţiei de membru al Agen-
ției pentru Ocuparea Forţei de Muncă dacă este ministru, secretar parlamentar, 
membru al Camerei Reprezentanților sau candidat în alegerile pentru aceasta, 
membru al unei autorităţi locale sau funcţionar public.

4. Un membru al Agenției pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu va fi eligibil 
pentru numire sau pentru a acţiona în vreo funcţie publică pe o perioadă de trei 
ani de la data la care a deţinut ultima dată funcţia de membru al Agenției pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă.

5. Conform prezentului articol, funcţia de membru al Agenției pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă va deveni vacantă:
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a. la expirarea unei perioade de trei ani de la data numirii sale sau
b. dacă apar împrejurări care, dacă acesta nu ar fi membru al Agenției, 

l-ar descalifica de la numirea în această funcţie.
6. Un membru al Agenției pentru ocuparea forţei de muncă poate fi elibe-

rat din funcţie de către Președintele Republicii, acţionând în conformitate cu 
recomandarea titularului funcţiei la propunerea căruia a fost numit respectivul 
membru, dată, dacă este cazul, în maniera prevăzută la alineatul 2 al prezen-
tului articol, însă respectivul membru nu poate fi eliberat din funcţie decât 
pe motivul neîndeplinirii atribuțiilor specifice funcției (indiferent dacă acest 
lucru rezultă dintr-o infirmitate fizică sau mentală ori din orice altă cauză) sau 
al unei abateri disciplinare.

7. Dacă funcţia de membru al Agenției pentru ocuparea forţei de mun-
că este vacantă sau dacă, indiferent de motiv, un membru nu poate îndeplini 
îndatoririle acordate funcției sale, atunci Președintele Republicii, acţionând 
în conformitate cu titularul funcţiei la a cărui recomandare a fost numit res-
pectivul membru, dată, dacă este cazul, în maniera prevăzută la alineatul 2 al 
prezentului articol, poate desemna o persoană eligibilă pentru a fi numită ca 
membru, în vederea îndeplinirii funcţiei de membru temporar al Comisiei;  
sub rezerva alineatelor 5 și 6 din prezentul articol, orice persoană astfel numită 
încetează a mai fi membru în momentul numirii unei persoane pentru a ocupa 
locul vacant sau, după caz, atunci când membrul care nu și-a mai putut înde-
plini atribuțiile specifice funcției reia îndeplinirea acestora.

8. Misiunea Agenției pentru Ocuparea Forţei de Muncă este aceea de a asigura 
faptul că, în privinţa ocupării forţei de muncă, nu se face și nici nu se acordă în 
favoarea sau împotriva vreunei persoane niciun fel de discriminare, care nu este 
justificabilă într-o societate democratică, pe motiv de opinie politică.

9. Orice persoană care pretinde că a fost discriminată poate solicita Agenției 
de Ocupare a Forţei de Muncă să soluționeze situația în modalitatea și în terme-
nul prevăzute de lege, cu acordarea despăgubirilor.

10. Parlamentul va adopta prevederi care conferă Agenției de Ocupare a 
Forţei de Muncă prerogativele care sunt necesare sau oportune pentru a permite 
Agenției să acorde o soluţionare adecvată și, de o manieră generală, să-și înde-
plinească misiunea în baza prezentei Constituţii.

Art. 121.  Prerogativele şi procedura agențiilor
1. Orice agenție înfiinţată prin prezenta Constituție poate, cu consimţă-

mântul Prim-ministrului sau al altui ministru autorizat în acest scop de către 
Prim-ministru, printr-o reglementare sau în alt mod, să-și reglementeze pro-
pria procedură și să confere competențe și să impună obligații de serviciu oricărui 
funcţionar sau oricărei autorităţi publice a Guvernului Maltei în scopul îndepli-
nirii atribuțiilor sale.
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2. Orice agenție înfiinţată prin prezenta Constituție poate acţiona fără a lua 
în considerare locurile sale vacante sau absenţa unui membru al său, iar lucrările 
sale vor fi valabile în ciuda faptului că unele persoane ce nu erau îndreptățite să 
participe au luat parte la acestea.

3. Orice chestiune supusă dezbaterii pentru luarea unei decizii în cadrul 
unei ședinţe a agențiilor înfiinţate prin prezenta Constituție va fi stabilită cu ma-
joritatea voturilor tuturor membrilor acesteia, iar în caz de egalitate de voturi, 
membrul care prezidează ședinţa va avea un vot decisiv.

4. În scopul alineatului 3 din prezentul articol, referirile la un membru al 
Autorității Electorale vor fi interpretate ca incluzând referiri la Președintele res-
pectivei Autorități.

