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1. Scurt istoric

Prima Constituţie portugheză a fost elaborată în 1822. Un șir de revoluţii pe 
parcursul unui secol au dus la apariţia constituţiilor din 1822 (revoluţia liberală 
din 1820), din 1826, din 1838 (războiul liberal), din 1911 (revoluţia republicană 
din 1910) și din 1933 (28 mai 1926 – lovitura de stat).

Pe data de 25 aprilie 1974 Mișcarea Forţelor Armate (ofițerii tineri fiind pro-
motorii) a pus capăt regimului fascist portughez, fiind cunoscută în istorie ca  
„Revoluția Garoafelor Roșii”.

Revoluţia a readus oamenilor drepturile și libertăţile fundamentale. Puterea 
Constituantă portugheză a creat o Constituţie ce afirmă decizia poporului de a 
trăi într-un stat a cărui independenţă este garantată și ocrotită, ce asigură drep-
turile fundamentale ale cetăţeanului, ce funcţionează pe baza principiilor demo-
cratice, a statului de drept, fiind un stat social, ce respectă dorinţele poporului 
portughez și are în vedere o construcţie statală caracterizată de libertate, domnia 
legii și fraternitate.

Astfel, la data de 2 aprilie 1976 Puterea Constituantă s-a întrunit în plen și a 
adoptat Constituţia Portugaliei, pe baza principiilor enunţate mai sus.

Constituţia din 1976, care a definit Portugalia ca o „Republică... implicată în 
formarea unei societăţi fără clase”, a fost revizuită în 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 
2004 și 2005 în scopul de a pune bazele pentru privatizările ulterioare ale firme-
lor naţionalizate și ale mass-mediei, pentru plasarea armatei sub un control civil 
strict, a aderării Portugaliei la Uniunea Europeană, a recunoașterii autonomiei 
Insulelor Azore și Madeira și pentru a face Constituţia compatibilă cu Tratatul de 
la Maastricht. 

Documentul original a reflectat opţiunile politice și ideologice ale contextului 
revoluţionar, după răsturnarea regimului autoritar din aprilie 1974. A confirmat 
tranziţia spre un sistem de stânga, bazat pe naţionalizarea principalelor mijloace 
de producţie și pe continua participare a forţelor armate la exercitarea puterii po-
litice prin Consiliul Revoluţiei. În același timp, dădea, pentru prima dată, Adună-
rii Republicii (Parlamentul) puterea de a revizui Constituţia.

Revizuirile Constituţiei portugheze, destul de numeroase, au avut diverse sco-
puri, toate fiind impuse de evoluția istorică ulterioară adoptării textului din 1976.
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Astfel, modificarea din 1982 urmărea compatibilitatea dintre noile realități 
și sistemul normativ, flexibilizarea sistemului economic și redefinirea structurii 
organizaţionale prin care se exercita puterea politică (a fost abolit Consiliul Re-
voluţiei și s-a înfiinţat Curtea Constituţională). Revizuirea constituţională din 
1989, la rândul ei, a contribuit la deschiderea mai pronunţată a sistemului eco-
nomic și a pus capăt aplicării principiului ireversibilităţii naţionalizărilor care  
avuseseră loc imediat după revoluţia din 1974. Revizuirile Legii fundamentale din 
1992 și 1997 au avut ca obiective adaptarea textului la principiile tratatelor UE 
și la Tratatele de la Maastricht și Amsterdam, acordarea dreptului de vot pentru 
cetăţenii străini rezidenți în alte state UE, crearea de circumscripţii uninominale, 
acordarea dreptului de iniţiativă legislativă pentru cetăţenii portughezi, dar și 
întărirea puterii legislative exclusive a Adunării Republicii.

În ceea ce privește revizuirea din 2001, au fost efectuate modificări în regu-
lile de extrădare pentru a permite Portugaliei să ratifice Convenţia referitoare 
la  Curtea Penală Internaţională, în timp ce revizuirea constituţională din 2004 
a avut ca principale obiective acordarea unei mai mari autonomii politice și 
administrative regiunilor autonome Madeira și Azore, clarificarea reglemen-
tărilor privind relaţiile internaţionale și dreptul internaţional, eficientizarea 
transpunerii  acquis-ului european în legislaţia internă, consolidarea princi-
piului limitării puterilor politice în exercitarea funcţiilor publice și, în cele 
din urmă, întărirea principiului nediscriminării, în special în ceea ce privește 
orientările sexuale.

Conform ultimei revizuiri, cea din 2005, se organizează referendum pentru 
aprobarea tratatelor vizând construcţia europeană.

2. Raporturile dintre principalele autorităţi statale

Constituţia Portugaliei stabilește că suveranitatea aparține poporului, iar statul 
portughez este o republică democratică. Statul este unitar cu excepţia sistemelor 
insulare care se pot autoguverna conform principiului subsidiarităţii și descentra-
lizării. Este stabilită la rang constituţional existenţa Băncii Naţionale a Portugaliei. 
De asemenea, există un sistem fiscal bazat pe taxare egală. 

Puterile politice în stat sunt exercitate prin intermediul Președintelui, Adună-
rii Republicii, Guvernului și instanţelor de judecată. Ele sunt separate, dar interde-
pendente. Autorităţile regionale sau locale nu își pot delega între ele puteri. Se pot 
înfiinţa organe colegiale care se pot întruni și lua decizii în prezenţa majorităţii 
membrilor lor. Nimeni nu poate deţine o funcţie pe viaţă. Deţinătorii de funcţii 
executive au limite de mandat stabilite prin lege. 

Președintele garantează independenţa naţională, unitatea statului și funcţio-
narea adecvată a instituţiilor și este șeful forţelor armate. El prezidează Consi-
liul de Stat și convoacă ședinţele extraordinare ale Adunării Republicii. Preșe-
dintele numește Prim-ministrul și tot el îl demite, putând demite și Guvernul, 
care, potrivit normelor constituționale, este numit la propunerea Premierului. 
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La solicitarea Premierului, șeful statului prezidează Consiliul de Miniștri. După 
consultarea Guvernului, Președintele numește reprezentanţii Republicii în regiu-
nile autonome. Tot șeful statului îi poate demite și pe aceștia. La propunerea 
Guvernului, numește Președintele Curţii de Audit și, la fel, Procurorul General. 
Președintele îi poate, în mod simetric, demite. Președintele Portugaliei are pre-
rogativa de a numi cinci membri în Consiliul de Stat și doi membri în Consiliul 
Suprem Judiciar. 

Tot acesta prezidează Consiliul Suprem Naţional de Apărare și, la propunerea 
Guvernului, numește șeful statului-major al armatei, respectiv adjunctul acestuia, 
precum și șefii celorlalte servicii naționale armate. Acesta declară starea de asediu, 
promulgă legi, după consultarea Guvernului oferă graţiere și modifică sentinţe, 
solicită control de constituţionalitate a priori sau a posteriori. Similar cu alți șefi de 
stat, Președintele Portugaliei acordă decoraţii. De asemenea, are responsabilităţi 
și cu privire la relațiile internaţionale, în general privind reprezentarea statului 
portughez. Există proceduri referitoare și la refuzul de promulgare a unei legi, 
date tot în competenţa șefului statului portughez. 

Consiliul de Stat este organul politic care îl sfătuiește pe Președintele Repu blicii 
în problemele statale. Este compus din Președintele Parlamentului, Prim-minis-
tru, Președintele Curţii Constituţionale, Avocatul Poporului, președinţii guver-
nelor regionale, cinci cetăţeni numiţi de Președinte și cinci numiţi de Parlament. 

Adunarea Republicii (Parlamentul – unicameral) are între 180 și 230 de 
membri (art. 148). Parlamentul adoptă legile și decide amendamentele cu atri-
buții esențiale la Constituţie. Acesta autorizează Guvernul să legifereze, ală-
turi de guvernele regionale. De asemenea, acordă graţiere colectivă și amnis-
tie (generală). La propunerea Guvernului, adoptă legi referitoare la planurile 
naţionale și bugetul de stat. Parlamentul propune Președintelui probleme de 
interes naţional pentru a fi aprobate prin referendum. Adunarea Republicii 
confirmă sau autorizează stările de asediu sau de urgenţă și, totodată, încuvi-
inţează deciziile Președintelui de a declara război sau pace. Parlamentul este 
responsabil să verifice acţiunile Guvernului și ale administraţiei publice. Este 
responsabil să asiste la învestirea Președintelui Portugaliei, să consimtă la ple-
carea Președintelui de pe teritoriul portughez, să promoveze acţiunile judici-
are împotriva Președintelui și să decidă suspendarea membrilor Guvernului. 
Această autoritate publică examinează și aprobă programul de guvernare și 
votează moţiunile de cenzură. Numește zece judecători la Curtea Constitu-
ţională, numește Avocatul Poporului, Președintele Consiliului Economic și 
Social, șapte membri ai Consiliului Suprem Judiciar, membrii autorității de 
control al mass-media și membrii altor autorități consacrate constituţional. 
De asemenea, Parlamentul supervizează implicarea contingentelor militare 
portugheze în misiuni în străinătate. 

Membrii Guvernului pot lua parte la ședinţele în plen ale Parlamentului la care 
pot fi substituiţi de secretari de stat și pot avea intervenții conform regulilor de 
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procedură. Ei pot lua parte la ședinţele comisiilor parlamentare și pot fi convocaţi 
la acestea pentru a da explicaţii privind politicile guvernamentale. 

Guvernul conduce politica generală a ţării și este autoritatea supremă a admi-
nistraţiei publice. Numirea Prim-ministrului de către Președinte se face în baza 
rezultatelor electorale. Programul de guvernare și deciziile Consiliului de Miniștri 
sunt obligatorii pentru toţi membrii Guvernului. Guvernul poate cere acordarea 
unui vot de încredere pentru declaraţii de politică generală sau probleme de inte-
res naţional. 

3. Puterea judecătorească

Instanţele administrează justiţia în numele poporului. Curţile au obligaţia să 
apere drepturile omului și să respingă orice atacuri împotriva statului de drept 
și democraţiei. Prin lege se pot înfiinţa instrumente non-judiciare de rezolvare 
a conflictelor. Curţile (la fel și judecătorii) sunt independente și se supun numai 
legii, însă Legea fundamentală portugheză pune accentul, sub aspect terminologic, 
pe instanțele judecătorești, din context rezultând că și judecătorii au același regim 
constituțional – independență și inamovibilitate clasică. 

Deciziile instanţelor sunt obligatorii și sunt superioare deciziilor oricăror altor 
autorităţi. Legea organică descrie modul în care se respectă hotărârile judecătorești 
și pedepsele pentru nerespectarea acestora. Şedinţele sunt publice, cu excepţiile 
cunoscute și în alte sisteme de drept. 

Curţile cu juraţi pot fi instituite, prin excepţie, dacă permite legea, în cazurile 
penale deosebite, cu excepția dosarelor de terorism și crimă organizată. Este 
permisă și participarea magistraţilor-asistenţi (persoane fără cunoștinţe juridice) 
în procese legate de muncă, sănătate publică, contravenţii, executarea sentinţelor 
sau alte cazuri în care s-au încălcat valori sociale fundamentale.

Pe lângă Curtea Constituţională, care face parte din sistemul naţional al 
curţilor, mai există și Curtea Supremă de Justiţie și curţile de prim grad de 
jurisdicţie și de al doilea grad. Alături de acestea, există Curtea Administrativă 
Supremă și Curtea de Audit, similară Curţii de Conturi din sistemul românesc, 
precum și alte instanţe administrative și fiscale. Există posibilitatea înfiinţării 
de instanţe maritime, tribunale arbitrale și judecătorii de pace. Sunt interzise 
instanţele extraordinare care să fie înființate pentru a judeca anumite tipuri de 
infracţiuni. 

Fără a aduce atingere competențelor Curţii Constituţionale, Curtea Supremă 
de Justiţie se află în vârful ierarhiei instanţelor. Judecătorii din cadrul acestei in-
stanţe aleg un Președinte. Competenţa instanţei supreme este descrisă prin lege 
organică. Curţile de primă instanţă sunt cele districtuale, iar pentru gradul urmă-
tor de jurisdicție sunt organizate Curţile de Apel, ca regulă generală. Există secţii 
specializate pe domenii ale dreptului, în general la toate categoriile de instanțe 
judecătorești. 
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Curtea Supremă Administrativă constituie vârful ierarhiei instanţelor adminis-
trative și fiscale. Judecătorii instanței supreme administrative aleg un Președinte și 
au competenţă limitată numai în domeniul administrativ și fiscal. 

Curţile marţiale se pot înființa numai pe timp de război, funcționează pe du-
rata războiului și sunt compuse din judecători militari, fiind privite ca instanțe 
judecătorești specializate și temporare.

Curtea de Audit este singura care are autoritatea de a verifica legalitatea chel-
tuirii banului public și de a judeca astfel de procese conform legii organice. Este 
cea care furnizează puncte de vedere oficiale pentru Bugetul General privind asi-
gurările sociale, pentru conturile regiunilor autonome Azore și Madeira, cea care 
decide vinovăția pentru infracţiuni în domeniul financiar. Poate avea orice alte 
competenţe pe care le stabilește legea organică. Este descentralizată pe regiuni, 
inclusiv pentru insulele amintite. 

Judecătorii formează un singur corp al magistraţilor conform art. 215 și li se aplică 
același statut profesional. Prin lege organică se decide modul de selecţie a judecători-
lor de primă instanţă. Promovarea la cel de-al doilea grad este bazată pe merite pro-
fesionale, în corelare cu decizia reprezentanților corpului profesional al magistraților. 
Numirea la Curtea Supremă de Justiţie depinde de decizia judecătorilor, procurorilor 
și altor membri reprezentativi din lumea juridică, potrivit legii organice. Constituția 
stabilește garanţii și incompatibilităţi privind stabilitatea și inamovibilitatea judecăto-
rilor care nu răspund pentru opiniile lor exprimate prin sentinţe. 

Numirea, transferul, promovarea și acţiunea disciplinară împotriva tutu-
ror judecătorilor sunt în responsabilitatea Consiliului Judiciar Suprem. Acest 
Consiliu, conform art. 218, este compus din doi membri numiţi de Președin-
tele Republicii, șapte sunt aleși de Adunarea parlamentară, iar alţi șapte sunt 
aleși de asociațiile judecătorilor, conform principiului reprezentării proporţi-
onale. Toate regulile cărora se supun judecătorii sunt aplicabile și membrilor 
acestui Consiliu. Constituția prevede că există și corpul profesional al pro-
curorilor, respectiv un Birou (în sensul de entitate de coordonare a tuturor 
procurorilor portughezi) al Procurorului (Avocatului) General, acesta având 
un mandat de șase ani. 

4. Administraţia publică locală şi organizarea administrativ-teritorială

Portugalia continentală este formată din 18 districte (distritos, singular – distrito):
– Aveiro;
– Beja;
– Braga;
– Bragança;
– Castelo Branco;
– Coimbra;
– Évora;
– Faro;



370 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

– Guarda;
– Leiria;
– Lisboa (Lisabona);
– Portalegre;
– Porto;
– Santarém;
– Setúbal;
– Viana do Castelo;
– Vila Real;
– Viseu.

Pe lângă acestea, există două regiuni autonome (regiões autónomas), și anume 
Insulele Azore (Açores) și Madeira. 

Fiecare district este subdivizat în municipii.
Capitolul referitor la activităţile administraţiei publice conţine principii con-

stituţionale despre promovarea și apărarea interesului public în raport cu cel pri-
vat, exercitarea funcţiei publice cu imparţialitate, dreptul la audiere și la apărare 
în cadrul procedurilor disciplinare, participarea cetăţenească la procesul decizio-
nal administrativ care afectează comunitatea, dar și cu privire la responsabilitatea 
funcţionarilor publici.

Desigur, întreaga administraţie publică, în frunte cu Guvernul, se subordonează 
legii, dar spre deosebire de legislaţia și sistemul juridic din alte state europene, Exe-
cutivul are o competenţă legislativă proprie, distinctă de cea a Parlamentului, exer-
citată prin reglementări de natură primară, nu derivată din lege. Totuși, intervenţia 
administrativă asupra domeniului drepturilor fundamentale sau care ar putea afecta 
aceste drepturi cere însă legitimare printr-un act juridic emis de Parlament.

Structura organizațională democratică a statului include, de asemenea, și auto-
ritățile locale care sunt entități corporative teritoriale, au organe de repre zen tare și 
urmăresc interesele populației locale. Pe teritoriul continental, autoritățile locale 
includ parohii, municipalități și regiuni administrative. La rândul lor, regiunile 
autonome Azore și Madeira includ parohii și municipalități.

În zonele urbane mari și pe insule, legea poate crea alte forme de organizare 
administrativă locală, potrivit condițiilor specifice predominante. Forțele muni-
cipale de poliție cooperează în vederea menținerii ordinii publice și a protejării 
comunităților locale.

Autoritățile locale dispun de propriile mijloace materiale și resurse financiare. 
Legea stabilește normele care guvernează finanțele locale și încearcă să se asigure 
că resursele publice sunt împărțite într-un mod echitabil între stat și autoritățile 
locale din aceeași categorie.

Structurile organizaționale ale autorităților locale includ atât o adunare aleasă, 
cu competențe privind luarea deciziilor, cât și un organ executiv colegial care este 
responsabil în fața adunării. Aceste adunări sunt alese prin sufragiu universal, 
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direct și secret al cetățenilor care sunt înregistrați cu drept de vot în zona autorității 
locale în cauză, potrivit sistemului reprezentării proporționale.

Organul executiv colegial este compus dintr-un număr adecvat de membri. 
Primul candidat de pe listă care primește cele mai multe din voturile exprimate 
este numit în funcția de Președinte al adunării sau al organului executiv, în 
funcție de soluția adoptată prin lege. Nominalizările pentru alegerea organelor 
autorităților locale pot fi depuse de către partidele politice, fie individual, fie în 
coaliție sau de către grupurile de alegători înregistrați, în conformitate cu legea.

În cazurile stabilite prin lege, potrivit termenilor și cu efectele prevăzute în 
aceasta, autoritățile locale pot supune unui referendum problemele care intră 
în sfera responsabilităților organelor autorităților locale, la acesta participând 
cetățenii care sunt înregistrați ca având drept de vot. Legea acordă alegătorilor 
înregistrați dreptul de a iniția referendumuri.

Parohia este o altă formă de organizare a comunităţilor locale, iar Adunarea 
Parohială este organul de decizie. Autoritatea Parohială este organul executiv co-
legial al parohiei. De asemenea, parohiile pot forma asociații în vederea adminis-
trării intereselor comune, în conformitate cu legea.

Localitățile sunt create și desființate, respectiv teritoriul acestora este modificat 
prin lege, după consultarea prealabilă a organelor autorităților locale în cauză. 
Adunarea Municipală este autoritatea locală responsabilă de luarea deciziilor 
și este compusă din membri aleși în mod direct și din președinții autorităților 
parohiale ale municipalității. Numărul de membri aleși în mod direct este mai 
mare decât cel al președinților autorităților parohiale. Autoritatea Municipală este 
organul executiv colegial al localității.

În vederea gestionării intereselor comune, localitățile pot forma asociații și fe-
derații, cărora legea le poate conferi competențe și responsabilități specifice. Loca-
litățile folosesc, de drept în comun, veniturile provenite din impozitele directe, 
potrivit prevederilor legale. Localitățile dispun de propriile venituri din impozite, 
în conformitate cu legea.

Regiunile administrative sunt înființate conform legii și Constituţiei simultan, 
printr-o lege care le definește competențele și structura, responsabilitățile și proce-
durile organelor lor și care poate stabili diferențe între normele aplicabile fiecăreia. 

Adunarea Regională este organul de decizie al unei regiuni. Aceasta este com-
pusă din membri aleși în mod direct și dintr-un număr mai mic de membri care 
sunt aleși potrivit sistemului de reprezentare proporțională, de către un colegiu 
electoral format din membrii adunărilor municipale ale zonei în cauză, care sunt 
numiți direct. Conform art. 261, Autoritatea Regională este organul executiv co-
legial al unei regiuni.

Organizaţiile rezidenților sunt reglementate de art. 263. În vederea intensificării 
participării populației de la nivel local în viața administrativă, organizațiile 
rezidenților pot fi constituie în zone mai mici decât parohiile. La inițiativa proprie 
sau la solicitarea uneia sau mai multor comisii ale rezidenților ori a unui număr 
semnificativ de rezidenți, autoritatea parohiei locale delimitează zona geografică 
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a organizațiilor menționate anterior și soluționează conflictele apărute în urma 
unei asemenea delimitări.

Legea stabilește structura organizațiilor rezidenților, care include o Adunare 
a Rezidenților și o comisie a acestora. Adunările rezidenților sunt compuse din 
rezidenți înregistrați în cadrul recensământului parohial. Fiecare adunare alege o 
Comisie a rezidenților, pe care o poate, de asemenea, demite.

Organizaţiile rezidenților au dreptul de a înainta petiții autorităţilor locale cu 
privire la probleme administrative de interes pentru rezidenți, dar și de a participa 
fără drept de vot la Adunarea Parohială, prin intermediul reprezentanților lor.