5. Prevederile prezentului articol se aplică Autorităţii de Radiodifuziune în-
fiinţate prin prezenta Constituție.

122.  Demisii
1. Orice persoană care este numită, aleasă sau selectată în alt mod într-o 

funcţie înfiinţată prin prezenta Constituție (inclusiv funcţia de Prim-ministru 
sau alt ministru sau secretar parlamentar) poate demisiona din respectiva func-
ţie printr-un document scris adresat persoanei sau autorităţii care a numit-o, a 
ales-o sau a selectat-o.

2. Demisia oricărei persoane din funcţia ocupată va intra în vigoare la mo-
mentul primirii documentului de demisie de persoana sau autoritatea căreia îi 
este adresat sau de orice persoană autorizată de respectiva persoană sau autori-
tate să-l primească.

Art. 123.  Renumiri
1. Cu excepţia cazului în care prezenta Constituție prevede altfel, în cazul 

în care orice persoană a eliberat o funcţie înfiinţată prin prezenta Constituție, 
inclusiv funcţia de Prim-ministru sau alt ministru sau secretar parlamentar, 
aceasta poate, potrivit prevederilor prezentei Constituţii și dacă este eligibilă, să 
fie numită, aleasă sau selectată în alt mod, din nou, pentru a deţine respectiva 
funcţie.

2. Alineatul 1 al prezentului articol nu se aplică funcţiei de Președinte al Re-
publicii, dar, potrivit articolului 49 din Constituţie, se aplică în cazul unei per-
soane numite pentru îndeplinirea îndatoririlor Președintelui Republicii.

3. În cazul în care prezenta Constituție conferă o prerogativă oricărei per-
soane sau autorităţi de a face o numire într-o funcţie publică, o persoană poate 
fi numită în acea funcţie fără a lua în considerare faptul că este posibil ca o altă 
persoană să deţină funcţia respectivă, atunci când persoana în cauză se află în 
concediu până la părăsirea funcţiei; în cazul în care două sau mai multe persoa-
ne deţin aceeași funcţie datorită unei numiri făcute potrivit prezentului alineat, 
atunci, în scopul funcţiei conferite titularului acelei funcții, persoana care a fost 
numită ultima va fi considerată titularul unic al funcţiei.
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Art. 124.  Interpretare
1. În prezenta Constituție, cu excepția cazului în care contextul impune altfel:

– „Act adoptat de Parlament” înseamnă orice lege adoptată de Parlament;
– „data intrării în vigoare” înseamnă 21 septembrie 1964;
– „Cabinetul” înseamnă Cabinetul înfiinţat prin articolul 79 din pre-

zenta Constituție;
– „Commonwealth” înseamnă Malta, orice ţară căreia i se aplică articolul 

23 din prezenta Constituție și orice colonie a oricărei asemenea ţări;
– „bugetul consolidat” înseamnă bugetul consolidat înfiinţat prin arti-

colul 102 din prezenta Constituție;
– „Curtea Constituțională” înseamnă Curtea Constituțională înfiinţată 

prin articolul 95 din prezenta Constituție;
– „exerciţiu financiar” înseamnă perioada de 12 luni care ia sfârșit 

la data de 31 decembrie a fiecărui an sau la o dată prevăzută de 
Parlament;

– „Monitorul Oficial” înseamnă Monitorul Oficial al Maltei sau orice 
alt jurnal oficial care îl înlocuiește, în care publicarea se realizează 
prin ordin al Guvernului Maltei;

– „Cameră” înseamnă Camera Reprezentanților înfiinţată prin articolul 
51 din prezenta Constituție;

– „lege” include orice instrument care are forţă de lege și orice lege ne-
scrisă, iar „legal” și „în mod legal” vor fi interpretate în consecinţă;

– „Malta” înseamnă Insula Malta, Insula Gozo și celelalte insule din 
arhipelagul maltez, inclusiv apele teritoriale ale acestora;

– „jurământ de credință” înseamnă jurământul de credință prevăzut în 
Anexa 3 la prezenta Constituție sau orice alt jurământ prevăzut de 
Parlament;

– „Parlament” înseamnă Parlamentul Maltei;
– „funcție publică” înseamnă o funcție remunerată din fonduri publice;
– „funcţionar public” înseamnă titularul oricărei funcţii publice sau 

persoana numită să acţioneze în această funcţie;
– „serviciu public” înseamnă, conform alineatelor 2 și 3 ale prezentului 

articol, serviciul oferit de Guvernului Maltei ca autoritate publică;
– „sesiune” înseamnă ședinţele Camerei Reprezentanților care încep la 

momentul întrunirii sale pentru prima dată după intrarea în vigoare 
a prezentei constituţii sau după prorogarea ori dizolvarea Parlamen-
tului în orice moment și care iau sfârșit atunci când Parlamentul este 
prorogat sau dizolvat fără a fi fost prorogat;

– „ședinţă” înseamnă o perioadă în care Camera Reprezentanților este 
întrunită fără întrerupere și include orice perioadă în care Camera se 
întrunește în plen;
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– „Președintele Camerei” și „Vicepreședintele Camerei” înseamnă pre-
ședintele Camerei și, respectiv, vicepreședintele Camerei aleși în baza 
articolului 59 din prezenta Constituție.