5. Drepturile fundamentale

Acestea sunt împărţite în mai multe capitole, și anume întâi drepturile indivi-
duale, libertăţile și garanţiile, incluzând dreptul la viaţă, la integritate, la libertate, 
securitate (habeas corpus), dar și alte drepturi legate de derularea procedurilor 
penale, deportare, extrădare, drept la azil. Interesant de menţionat este dreptul de 
utilizare a computerului menţionat la art. 35. 

Mai sunt reglementate: dreptul la familie, căsătorie și filiaţie, dreptul la exprima-
re, informare, presă și media. Există norme ce reglementează la nivel constituţional 
drepturile mass-media și dreptul la timp pe post, dreptul la replică și cel la replică 
politică. De remarcat sunt și libertatea de conștiinţă, religie și venerare de zeităţi, 
dreptul de creaţie culturală și dreptul la educaţie care cuprinde atât dreptul de a 
învăţa, cât și pe cel de a preda. Sunt reglementate și dreptul la călătorie și dreptul de 
a emigra. Legea fundamentală portugheză mai prevede și dreptul la demonstraţii 
și dreptul la întâlniri, dreptul de asociere. În primul capitol mai sunt menţionate 
drepturile de a alege liber o profesie și de a intra în administraţia publică. 

În capitolul II din partea dedicată drepturilor, Constituţia portugheză expu-
ne drepturile referitoare la participarea civică în politică, enumerând dreptul și 
obligaţia de a participa la viaţa publică, dreptul la vot și dreptul de a fi ales pentru 
demnităţi publice. Sunt reglementate asocierile politice și partidele și, în final, 
dreptul la petiţionare și dreptul (colectiv, de regulă) la acţiune judiciară popu-
lară (actio popularis). Aceasta din urmă este posibilă doar pentru infracțiuni în 
domeniile sănătăţii publice, drepturilor consumatorilor, calităţii vieţii, protecției 
mediului înconjurător și patrimoniului cultural și pot fi exercitate doar pentru 
infracţiuni în acest domeniu; acestea pot fi exercitate de către persoane indivi-
duale și asociaţii, urmărind și acordarea de daune. Ele pot fi exercitate și pentru 
salvgardarea proprietăţii statului, regiunilor autonome și autorităţilor locale. 

Capitolul III este destinat drepturilor legate de muncă. Este ridicată la rang 
constituţional siguranţa locului de muncă, fiind interzisă concedierea fără mo-
tiv întemeiat sau pe motive politice ori ideologice. Sunt reglementate drepturile 
comitetelor salariaţilor, existând libertăţi privind sindicatele, drepturile acestora 
și contractele colective de muncă. Este legiferat dreptul la grevă și este interzisă 
blocarea, prin grevă, a anumitor servicii indispensabile societăţii. 
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Constituția portugheză mai consacră drepturile economice, sociale și culturale 
cărora le sunt alocate trei capitole, unul fiind rezervat celor economice, unde exis-
tă prevederi privind drepturile consumatorilor, antrepriza privată, cooperativele 
și managementul lucrătorilor. Tot în această categorie sunt reglementate dreptul 
la proprietate privată, cu mențiunea că este garantat, și transmisiunea proprietății 
inter vivos și mortis causa. Mai sunt reglementate atât rechiziţiile, cât și expropri-
erile, care pot fi dispuse numai în temeiul legii și cu drepte despăgubiri. Nu se 
menţionează însă că acestea ar trebui să fie prealabile. Drepturile sociale sunt co-
relative obligaţiei statului de a organiza, coordona și finanţa un sistem de asigurări 
sociale centralizat, cu participarea sindicatelor și altor organizaţii reprezentative. 
Este asigurat dreptul la sănătate printr-un sistem naţional, fiind menţionată obli-
gaţia de a se promova un stil de viaţă sănătos prin practicarea sportului la școală 
și în viaţa curentă. 

Statul contribuie la planificarea urbană, încurajând și stimulând construirea de 
locuințe, atât publice, cât și private. Conform art. 66, statul por tughez trebuie să 
vegheze la un mediu de viaţă sănătos și să asigure calitatea vieţii. 

Se încurajează întemeierea unei familii și se susţine atât prezenţa unui tată, 
cât și a unei mame, ca valori sociale esențiale pentru familie. Femeile au drepturi 
speciale legate de starea de graviditate. Copiii și tinerii sunt protejaţi de lege și 
încurajaţi în educaţie, cultură, training vocaţional și acces la slujbă, casă, educaţie 
fizică și sport, utilizarea timpului liber. 

Constituția obligă statul să ia măsuri pentru siguranţa economică a persoanelor 
cu dizabilităţi și a vârstnicilor. 

6. Raportul dintre dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene

Conform art. 7, Portugalia ia măsurile necesare pentru a întreţine relaţiile cu 
Uniunea Europeană și a asigura aplicarea tratatelor Uniunii, dar și pentru a întări 
relaţia cu organele Uniunii. De asemenea, statul portughez contribuie la identita-
tea europeană și va sprijini statele europene. 

Se menţionează numai principiul subsidiarităţii. Reglementările tratatelor Uni-
unii Europene și actele normative emise de către instituţiile acesteia în exerciţiul 
responsabilităţilor lor se vor aplica în dreptul intern portughez în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu respectarea principiilor aplicabile unui stat democratic.

Cetăţenii europeni, conform principiului reciprocităţii, pot alege și pot fi aleși.
Se resping noţiunile de imperialism, colonialism, dominare și exploatare, opțiunea 

Portugaliei fiind în sensul dezarmării și creării unui sistem colectiv de securitate. 
Transpunerea legislaţiei europene se va face în sistemul intern prin lege, lege 

executivă sau decret regional legislativ. 

7. Curtea Constituţională

Curtea Constituţională deţine responsabilităţi specifice în domeniul consti tu-
ţio nalităţii, fiind alcătuită din 13 judecători, dintre care zece sunt numiţi de către 
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Parlament și trei cooptaţi/desemnați de cei zece judecători. Şase din totalul celor 
numiţi de Parlament sau cooptaţi trebuie să fie judecători de la alte instanţe, iar 
restul trebuie să fie din alte categorii de juriști. 

Mandatul este de nouă ani și nu poate fi reînnoit. 
Judecătorii Curţii își aleg un Președinte, toţi beneficiind de garanţii de inde-

pendenţă și imparţialitate. Nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile proprii. In-
compatibilităţile sunt aceleași ca în cazul restului judecătorilor de la alte instanţe. 
Legea organică descrie imunităţile și regulile care îi guvernează. 

Cazurile de neconstituţionalitate și nelegalitate sunt tratate conform art. 277 
din Constituţia Portugaliei. Curtea Constituţională exercită, la sesizare, contro-
lul de constituţionalitate al actelor normative. Cât privește controlul posterior, 
norma declarată neconstituţională este lovită de nulitate și dispare din ordinea 
juridică de la data publicării respectivei decizii în Monitorul Oficial. În schimb, 
spre deosebire de controlul posterior, abstract sau concret, și de controlul asupra 
omisiunilor neconstituţionale, în cazul controlului preventiv este vorba despre o 
procedură legislativă încă nefinalizată. 

Când Curtea Constituţională se pronunţă declarând neconstituţionalitatea unor 
„norme” (norme încă imperfecte), Președintele Republicii sau reprezentantul Repu-
blicii, după caz, nu poate promulga, ratifica sau semna decretele în care se regăsesc 
actele normative cenzurate, fără ca textele declarate neconstituționale de instanța 
constituțională să fi fost eliminate, fie prin „reformularea” decretului, fie prin înde-
părtarea, pur și simplu, a normelor vizate. Cu toate acestea, când este vorba de o lege 
sau un decret legislativ al adunărilor regionale, ele pot fi confirmate de către aceste 
adunări, ceea ce le autorizează promulgarea, în pofida deciziei Curții Constituţionale. 

Cu excepţia analizei abstracte a constituţionalităţii și legalităţii, Curtea va 
judeca în secţii. Legea organică reglementează apelurile împotriva Curţii reunite 
în toate secţiunile ei împotriva unei decizii a unei secţii.

Subiecţi de sezină sunt Președintele statului, Prim-ministrul sau o cincime din 
deputaţii în funcţie. Ei pot cere controlul a priori al constituţionalităţii oricărui 
act normativ. 

Decretele Președintelui sunt supuse controlului de constituţionalitate. Există 
un termen de opt zile în care se pronunţă fie Curtea, fie Prim-ministrul sau Preșe-
dintele Parlamentului și notifică o încălcare a legii. Pronunţarea asupra constituţi-
onalităţii unui decret se va face în termen de 25 de zile de către Curte, termen care 
poate fi scurtat de Președintele Republicii în cazuri de urgenţă. 

Curtea Constituţională are drept de veto asupra actului normativ și îl va retri-
mite autorității care l-a emis. Fie norma declarată neconstituţională se elimină, fie 
este votată de două treimi din majoritatea absolută a parlamentarilor. Este posibi-
lă revizuirea unor norme din versiunea nouă a unei legi. 

Alţi subiecţi de sezină sunt Președintele Parlamentului, Avocatul Poporului, o 
zecime din parlamentari, președinţii guvernelor regionale și o zecime din legisla-
tivele regionale pentru acte normative regionale. 
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Curtea Constituţională decide și asupra încălcării statutelor regionale. La 
Curtea Constituţională portugheză se poate face apel și pentru verificarea forţei 
obligatorii a decretelor regionale în contradicţie cu statutele regiunilor autonome, 
pentru verificarea aplicării puterii suverane statale în contradicţie cu regiunea au-
tonomă și verificarea împrejurării în care o lege încalcă sau nu un act normativ 
cu o putere superioară. Biroul Procurorului Public – echivalentul Procurorului 
General – va fi obligat să formuleze o cerere de fiecare dată când o instanţă va 
pronunța o hotărâre în baza unor acte normative declarate de către Curtea Con-
stituţională nelegale sau neconstituţionale. 

Orice cerere către Curte se va limita la constituţionalitate și legalitate. De ase-
menea, Curtea poate reveni asupra jurisprudenţei proprii.

Efectele declarării neconstituţionalităţii sau nelegalităţii sunt retroactive de 
la momentul intrării în vigoare a legii și vor cauza și revalidarea oricăror acte 
normative care ar fi fost abrogate de legea neconstituţională. Deciziile din procese 
vor rămâne așa cum au fost pronunţate, cu excepţia cazurilor penale și disciplinare 
în care se va urmări principiul legii mai favorabile. 

Subiecţii de sezină anterior menţionaţi pot notifica Curtea și cu privire la 
neconsti tu ţionalitate prin omisiune atunci când un organ legislativ omite să emită 
un act pentru a pune regulile constituţionale în executare. Dacă determină ne-
constituţionalitate prin omisiune, va notifica organul legislativ competent să ia 
măsuri corelative. 

Judecătorii constituţionali sunt aleși de un organ politic, Parlamentul, al cărui 
rol este foarte important. Din această cauză, opţiunea pentru acest model de nu-
mire a judecătorilor constituţionali prezintă și riscul unei politizări. Sunt prevăzu-
te totuși anumite mecanisme, în scopul atenuării unui asemenea risc.

Astfel, judecătorilor li se acordă garanţii de independenţă pe durata mandatului. 
Ei se bucură de imunitate, sunt inamovibili și nu pot fi trași la răspundere. Funcţia 
de judecător constituţional este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii în cadrul 
altor autorități. Spre exemplu, un judecător constituţional nu poate exercita un 
mandat parlamentar și nici nu poate ocupa o funcţie guvernamentală, fiind, de 
asemenea, incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau private, 
cu excepţia exercitării neremunerate a unor activități didactice sau de cercetare 
știinţifică în domeniul juridic.
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Constituția Republicii Portugheze1

Preambul

Pe data de 25 aprilie 1974, Mișcarea Forţelor Armate a încununat lungii ani 
de rezistenţă prin răsturnarea regimului fascist, reflectând cele mai adânci senti-
mente ale poporului portughez.

Eliberarea Portugaliei de dictatură, opresiune și colonialism a reprezentat o 
schimbare revoluţionară și un punct istoric de cotitură pentru societatea portugheză.

Revoluţia a restabilit drepturile și libertăţile fundamentale ale poporului por-
tughez. În vederea exercitării acestor drepturi și libertăţi, reprezentanţii legitimi ai 
poporului s-au reunit pentru a elabora o Constituţie pe măsura aspiraţiilor ţării.

Adunarea Constituantă afirmă decizia poporului portughez de a apăra inde-
pendenţa naţională, garantează drepturile fundamentale ale cetăţenilor, stabileș-
te principiile de bază ale democraţiei, asigură întâietatea unui stat democratic 
bazat pe statul de drept și deschide calea spre o societate socialistă, care respectă 
voinţa poporului portughez, în vederea construirii unei ţări mai libere, mai echi-
tabile și mai înfrăţite.

Întrunindu-se în sesiune plenară pe data de 2 aprilie 1976, Adunarea Con-
stituantă adoptă prin prezenta și decretează următoarea Constituţie a Republicii 
Portugheze:

PRINCIPII FUNDAMENTALE

Art. 1. Republica Portugheză
Portugalia este o republică suverană, bazată pe demnitatea persoanei umane 

și pe voinţa poporului, care se angajează să construiască o societate liberă, echi-
tabilă și solidară.

1 Adoptată la 2 aprilie 1976, publicată în Diário da República (D.R.) din 10 aprilie 1976, nr. 86, Seria I, intrată 
în vigoare la 25 aprilie 1976. A fost modificată prin: Legea constituțională nr. 1/1982, publicată în D.R. în data de 
30 septembrie 1982, nr. 227, Seria I; Legea nr. 1/1989, publicată în D.R. în data de 8 iulie 1989, nr. 155, Seria I; Legea nr. 
1/1997, publicată în D.R. în data de 20 septembrie 1997, nr. 218, Seria I-A: Legea nr. 1/2004, publicată în D.R. în data 
de 24 iulie 20004, nr. 173, Seria I-A; Legea nr. 1/2005, publicată în D.R. în data de 12 august 2005, nr. 155, Seria I-A.
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Art. 2. Statul democratic bazat pe statul de drept
Republica Portugheză este un stat democratic bazat pe statul de drept, 

suvera nitatea poporului, organizarea și expresia democrată și pluralistă, 
respectarea și garantarea implementării efective a drepturilor și libertăţilor 
fundamentale și pe separarea și interdependenţa puterilor, în vederea atingerii 
unei democraţii economice, sociale și culturale și a consolidării unei democraţii 
participative.

Art. 3. Suveranitate şi legalitate
1. Suveranitatea este unică, indivizibilă și aparţine poporului, care o va exer-

cita în formele prevăzute prin prezenta Constituţie.
2. Statul se supune prezentei Constituţii și are la bază domnia democratică a 

legii.
3. Validitatea legilor și a altor acte ale statului, regiunilor autonome, autori-

tăţilor locale și ale oricăror alte organe publice depind de conformitatea acestora 
cu prezenta Constituţie.

Art. 4. Cetăţenia portugheză
Toate persoanele considerate prin lege sau prin convenţiile internaţionale ca 

fiind cetăţeni portughezi sunt astfel de cetăţeni.

Art. 5. Teritoriul
1. Portugalia este formată din teritoriul continental european cunoscut în 

istorie ca Portugalia și din arhipelagurile Azore și Madeira.
2. Legea definește întinderea și limitele apelor teritoriale ale Portugaliei, 

zona economică exclusivă a acesteia și drepturile sale la platforma continentală 
adiacentă.

3. Fără a aduce atingere posibilităţii de modificare a frontierelor, statul nu 
poate dispune de titlul de proprietate asupra niciunei părţi a teritoriului portu-
ghez sau de drepturile suverane pe care le exercită asupra acestuia.

Art. 6. Stat unitar
1.  Statul este unitar, fiind organizat și funcţionând cu respectarea autono-

miei teritoriilor insulare și a principiilor subsidiarităţii, autonomiei autorităţilor 
locale și descentralizării administraţiei publice.

2.  Arhipelagurile Azore și Madeira sunt regiuni autonome, care au propriul 
statut politic și administrativ și propriile instituţii autonome.

Art. 7. Relaţii internaţionale
1. În relaţiile sale internaţionale, Portugalia este guvernată de principiul inde-

pendenţei naţionale, respectul pentru drepturile omului și drepturile popoa relor, 
egalitatea dintre state, soluţionarea pe cale pașnică a conflictelor internaţionale, 
neamestecul în chestiunile interne ale altor state și cooperarea cu alte popoare în 
vederea emancipării și progresului omenirii.
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2. Portugalia susţine abolirea imperialismului, a colonialismului și a altor 
forme de agresiune, dominare și exploatare în relaţiile dintre popoare, precum 
și dez armarea generală controlată și simultană, desfiinţarea blocurilor politi-
co-militare și punerea bazelor unui sistem de securitate colectiv, în vederea 
creării unei ordini internaţionale care să asigure pacea și justiţia în relaţiile 
dintre popoare.

3. Portugalia recunoaște drepturile popoarelor la autodeterminare, indepen-
denţă și dezvoltare, precum și dreptul la revoltă împotriva tuturor formelor de 
opresiune.

4. Portugalia își menţine raporturile privilegiate de prietenie și cooperare cu 
ţările vorbitoare de limbă portugheză.

5. Portugalia depune toate eforturile în vederea întăririi identităţii europene 
și a consolidării acţiunilor statelor europene în favoarea democraţiei, păcii, pro-
gresului economic și justiţiei în relaţiile dintre popoare.

6. Sub rezerva reciprocităţii și a respectului atât pentru principiile funda-
men tale ale unui stat democratic bazat pe statul de drept, cât și pentru principiul 
subsidiarităţii și în vederea ajungerii la o coeziune economică, socială și teritorială 
a spaţiului de libertate, securitate și justiţie și a definirii și implementării unei 
politici externe comune privind securitatea și apărarea, Portugalia poate încheia 
acorduri în vederea exercitării în comun, în cooperare cu sau de către instituţiile 
Uniunii, a competenţelor necesare pentru construirea și consolidarea Uniunii 
Europene.

7. În scopul justiţiei la nivel internaţional, care promovează respectul pentru 
drepturile atât ale indivizilor, cât și ale popoarelor și sub rezerva prevederilor ce 
guvernează complementaritatea și alte clauze stipulate în Statutul de la Roma, 
Portugalia poate accepta jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale.

Art. 8. Dreptul internaţional
1. Normele și principiile generale ale dreptului și cele ale dreptului comun 

internaţional reprezintă parte integrantă din dreptul portughez.
2. Normele prevăzute în acordurile internaţionale adoptate sau ratificate 

în mod corespunzător intră în vigoare în cadrul legislaţiei portugheze interne 
numai după ce au fost publicate oficial și rămân în vigoare atâta timp cât sunt 
obligatorii la nivel internaţional pentru statul portughez.

3. Normele emise de organele competente ale organizaţiilor internaţionale 
din care Portugalia face parte intră direct în vigoare în cadrul legislaţiei interne 
portugheze, cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în cadrul respectivelor 
tratate constitutive.

4. Prevederile tratatelor care guvernează Uniunea Europeană și normele 
emise de instituţiile acesteia în exercitarea responsabilităţilor care le revin se 
aplică în cadrul legislaţiei interne portugheze în conformitate cu dreptul Uniunii 
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și cu respectarea principiilor fundamentale ale statului democratic bazat pe 
domnia legii.

Art. 9. Sarcinile fundamentale ale statului
Sarcinile fundamentale ale statului sunt:

a. garantarea independenţei naţionale și crearea condiţiilor politice, 
economice, sociale și culturale necesare promovării acesteia;

b. garantarea drepturilor și libertăţilor fundamentale și a respectării 
principiilor statului democratic bazat pe domnia legii;

c. apărarea democraţiei politice, protejarea și încurajarea participării 
democratice a cetăţenilor la soluţionarea problemelor naţionale;

d. promovarea bunăstării populaţiei, a calităţii vieţii și a egalităţii efecti-
ve a cetăţenilor portughezi, precum și implementarea efectivă a drep-
turilor economice, sociale, culturale și de mediu prin transformarea 
și modernizarea structurilor sociale și economice;

e. protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al poporului portu-
ghez, apărarea naturii și a mediului, conservarea resurselor naturale 
și asigurarea amenajării teritoriului;

f. asigurarea educaţiei și dezvoltării personale permanente și proteja-
rea folosirii și promovării diseminării la nivel internaţional a limbii 
portugheze;

g. promovarea dezvoltării armonioase a întregului teritoriu al Portuga-
liei, cu un accent deosebit pe caracterul ultraperiferic al arhipelaguri-
lor Azore și Madeira;

h. promovarea egalităţii dintre bărbaţi și femei.

Art. 10. Sufragiul universal şi partidele politice
1. Poporul exercită puterea politică prin intermediul sufragiului universal 

direct, egal, secret și periodic, al referendumurilor și al altor forme prevăzute 
prin prezenta Constituţie.

2. Partidele politice contribuie la organizarea și exprimarea voinţei poporu-
lui, cu respectarea principiilor de independenţă naţională, unitate a statului și 
democraţie politică.