2. În prezenta Constituție, cu excepția cazului în care contextul impune  
altfel, „serviciul public” include serviciul aferent funcţiei de judecător la instan-
ţele superioare, serviciul aferent funcţiei de Auditor General și Auditor General 
Adjunct, serviciul aferent funcţiei de magistrat la instanţele inferioare și serviciul 
aferent funcţiei de membru al forțelor polițienești ale Maltei.

3. În prezenta Constituție, „serviciul public” nu include serviciul aferent 
funcţiei de:

i. Prim-ministru sau ministru, secretar parlamentar, Președinte al 
 Camerei, Vicepreședinte al Camerei, membru al Camerei Repre-
zentanților sau membru al unei Comisii înfiinţate prin prezenta 
Constituție;

ii. Ambasador, Înalt Comisar sau alt reprezentant principal al Maltei în 
orice altă ţară, cu excepţia cazului în care titularul funcţiei este selec-
tat din cadrul serviciului public sau

iii. membru al oricărui consiliu, colegiu, complet, comitet sau al unui alt 
organism similar înfiinţat prin sau în baza oricărei legi, cu excepţia 
prevederilor care pot fi adoptate de Parlament.

4. În sensul prezentei Constituții, nu se va considera că o persoană deţine o 
funcţie publică doar în virtutea faptului că primește o pensie sau o altă indem-
nizaţie similară în legătură cu serviciul public.

5. În prezenta Constituție, cu excepția cazului în care contextul impune 
altfel:

a. o referire la numirea în orice funcţie va fi interpretată ca incluzând o 
referire la numirea aferentă promovării sau transferului în respectiva 
funcţie și la numirea unei persoane pentru îndeplinirea îndatoririlor 
acordate respectivei funcții pe durata perioadei în care aceasta este 
vacantă sau în care titularul acestuia este în concediu ori nu își 
poate îndeplini îndatoririle respective (din cauza absenţei sau a unei 
infirmităţi fizice sau mentale sau din orice altă cauză) și

b. o referire la titularul unei funcţii prin termenul care desemnează 
funcţia respectivă sau prin referire la prevederea prezentei Constituţii 
care înfiinţează respectiva funcţie va fi interpretată ca incluzând 
o referire la orice persoană care îndeplinește în mod legal, pentru 
prima dată, îndatoririle acordate respectivei funcții.

6. În cazul în care prezenta Constituție acordă oricărei persoane sau auto-
rităţi prerogativa de a numi o persoană pentru a îndeplini îndatoririle acordate 
oricărei funcții, dacă titularul acesteia nu poate îndeplini respectivele îndatoriri, 
nicio astfel de numire nu va fi pusă în discuţie pe motivul că titularul funcţiei nu 
și-a putut îndeplini aceste îndatoriri.
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7. Referirile din prezenta Constituție la prerogativa de a revoca un funcţio-
nar public din funcţie vor fi interpretate ca incluzând referiri la orice prerogativă 
conferită prin orice lege de a cere sau permite respectivului funcţionar să se re-
tragă din serviciul public, cu condiția că:

a. nicio prevedere din prezentul alineat nu va fi interpretată în sensul că 
acordă oricărei persoane sau autorităţi prerogativa de a solicita unei 
persoane care deţine oricare dintre funcţiile menţionate la articolele 
91, 95, alineatul 6, 100 sau 108, alineatul 1, ori 9 din prezenta Consti-
tuție să se retragă din serviciul public și

b. prevederile prezentului alineat nu se vor aplica niciunei prerogative 
conferite prin orice lege de a permite persoanei să se retragă din serviciul 
public în cazul în care respectiva persoană a solicitat permisiunea de a 
se retrage din serviciul public din motive medicale dovedite.

8. Nicio prevedere din prezenta Constituție, care conferă oricărei persoane 
sau autorităţi prerogativa de a revoca un funcţionar public din funcţie, nu va pre-
judicia prerogativa de a desfiinţa orice funcţie a oricărei persoane ori autorităţi 
sau a oricărei lege care prevede pensionarea obligatorie a funcţionarilor publici 
în general ori a oricărei clase de funcţionari publici la împlinirea unei vârste 
specificate în aceasta.

9. În cazul în care prin prezenta Constituție se conferă prerogativa de a emite 
proclamaţii, ordine, norme sau regulamente sau de a da dispoziții și de a efectua 
numiri, acea prerogativă va fi interpretată ca incluzând o prerogativă ce poate 
fi exercitată în mod similar pentru a amenda sau revoca astfel de proclamaţii, 
ordine, norme, regulamente, dispoziții sau numiri.