Art. 11. Simboluri naţionale şi limba oficială
1. Drapelul naţional, care este simbolul suveranităţii Republicii și al indepen-

denţei, unităţii și integrităţii Portugaliei, este cel adoptat de Republica formată în 
urma Revoluţiei din 5 octombrie 1910.

2. Imnul naţional este A Portuguesa.
3. Limba oficială este limba portugheză.
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PARTEA I 
Drepturi şi atribuţii fundamentale

Titlul I: Principii generale

Art. 12. Principiul universalităţii
1. Fiecare cetăţean se bucură de drepturile și este supus obligaţiilor incluse în 

prezenta Constituţie.
2. Entităţile corporative se bucură de drepturile și sunt supuse obligaţiilor 

compatibile cu natura lor.

Art. 13. Principiul egalităţii
1. Toţi cetăţenii se bucură de aceeași demnitate socială și sunt egali în faţa legii.
2. Nicio persoană nu poate fi privilegiată, favorizată, prejudiciată, privată de 

un drept sau scutită de o îndatorire pe considerente de ascendenţă, sex, rasă, 
limbă, loc de origine, religie, opinii politice sau ideologice, educaţie, situaţie 
economică, împrejurări sociale sau orientare sexuală.

Art. 14. Cetăţenii portughezi din străinătate
Cetăţenii portughezi care se află sau care locuiesc în străinătate se bucură 

de protecţia statului în exercitarea drepturilor și trebuie să își îndeplinească 
obligaţiile care nu sunt incompatibile cu absenţa lor din ţară.

Art. 15. Străini, apatrizi, cetăţeni europeni
1. Străinii și apatrizii care se află sau care locuiesc în Portugalia se bucură de 

aceleași drepturi și sunt supuși acelorași obligaţii ca și cetăţenii portughezi.
2. Drepturile politice, exercitarea funcţiilor publice care nu sunt predominant 

de natură tehnică și drepturile pe care prezenta Constituţie și legea le rezervă 
exclusiv cetăţenilor portughezi sunt scutite de aplicarea prevederilor de la 
alineatul anterior.

3. Cu excepţia numirii în funcţiile de Președinte al Republicii, Președinte al 
Adunării Republicii, Prim-ministru și președinte al unei curţi supreme, precum 
și al serviciului desfășurat în cadrul forţelor armate și al corpurilor diplomatice, 
în conformitate cu legea și cu condiţia reciprocităţii, astfel de drepturi care nu 
sunt acordate altfel străinilor se aplică cetăţenilor din statele vorbitoare de limbă 
portugheză cu domiciliul în Portugalia.

4. Sub rezerva reciprocităţii, legea poate acorda cetăţenilor străini care au 
reședinţa în Portugalia dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru con-
silierii locali.

5. Sub rezerva reciprocităţii, legea poate acorda, de asemenea, cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene care au reședinţa în Portugalia dreptul de 
a vota și de a candida la alegerile pentru membrii Parlamentului European.
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Art. 16.  Domeniul de aplicare şi interpretarea drepturilor 
fundamentale

1. Drepturile fundamentale incluse în prezenta Constituţie nu exclud alte 
drepturi în conformitate cu legea și cu normele aplicabile ale dreptului internaţional.

2. Prevederile prezentei Constituţii și ale legilor privind drepturile funda-
mentale sunt interpretate și înţelese în conformitate cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului.

Art. 17.  Norme de guvernare a drepturilor, libertăţilor  
şi garanţiilor

Setul de norme care guvernează drepturile, libertăţile și garanţiile se aplică 
celor prevăzute la titlul II și drepturilor fundamentale de natură similară.

Art. 18. Forța juridică
1. Prevederile prezentei Constituţii cu privire la drepturi, libertăţi și garanţii 

sunt direct aplicabile și obligatorii pentru persoanele și organele publice și private.
2. Legea poate limita drepturile, libertăţile și garanţiile numai în cazurile 

prevăzute în mod explicit prin prezenta Constituţie și astfel de îngrădiri se li-
mitează la cele necesare pentru a proteja alte drepturi și interese protejate de 
aceasta.

3. Legile care restricţionează drepturi, libertăţi și garanţii au o natură 
abstractă și generală, nu au efect retroactiv și nu pot reduce măsura sau domeniul 
de aplicare a conţinutului de bază al prevederilor prezentei Constituţii.

Art. 19. Suspendarea exercitării drepturilor
1. Autorităţile publice care exercită puterea suverană nu pot suspenda sepa-

rat sau împreună exercitarea drepturilor, libertăţilor și garanţiilor, decât în cazul 
unei stări de asediu sau al unei stări de urgenţă declarate în forma prevăzută de 
prezenta Constituţie.

2. Starea de asediu sau starea de urgenţă pot fi declarate pentru o parte sau 
pentru întreg teritoriul Portugaliei numai în cazul unei agresiuni efective sau 
iminente exercitate de către forţe străine, în cazul unei ameninţări grave, al 
perturbării ordinii democratice constituţionale sau al unui dezastru public.

3. Starea de urgenţă poate fi declarată atunci când condiţiile preliminare 
menţionate la alineatul anterior sunt mai puţin grave și produc numai suspendarea 
unora dintre drepturile, libertăţile și garanţiile care pot fi suspendate.

4. Atât alegerea declarării unei stări de asediu sau a unei stări de urgenţă, 
precum și declararea și aplicarea acestora trebuie să respecte principiul propor-
ţionalităţii și se limitează, în special în ceea ce privește măsura aplicării și durata, 
precum și mijloacele folosite, la ceea ce este strict necesar în vederea restabilirii 
cu promptitudine a normalităţii constituţionale.

5. Declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă indică motivele corespun-
zătoare pentru o astfel de măsură și specifică drepturile, libertăţile și garanţiile 
care urmează să fie suspendate. Fără a aduce atingere posibilităţii reînnoirii, sub 
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rezerva acelorași limite, nicio astfel de stare nu poate dura mai mult de 15 zile 
sau, în cazul în care este rezultatul unei declaraţii de război, mai mult decât du-
rata stabilită prin lege.

6. Declararea stării de asediu sau de urgenţă nu poate afecta sub nicio for-
mă dreptul la viaţă, la integritate personală, la identitate personală, la capacitate 
civilă și la cetăţenie, neretroactivitatea dreptului penal, dreptul inculpaţilor la 
apărare sau libertatea de conștiinţă și de religie.

7. Declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă nu poate decât să modifice 
normalitatea constituţională în modul prevăzut prin prezenta Constituţie și prin 
lege. În particular, aceasta nu afectează aplicarea normelor constituţionale privind 
responsabilităţile și funcţionarea organelor care exercită puterea suverană sau a 
organelor administrative ale regiunilor autonome ori drepturile și imunităţile 
titularilor acestor funcţii.

8. Declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă conferă autorităţilor pu-
blice prerogativa și responsabilitatea de a lua măsurile necesare în vederea resta-
bilirii cu promptitudine a normalităţii constituţionale.

Art. 20. Accesul la legislaţie şi protecţia jurisdicţională efectivă
1. Oricărei persoane i se garantează accesul la lege și la instanţele judecătorești 

pentru a-și apăra drepturile și interesele protejate prin lege, iar justiţia nu poate fi 
refuzată niciunei persoane din cauza lipsei mijloacelor financiare.

2. Sub rezerva termenilor impuși prin lege, orice persoană are dreptul la 
informaţii și consiliere juridică, la un avocat și are dreptul să fie însoţită de un 
avocat în faţa autorităţilor.

3. Legea definește și asigură protejarea corespunzătoare a caracterului 
confidenţial al procedurilor jurisdicţionale.

4. Orice persoană are dreptul la pronunţarea unei hotărâri judecătorești în 
cadrul unui proces la care este parte, într-o perioadă rezonabilă de timp și printr-un 
proces echitabil.

5. În scopul protejării drepturilor, libertăţilor și garanţiilor personale și în așa 
fel încât să se asigure protecţia efectivă și în timp util împotriva ameninţărilor 
sau încălcării acestora, legea asigură cetăţenilor proceduri judiciare caracterizate 
prin celeritate și printr-un caracter neîntârziat.

Art. 21. Dreptul de a opune rezistenţă
Orice persoană are dreptul de a opune rezistenţă unui ordin care îi încalcă 

drepturile, libertăţile și garanţiile și, atunci când nu poate recurge la autorităţile 
publice, are dreptul să folosească forţa pentru a respinge orice formă de agresiune.

Art. 22. Răspunderea organelor publice
Împreună cu titularii funcţiilor, cu personalul și agenţii acestora, statul și 

alte organe publice răspund conform legii civile pentru acţiunile sau omisiunile 
legate de îndeplinirea funcţiilor lor care au ca urmare încălcarea drepturilor, 
libertăţilor sau garanţiilor ori pierderi suferite de alte persoane.
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Art. 23. Avocatul Poporului
1. Cetăţenii pot depune reclamaţii împotriva acţiunilor sau omisiunilor 

autorităţilor publice la Avocatul Poporului, care le evaluează fără a dispune de 
prerogativa de a lua decizii, trimițând organelor competente recomandările 
necesare în vederea prevenirii sau remedierii oricărei nedreptăţi.

2. Instituția Avocatului Poporului este independentă de orice acte de graţiere 
sau căi de atac prevăzute prin prezenta Constituţie sau prin lege.

3. Secretariatul Avocatului Poporului reprezintă o autoritate, iar Adunarea 
Republicii numește Avocatul Poporului pe durata stabilită prin lege.

4. Organele și agenţii administraţiei publice cooperează cu Avocatul Popo-
rului în vederea îndeplinirii misiunii sale.

Titlul II: Drepturi, libertăţi şi garanţii

Capitolul I: Drepturi individuale, libertăţi şi garanţii

Art. 24. Dreptul la viaţă
1. Dreptul la viaţă este inviolabil.
2. Pedeapsa cu moartea nu se aplică în nicio împrejurare.

Art. 25. Dreptul la integritate personală
1. Integritatea morală și fizică a fiecărei persoane este inviolabilă.
2. Nicio persoană nu va fi supusă torturii, unui tratament sau unor pedepse 

crude, inumane ori degradante.

Art. 26. Alte drepturi personale
1. Orice persoană are dreptul la identitate personală, la dezvoltarea perso-

nali tăţii, la capacitate civilă, la cetăţenie, la bunul renume și reputaţie, la imagine, 
dreptul să își exprime opiniile, să își protejeze confidenţialitatea vieţii private și de 
familie și dreptul la protecţie juridică împotriva oricărei forme de discriminare.

2. Legea stabilește garanţii efective împotriva dobândirii și utilizării abuzive 
a informaţiilor personale și familiale și a folosirii acestora în scopuri care 
contravin demnităţii umane.

3. Legea garantează demnitatea personală și identitatea genetică a persoanei 
umane, în special în ceea ce privește crearea, dezvoltarea și folosirea de tehnologii 
și în experimentele știinţifice.

4. Restrângerea drepturilor cu privire la cetăţenie și restricţiile privind capa-
citatea civilă pot apărea numai în cazurile și potrivit termenilor prevăzuţi de lege 
și nu pot avea la bază motive politice.

Art. 27. Dreptul la libertate şi securitate
1. Orice persoană are dreptul la libertate și securitate individuală.
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2. Nicio persoană nu poate fi privată integral sau parţial de libertatea sa, 
decât ca o consecinţă a unei hotărâri judecătorești pronunţate pentru săvârșirea 
unei fapte pedepsite de lege cu pedeapsa cu închisoarea sau a instituirii unei 
măsuri de siguranță de către o instanţă judecătorească.

3. Următoarele cazuri de privare de libertate pentru perioada și în condiţiile 
stabilite prin lege reprezintă excepţii de la acest principiu:

a. reţinere în caz de flagrant delict;
b. reţinere sau arest preventiv în cazul în care există probe clare cu pri-

vire la săvârșirea unei infracţiuni grave pedepsite cu închisoarea pe o 
perioadă maximă de peste trei ani;

c. impunerea pedepsei cu închisoarea, reţinerea sau orice altă măsură 
coercitivă supusă controlului judiciar și aplicată unei persoane care 
a pătruns sau se află în mod nelegal pe teritoriul Portugaliei ori care 
face obiectul unei proceduri de extrădare sau de deportare;

d. impunerea pedepsei cu închisoarea ca măsură disciplinară pentru 
personalul militar. Astfel de pedepse cu închisoarea fac obiectul re-
cursului în faţa instanţei judecătorești competente;

e. supunerea unui minor la măsuri menite să îl protejeze, să îl ajute sau 
să îl educe în cadrul unei instituţii specializate, atunci când acest lu-
cru este dispus de către o instanţă judecătorească competentă;

f. reţinerea în baza unui ordin judecătoresc pentru încălcarea unei ho-
tărâri judecătorești sau în vederea asigurării prezentării în faţa unei 
autorităţi judiciare competente;

g. reţinerea suspecţilor în vederea identificării, în cazurile și pe perioa-
dele strict necesare;

h. internarea unei persoane care suferă de o anomalie psihică într-o in-
stituţie medicală specializată, atunci când acest lucru este dispus sau 
confirmat de către o autoritate judiciară competentă.

4. Orice persoană care este privată de libertate trebuie să fie imediat infor-
mată, într-o limbă pe care o înțelege, cu privire la motivele arestării, detenţiunii 
sau reţinerii și cu privire la drepturile sale.

5. Privarea de libertate contrar prevederilor prezentei Constituţii și legii 
obligă statul să despăgubească persoana prejudiciată, în condiţiile legii.

Art. 28. Arestul preventiv
1. În interval de cel mult 48 de ore, toate cazurile de reţinere sunt supuse 

controlului judiciar în vederea eliberării persoanei reţinute sau a aplicării unei 
măsuri coercitive corespunzătoare. Judecătorul ia la cunoștinţă motivele detenţiei 
și informează persoana deţinută în acest sens, îi pune întrebări și îi dă posibilita-
tea să se apere.

2. Arestul preventiv este o măsură excepţională prin natura sa și nu poate 
fi dispusă sau menţinută ori de câte ori este posibil să se acorde eliberarea pe 
cauţiune ori să se aplice o altă măsură mai favorabilă prevăzută de lege.
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3. Hotărârea judecătorească prin care se instituie sau se menține o măsură 
privativă de libertate se aduce de îndată la cunoștința unei rude sau altei persoane 
apropiate ce a fost indicată de persoana reținută/arestată.

4. Arestul preventiv este supus limitelor de timp stabilite prin lege.

Art. 29. Aplicarea dreptului penal
1. Nicio persoană nu poate fi condamnată în baza legii penale decât în cazul 

în care acţiunea sau omisiunea în cauză este pedepsită în baza prevederilor unei 
legi anterioare; de asemenea, nicio persoană nu poate fi supusă unei măsuri de 
siguranță decât dacă toate condiţiile necesare sunt prevăzute de o lege anterioară.

2. Prevederile de la alineatul anterior nu exclud aplicarea de pedepse până 
la limitele stabilite de legislaţia portugheză internă pentru acţiunile sau omisi-
unile considerate de natură penală, conform principiilor generale ale dreptului 
interna ţional general recunoscute la momentul săvârșirii acestora.

3. Nicio sentinţă sau măsură de securitate nu se poate aplica decât dacă este 
explicit sancţionată printr-o lege preexistentă.

4. Nicio persoană nu poate fi supusă unei pedepse sau măsuri de siguranță 
care este mai drastică decât sancțiunile aplicabile la momentul respectiv cu 
privire la conduita în cauză sau la momentul la care condiţiile necesare pentru 
aplicarea unei astfel de măsuri au fost îndeplinite. Totuși, prevederile de drept 
penal care sunt mai favorabile inculpatului sunt aplicate retroactiv.

5. O persoană poate fi judecată numai o singură dată pentru aceeași 
infracţiune.

6. Cetăţenii care sunt condamnaţi pe nedrept au dreptul, conform legii, la 
revizuirea hotărârilor respective și la despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

Art. 30. Limitări privind pedepsele şi măsuri de siguranță
1. Nicio pedeapsă sau măsură de siguranță care privează sau restricţionează 

libertatea nu poate fi perpetuă prin natura sa și nu poate avea o durată nelimitată 
sau nedefinită.

2. În cazul unui pericol ca urmare a unei anomalii psihice severe în care 
terapia într-un mediu deschis nu este posibilă, măsurile de siguranță care privează 
sau restricţionează libertatea pot fi extinse succesiv pe perioada pe care se menţine 
starea psihică în cauză, dar întotdeauna pe baza unei hotărâri judecătorești.

3. Răspunderea penală este personală.
4. Nicio condamnare nu determină automat pierderea drepturilor civile, 

profe sionale sau politice.
5. Persoanele condamnate care reprezintă obiectul unei sentinţe sau măsuri 

de siguranță care le privează de libertate își păstrează drepturile fundamentale, 
exclusiv sub rezerva limitărilor inerente condamnărilor respective și cerinţelor 
specifice impuse de executarea măsurilor respective.
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Art. 31. Habeas corpus – Garanţiile libertăţii individuale
1. Garanţiile libertății individuale (habeas corpus) pot fi folosite pentru 

contracararea abuzului de putere sub forma arestului, detenţiunii sau reţinerii 
ilegale. Invocarea acestor garanţii se face în faţa instanţei judecătorești competente.

2. Solicitarea unui ordin de tip habeas corpus se poate face de către persoana 
astfel arestată, aflată în detenţie sau reţinută ori de către orice cetăţean în cadrul 
exercitării drepturilor sale politice.

3. În interval de opt zile de la solicitarea emiterii unui ordin de tip habeas 
corpus, judecătorul ia o hotărâre în acest sens în cadrul unei audieri în care se 
poate pleda conform principiului contradictorialităţii. 

Art. 32. Garanţii în procedurile penale
1. Procedurile penale asigură toate garanţiile necesare pentru apărare, 

inclusiv dreptul de apel.
2. Fiecare inculpat este presupus a fi nevinovat până când sentinţa sa are 

autoritate de lucru judecat și este adus în faţa instanţei cât mai curând posibil, în 
limitele impuse de garantarea apărării sale.

3. Inculpaţii au dreptul de a-și alege un avocat și de a fi asistaţi de acesta cu 
privire la toate actele procedurale. Legea stabilește cazurile și etapele de proce-
dură în care asistenţa acordată de un avocat este obligatorie.

4. Ancheta preliminară este condusă integral de un judecător care poate, sub 
rezerva termenilor prevăzuţi de lege, să delege altor persoane sau organe exercitarea 
investigaţiilor care nu sunt legate în mod direct de drepturile fundamentale.

5. Procedura penală are o structură acuzatorială, iar ședinţele de judecată și 
anchetele preliminare prevăzute prin lege sunt supuse principiului dezbaterilor 
în contradictoriu.

6. Legea definește cazurile în care, sub rezerva garantării dreptului la apărare, 
prezenţa inculpatului sau a acuzatului la actele procedurale, inclusiv la ședinţele 
de judecată, nu este necesară.

7. Victimele au dreptul să ia parte la procedură, în conformitate cu legea.
8. Toate probele obţinute prin tortură, coerciţie, încălcarea integrităţii fizice 

sau morale a unei persoane, imixtiunea nejustificată în viaţa personală, locuinţa, 
corespondenţa sau convorbirile telefonice ale acesteia se consideră nule de drept.

9. Nicio cauză nu poate fi retrasă din instanţă dacă aceasta are deja jurisdicţie 
conform unei legi în vigoare la data inițierii procedurii.

10. Inculpaţii în litigiile care au ca obiect infracţiuni administrative sau în 
orice litigiu în care se pot impune sancţiuni au dreptul să fie audiaţi și apăraţi.

Art. 33. Deportarea, extrădarea şi dreptul la azil
1. Cetăţenii portughezi nu pot fi deportaţi de pe teritoriul Portugaliei.
2. Deportarea oricărei persoane care a pătruns sau se află în mod corespun-

zător pe teritoriul Portugaliei, i s-a acordat un permis de rezidenţă sau a depus o 
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cerere de azil care nu a fost refuzată poate fi dispusă numai de către o autoritate 
judiciară. În aceste cazuri, legea asigură celeritatea în pronunţarea unei hotărâri 
judecătorești.

3. Extrădarea cetăţenilor portughezi de pe teritoriul Portugaliei este permisă 
numai în cazul în care măsuri reciproce de extrădare sunt stabilite printr-un 
acord internaţional sau în cazurile de terorism ori de crimă organizată la nivel 
internaţional și cu condiţia ca sistemul judiciar al statului care solicită extrădarea 
să garanteze un proces echitabil și corect.

4. Extrădarea pentru infracţiuni care sunt sancţionabile în baza legii statului 
care solicită extrădarea printr-o hotărâre sau măsură de siguranță care privează 
sau restricţionează libertatea permanent ori pentru o perioadă nedefinită de 
timp este permisă numai în cazul în care statul solicitant este parte a unui acord 
internaţional în acest domeniu, care este obligatoriu pentru Portugalia și oferă 
garanţii că o astfel de hotărâre judecătorească sau măsură de securitate nu va fi 
aplicată sau executată.

5. Dispoziţiile alineatelor anterioare nu aduc nicio atingere aplicării norme-
lor care guvernează cooperarea judiciară în domeniul penal, prevăzute de 
reglementările Uniunii Europene.