10. Nicio prevedere din prezenta Constituție potrivit căreia nicio persoană 
sau autoritate nu se va supune îndrumării sau controlului vreunei alte persoane 
sau autorităţi în exercitarea oricăror funcţii în baza prezentei Constituţii nu va 
fi interpretată ca împiedicând instanţa să-și exercite competența în legătură cu 
orice chestiune, dacă respectiva persoană sau autoritate a îndeplinit acele funcţii 
potrivit prezentei Constituții sau oricărei alte legi.

11. În cazul în care prezenta Constituție impune unei persoane să depună jură-
mânt, acesteia i se va permite, dacă dorește, să respecte cerinţa printr-o declaraţie.

12. Cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, orice referire din 
prezenta Constituție la o lege adoptată înaintea intrării în vigoare a prezentei 
Constituţii va fi interpretată ca fiind o referire la respectiva lege, după cum este 
în vigoare imediat înaintea datei intrării în vigoare.

13. Orice referire din prezenta Constituție la o lege care modifică sau înlo-
cuiește orice altă lege va fi interpretată ca incluzând o referire la o lege care modi-
fică, readoptă, cu sau fără amendamente ori modificări, sau elaborează prevederi 
diferite în locul respectivei legi.

14. În cazul în care Parlamentul a prevăzut prin lege interpretarea ac-
telor adoptate de Parlament, prevederile oricărei asemenea legi, chiar dacă se 
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menţionează că se aplică legilor adoptate după intrarea în vigoare a acestora, se 
vor aplica în scopul interpretării prezentei Constituţii și în alt mod în legătură 
cu aceasta, după cum se aplică în scopul interpretării și în alt mod în legătură cu 
actele adoptate de Parlament ca și cum prezenta Constituție ar fi un act adoptat 
de Parlament după intrarea în vigoare a respectivei legi menţionate mai sus, cu 
condiția că, până la momentul în care Parlamentul a elaborat o prevedere, după 
cum se menţionează mai sus, legea aplicabilă pentru interpretarea prezentei 
Constituţii și în alt mod în legătură cu aceasta să fie legea care era aplicabilă în 
acest scop la data intrării în vigoare.

ANEXA I 
Articolul 47, alineatul 7

Codul penal (Capitolul 9)
Codul legilor privind forţele de poliţie (Capitolul 10)
Codul de organizare și procedură civilă (Capitolul 12)
Codul comercial (Capitolul 13)
Codul civil (Capitolul 16)

ANEXA II 
Jurămintele cu ocazia preluării funcției (articolele 50 și 89)

a.  Jurământul pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiei  
de Preşedinte al Republicii

Eu, ................................., jur/afirm în mod solemn că voi îndeplini cu credinţă 
funcţia de Președinte al Republicii (voi îndeplini funcţiile Președintelui 
Republicii) Malta, și că voi depune toate eforturile pentru a păstra, proteja și 
apăra Constituţia Maltei. (Așa să-mi ajute Dumnezeu).

b.  Jurământul pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiei 
de Prim-ministru sau ministru ori secretar parlamentar

Eu, ................................., jur/afirm în mod solemn că îmi voi îndeplini în mod 
imparţial, cu credinţă și conștiinciozitate obligaţiile în calitate de (Prim-minis-
tru/ministru/secretar parlamentar) potrivit Constituţiei și legilor Maltei. (Așa 
să-mi ajute Dumnezeu).
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ANEXA III 
Jurământul de supunere (Articolul 124, alineatul 1)

Eu, ................................., jur/afirm în mod solemn că voi manifesta credinţă 
adevărată și supunere faţă de poporul Republicii Malta și față de Constituţia 
acesteia. (Așa să-mi ajute Dumnezeu).

ANEXA IV 
Lista ţărilor din Commonwealth în afara Maltei (articolul 23)

Antigua și Barbuda
Australia
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belize
Botswana
Brunei Darussalam
Camerun
Canada
Cipru
Republica Dominicană
Gambia
Ghana
Grenada
Guyana
India
Jamaica
Kenya
Kiribati
Lesotho
Malawi
Malaezia
Maldive
Maurițius
Mozambic
Namibia

Nauru
Noua Zeelandă
Nigeria
Pakistan
Papua Noua Guinee
Sfântul Kitts și Nevis
Sfânta Lucia
Sfântul Vicențiu și Grenadine
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Insulele Solomon
Africa de Sud
Sri Lanka
Swaziland
Tanzania
Tonga
Trinidad și Tobago
Tuvalu
Uganda
Regatul Unit al Marii Britanii  
și al Irlandei de Nord și coloniile 
acestuia
Vanuatu
Samoa de Vest
Zambia
Zimbabwe