6. Nicio persoană nu poate fi extrădată sau predată în niciun caz din motive 
politice sau pentru infracţiuni sancţionabile, în baza legislaţiei statului care soli-
cită extrădarea, cu pedeapsa cu moartea sau cu orice altă pedeapsă care presupu-
ne prejudicii ireversibile aduse integrităţii fizice a persoanei.

7.  Extrădarea poate fi dispusă numai de către o instanţă judecătorească.
8. Dreptul la azil este garantat cetăţenilor străini și apatrizilor care fac obiectul 

sau sunt supuși unei ameninţări grave ori persecuţiei ca urmare a activităţilor 
acestora desfășurate în favoarea democraţiei, a eliberării sociale și naţionale, a 
păcii între popoare, a libertăţii sau drepturilor omului.

9. Legea definește statutul refugiatului politic.

Art. 34. Inviolabilitatea locuinţei şi a corespondenţei
1. Locuinţele personale și secretul corespondenţei și al altor mijloace de 

comunicare privată sunt inviolabile.
2. Pătrunderea în locuinţa unui cetăţean se poate face numai pe baza unui 

ordin judecătoresc emis de instanţa competentă și numai în acele cazuri și con-
form formelor stabilite prin lege.

3. Nicio persoană sau autoritate nu poate pătrunde în locuinţa unei alte 
persoane noaptea fără consimţământul acesteia, cu excepţia situaţiilor de flagrant 
delict sau pe baza autorizării judiciare în cazul infracţiunilor extrem de violente 
sau al crimei organizate, inclusiv în cazurile de terorism și trafic de persoane, 
arme sau narcotice, în conformitate cu procedura prevăzută de lege.

4. Autorităţilor publice li se interzice să interfereze în orice fel cu cores pon-
denţa, telecomunicaţiile sau alte mijloace de comunicare, cu excepţia cazurilor 
prevăzute prin legea de procedura penală.
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Art. 35. Utilizarea unui computer
1. Fiecare cetăţean are drept de acces la toate datele informatizate care îl 

privesc, să solicite ca acestea să fie corectate și actualizate și să fie informat cu 
privire la scopul în care sunt utilizate, în conformitate cu legea.

2. Legea definește conceptul de date cu caracter personal, împreună cu 
termenii și condiţiile aplicabile pentru prelucrarea automată, conexiunile, 
transmiterea și utilizarea acestora și garantează protecţia lor, în special prin 
intermediul unui organ independent de administrare.

3. Calculatoarele nu pot fi folosite pentru procesarea datelor legate de 
convingeri filosofice sau politice, de afilieri la partide sau sindicate, de convingeri 
religioase, de viaţa privată sau originea etnică, decât cu acordul explicit al 
titularului datelor, pe baza autorizaţiei prevăzute prin lege și a garanţiei de 
nediscriminare sau în scopul procesării datelor statistice care nu pot fi identificate 
în mod individual.

4. Accesul terţilor la datele cu caracter personal este interzis, cu excepţia 
cazurilor excepţionale prevăzute de lege.

5. Alocarea unui număr naţional unic fiecărui cetăţean este interzisă.
6. Fiecărei persoane îi este garantat accesul liber la reţelele publice de 

calculatoare, iar legea definește atât normele aplicabile pentru fluxurile de date 
transfrontaliere, cât și mijloacele corespunzătoare pentru protecţia datelor cu 
caracter personal și a altor date care pot fi protejate în mod justificat în interesul 
naţional.

7. Datele cu caracter personal conţinute în fișierele manuale se bucură de aceeași 
protecţie ca și cea prevăzută la alineatele de mai sus, în conformitate cu legea.

Art. 36. Familia, căsătoria şi filiaţia
1. Orice persoană are dreptul să înfiinţeze o familie și să se căsătorească în 

condiţii de absolută egalitate.
2. Legea reglementează cerinţele cu privire la căsătorie, la efectele căsătoriei 

și ale desfacerii acesteia prin deces sau divorţ, indiferent de felul în care a fost 
încheiată căsătoria.

3. Soţii se bucură de drepturi și obligaţii egale în legătură cu capacitatea lor 
civilă și politică, precum și cu privire la întreţinerea și educaţia copiilor lor.

4. Copiii născuţi în afara căsătoriei nu trebuie să reprezinte obiectul niciunei 
discriminări din acest motiv și nici legea, nici departamentele sau serviciile 
oficiale nu pot folosi termeni discriminatorii cu privire la filiaţia acestora.

5. Părinţii au dreptul și îndatorirea de a-și educa și întreţine copiii.
6. Copiii nu trebuie separaţi de părinţii lor, cu excepţia cazului în care aceștia 

din urmă nu își îndeplinesc îndatoririle fundamentale pe care le au faţă de ei și, 
în acest caz, numai pe baza unui ordin judecătoresc.

7. Adopţia este reglementată și protejată prin lege, care stabilește forme 
rapide de îndeplinire a cerinţelor necesare.
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Art. 37. Libertatea de exprimare şi de informare
1. Oricine are dreptul să se exprime liber și să își publice ideile în cuvinte, 

imagini sau prin orice alte mijloace, precum și dreptul de a informa alte persoane, 
de a se informa și de a fi informat fără niciun impediment sau discriminare.

2. Exercitarea drepturilor sus-menţionate nu poate fi împiedicată sau limitată 
de nicio formă ori tip de cenzură.

3. Infracţiunile săvârșite în cursul exercitării drepturilor menţionate sunt 
supuse principiilor generale ale dreptului penal sau legii care guvernează infrac-
ţiunile administrative și trebuie prezentate în faţa instanţelor judecătorești sau a 
unui organ administrativ independent, în conformitate cu legea.

4. Oricărei persoane și entităţi corporative îi este garantat în mod egal și 
efectiv dreptul la replică și dreptul de a face rectificări, precum și dreptul la des-
păgubiri pentru prejudiciile suferite.

Art. 38. Libertatea presei şi a mass-mediei
1. Libertatea presei este garantată.
2. Libertatea presei înseamnă:

a. libertatea de expresie și creativitate a jurnaliștilor și a altor membri 
ai personalului, precum și libertatea jurnaliștilor de a lua parte la sta-
bilirea politicii editoriale a organizaţiei media în cauză, cu excepţia 
politicilor de natură doctrinară sau confesională;

b. dreptul jurnaliștilor, stabilit prin lege, de a avea acces la informaţii și 
la protecţia independenţei și a secretului profesional, precum și drep-
tul acestora de a alege comitete editoriale;

c. dreptul de a înființa publicaţii, indiferent de orice autorizare adminis-
trativă prealabilă, garanţie sau condiţie restrictivă.

3. În general, legea asigură faptul că numele proprietarilor de organizaţii 
mass-media și mijloacele prin care acestea sunt finanţate sunt publicate.

4. Statul asigură libertatea mass-mediei și independenţa acesteia faţă de 
puterea politică și economică prin impunerea principiului specializării pentru 
societăţile care deţin mass-media, tratându-le și sprijinindu-le într-un mod ne-
discriminatoriu și prevenind concentrarea acestora, în special ca urmare a unor 
interese multiple sau încrucișate.

5. Statul asigură existenţa și funcţionarea serviciilor publice de radio și 
televiziune.

6. Legea privind structura și funcţionarea mass-mediei din sectorul public 
protejează independenţa acesteia faţă de Guvern, administraţia publică și alte 
autorităţi publice, iar statul se asigură că toate curentele diferite de opinie sunt 
capabile să își găsească expresia și să se confrunte reciproc.

7. Staţiile de difuzare radio și TV funcţionează numai pe baza licenţelor 
acordate în urma organizării de licitaţii publice, în conformitate cu legea.
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Art. 39. Reglementarea în mass-media
1. O autoritate administrativă independentă este responsabilă de asigurarea 

următoarelor aspecte în domeniul mass-mediei:
a. dreptul la informaţii și libertatea presei;
b. neconcentrarea titlurilor de proprietate asupra mass-mediei;
c. independenţa faţă de puterea politică și puterea economică;
d. respectarea drepturile, libertăţilor și garanţiilor personale;
e. respectarea statutelor și normelor care reglementează activitatea 

mass-mediei;
f. capacitatea curentelor diferite de opinie de a-și găsi expresia și de a se 

confrunta reciproc;
g. exercitarea dreptului la timp de emisie, la replică și la răspuns politic.

2. Legea definește structura, responsabilităţile, modul de organizare și modul 
de lucru al autorității menţionate la alineatul anterior, împreună cu statutul și 
rolul membrilor săi, care sunt numiţi de către Adunarea Republicii și convocați 
de cei care i-au numit.

Art. 40.  Dreptul la timp de emisie, dreptul la replică  
şi la răspuns politic

1. Partidele politice, sindicatele, organizaţiile profesionale și de afaceri și alte 
organizaţii cu un domeniu de aplicare la nivel naţional, potrivit dimensiunii și 
caracterului lor reprezentativ, precum și în funcţie de o serie de criterii obiective 
care sunt definite prin lege, au dreptul la timp de emisie în cadrul serviciilor 
publice de radio și televiziune.

2. Partidele politice care au unul sau mai multe locuri în Adunarea Republi-
cii și care nu fac parte din Guvern au, conform legii, dreptul la timp de emisie 
în cadrul serviciilor publice de radio și televiziune, repartizat potrivit cotei de 
locuri deţinute de fiecare partid în Adunare, precum și dreptul la replică sau de 
a răspunde la declaraţiile politice ale Guvernului. Timpul de emisie are aceeași 
durată și proeminenţă ca acela acordat pentru emisiunile și declaraţiile guverna-
mentale. Partidele care deţin locuri în Adunările Legislative ale regiunilor auto-
nome se bucură de aceleași drepturi la nivelul regiunii în cauză.

3. În timpul alegerilor, conform legii, candidaţii au dreptul la perioade regulate 
și echitabile de emisie la radio și la televiziune, la nivel naţional sau regional.

Art. 41. Libertatea de conştiinţă, religie şi cult
1. Libertatea de conștiinţă, religie și cult este inviolabilă.
2. Nicio persoană nu poate fi persecutată, privată de drepturi sau scutită de obligaţiile 

ori îndatoririle sale civice ca urmare a convingerilor sau practicilor sale religioase.
3. Nicio autoritate nu poate pune întrebări cu privire la convingerile sau 

practicile religioase ale unei persoane, decât în vederea colectării de date sta-
tistice care nu pot fi identificate în mod individual și nicio persoană nu poate fi 
prejudiciată în niciun fel ca urmare a refuzului său de a răspunde.
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4. Bisericile și alte comunităţi religioase sunt separate de stat și libere să se 
organizeze și să își îndeplinească ceremoniile și practicile de cult.

5. Libertatea de a preda orice religie în cadrul confesiunii în cauză și de a 
folosi mass-media corespunzătoare pentru desfășurarea activităţilor aferente 
acesteia este garantată.

6. Dreptul de a obiecta din motive de conștiinţă este garantat, în conformitate 
cu legea.

Art. 42. Libertatea de creaţie culturală
1. Creaţia intelectuală, artistică și știinţifică este garantată
2. Această libertate include dreptul de a inventa, de a produce și de a publica 

lucrări știinţifice, literare și artistice, precum și protejarea prin lege a dreptului de 
autor.

Art. 43. Libertatea de învăţare şi predare
1. Libertatea de învăţare și predare este garantată.
2. Statul nu stabilește programe culturale și educaţionale în conformitate cu 

nicio directivă filosofică, estetică, politică, ideologică sau religioasă.
3. Învăţământul public nu poate fi confesional.
4. Dreptul de a înfiinţa școli private și în cooperare publică și privată este 

garantat.

Art. 44. Dreptul de a călători şi de a emigra
1. Cetăţenilor le este garantat dreptul de a călători și de a se stabili liber ori-

unde pe teritoriul Portugaliei.
2. Cetăţenilor le este garantat dreptul de a emigra și de a părăsi teritoriul 

Portugaliei, precum și dreptul de a reveni în ţară.

Art. 45. Dreptul la întruniri şi demonstraţii
1. Cetăţenii au dreptul să se întrunească în mod pașnic și fără arme, chiar și 

în locuri la care publicul are acces, fără să fie nevoie de nicio autorizaţie.
2. Este recunoscut dreptul fiecărui cetăţean la demonstraţie. 

Art. 46. Libertatea de asociere
1. Cetăţenii au dreptul să se asocieze în mod liber unul cu altul, fără nicio 

autorizaţie, cu condiţia ca astfel de asocieri să nu aibă ca scop promovarea 
violenţei și ca obiectivele lor să nu contravină dreptului penal.

2. Asociaţiile își urmăresc scopurile în mod liber și fără amestecul autori tă ţilor 
publice și nu pot fi dizolvate de către stat, iar activităţile lor nu pot fi suspen date 
decât în cazurile prevăzute prin lege și numai pe baza unui ordin judecătoresc.

3. Nicio persoană nu este obligată să facă parte dintr-o asociaţie și nu poate 
fi forţată în niciun fel să rămână membră a unei astfel de asociaţii.

4. Asociaţiile armate, militare, militarizate sau paramilitare și organizaţiile 
care sunt rasiste sau care au o ideologie fascistă sunt interzise.
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Art. 47.  Libertatea de alegere a profesiei şi de a ocupa o funcţie în 
administraţia publică

1. Orice persoană are dreptul de a-și alege liber profesia sau tipul de activitate, 
fiind supusă numai restricţiilor impuse prin lege în interesul comun sau care 
sunt inerente abilităţilor proprii.

2. Toţi cetăţenii au dreptul egal și liber de a deveni membri ai administraţiei 
publice, ca regulă generală prin intermediul unui proces de recrutare bazat pe 
concurenţă.

Capitolul II:  Drepturi, libertăţi şi garanţii privind participarea  
la viaţa politică

Art. 48. Participarea la viaţa publică
1. Cetăţenii au dreptul de a lua parte la viaţa politică și la direcţia de mers a 

afacerilor publice ale ţării, fie în mod direct, fie prin intermediul reprezentanţilor 
liber aleși.

2. Toţi cetăţenii au dreptul să primească informaţii obiective cu privire la 
activităţile statului și ale altor organe publice și să fie informaţi de către Guvern 
și de către alte autorităţi cu privire la gestionarea afacerilor publice.

Art. 49. Dreptul la vot
1. Orice cetăţean care a împlinit vârsta de 18 ani are drept de vot, cu excepţia 

incapacităţilor prevăzute prin dreptul comun.
2. Dreptul de vot este exercitat personal și constituie o îndatorire civică.

Art. 50. Dreptul de a candida la o funcţie publică
1. Toţi cetăţenii au dreptul egal și liber de a candida la orice funcţie publică.
2. Nicio persoană nu poate fi prejudiciată în ce privește numirea sa, locul său 

de muncă, cariera sa profesională sau beneficiile sociale la care este îndreptăţită, 
ca urmare a exercitării unor drepturi politice sau a deţinerii unei funcţii publice.

3. În reglementarea dreptului de a candida pentru o funcţie care presupune 
alegeri, legea stabilește numai situaţiile de neeligibilitate care sunt necesare în 
vederea garantării atât a libertăţii de alegere a alegătorilor, cât și a independenţei 
și lipsei inegalităţilor de tratament în exercitarea funcţiilor în cauză.

Art. 51. Asociaţii şi partide politice
1. Libertatea de asociere include dreptul de a forma sau de a face parte din 

asociaţii și partide politice și, prin acestea, de a acţiona solidar și democratic în 
vederea formării voinţei poporului și a organizării puterii politice.

2. Nicio persoană nu poate fi înregistrată simultan ca membru al mai multor 
partide politice și nicio persoană nu poate fi privată de exercitarea unui drept ca 
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urmare a faptului că aceasta este sau încetează să mai fie înregistrată ca membru 
al unui partid legal constituit.

3. Fără a aduce atingere filosofiei sau ideologiei care stă la baza manifestelor 
lor, partidele politice nu pot folosi denumiri care conţin expresii direct legate de 
o anumită religie sau biserică ori embleme care pot fi confundate cu simboluri 
naţionale sau religioase.

4. Niciun partid nu poate avea o denumire sau un manifest de natură 
regională ori cu o sferă de aplicare la nivel regional.

5. Partidele politice sunt guvernate de principiul transparenţei, organizării 
democratice și managementului, precum și de principiul participării tuturor 
membrilor acestora.

6.  Legea stabilește normele care guvernează finanţarea partidelor politice, 
în special în ceea ce privește cerinţele și limitele legate de finanţarea din fonduri 
publice, precum și cerinţele de publicare a activelor și conturilor acestora.

Art. 52. Dreptul de petiţionare şi dreptul la acţiuni populare
1. Toţi cetăţenii au dreptul să depună, individual sau împreună cu alţii, 

petiţii, expuneri, pretenţii sau reclamaţii în vederea apărării drepturilor proprii, 
a prezentei Constituţii, a legilor sau a interesului general în faţa organelor care 
exercită puterea suverană, a organelor administrative ale regiunilor autonome 
sau a oricărei autorităţi, precum și dreptul de a fi informaţi într-o perioadă 
rezonabilă de timp cu privire la rezultatul analizării acestora.

2. Legea stabilește termenii în care petiţiile comune adresate Adunării 
Republicii și Adunărilor Legislative ale regiunilor autonome sunt analizate în 
ședinţă plenară.

3. Toate persoanele au dreptul la promovarea unei acţiuni de interes general, 
care include dreptul de a solicita despăgubiri adecvate pentru o parte sau mai 
multe părţi prejudiciate, în cazurile și conform termenilor stabiliţi prin lege, fie 
personal, fie prin intermediul asociaţiilor care au ca scop apărarea intereselor în 
cauză. Dreptul sus-menţionat este exercitat în special pentru:

a. a promova prevenirea, încetarea sau urmărirea în justiţie a infracţiu-
nilor săvârșite împotriva sănătăţii publice, drepturilor consumatoru-
lui, calităţii vieţii sau conservării mediului și a patrimoniului cultural;

b. a proteja proprietăţile statului, ale regiunilor autonome și ale autori-
tăţilor locale.

Capitolul III: Drepturile, libertăţile şi garanţiile salariaților

Art. 53. Securitatea locului de muncă
Salariaților li se garantează securitatea locului de muncă, iar concedierea fără 

cauză justă sau din motive politice ori ideologice este interzisă.
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Art. 54. Comitetele salariaţilor
1. Salariaţii au dreptul de a forma comitete în vederea protejării intereselor 

proprii și de a interveni în mod democratic în viaţa companiei.
2. Decizia de constituire a unui comitet al salariaţilor este luată de către 

salariaţii în cauză, care aprobă regulamentul comitetului respectiv și aleg 
membrii acestuia pe bază de vot direct și secret.

3. Pot fi înfiinţate comitetele de coordonare în vederea îmbunătăţirii inter-
venţiei în domeniul restructurării economice și a garantării respectării intereselor 
salariaţilor.

4. Membrii comitetelor se bucură de protecţia legală acordată delegaţilor 
sindicatelor.

5. Comitetele salariaţilor au dreptul:
a. de a primi toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 

care le revin;
b. de a monitoriza managementul afacerilor;
c. de a participa la procesele de restructurare corporativă, în special în 

ceea ce privește acţiunile de formare sau atunci când condiţiile de 
lucru sunt modificate;

d. de a lua parte la elaborarea legislaţiei muncii și a planurilor economi-
ce și sociale pentru sectorul lor;

e. de a gestiona și a participa la gestionarea activităţilor sociale ale 
organizaţiilor;

f. de a promova alegerea reprezentanţilor salariaţilor în organele de 
conducere ale organizaţiilor de stat sau ale altor organe publice, în 
conformitate cu legea.

Art. 55. Libertăţi privind sindicatele
1.  Salariaţii sunt liberi să se ocupe de constituirea și funcţionarea sindicatelor 

ca o condiţie și o garanţie pentru dezvoltarea unui front unitar în vederea apărării 
drepturilor și intereselor acestora.

2. În exercitarea libertăţii de a se ocupa de constituirea și funcţionarea 
sindicatelor, salariaţilor li se garantează în mod special următoarele, fără nicio 
discriminare:

a. libertatea de a forma sindicate la toate nivelurile;
b. libertatea de a exercita calitatea de membru. Niciun salariat nu este 

obligat să plătească cotizaţie unui sindicat din care nu face parte;
c. libertatea de a stabili modul de organizare și regulamentul intern al 

sindicatelor;
d. dreptul de a se angaja în activităţile desfășurate de sindicat în cadrul 

organizaţiei;
e. dreptul la opinii politice, în forma stabilită prin regulamentul sindical.
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3. Sindicatele sunt guvernate de principiul conducerii și organizării demo-
cratice, bazat pe alegeri periodice ale organelor de conducere prin vot secret, 
fără să fie nevoie de nicio autorizare sau omologare și sunt bazate pe participarea 
activă a salariaţilor în toate aspectele legate de activitatea specifică.

4. Sindicatele sunt independente de angajatori, de stat, de confesiuni reli-
gioase și de partide, precum și de alte asociaţii politice, iar legea stabilește ga-
ranţiile adecvate cu privire la independenţa acestora, care este esenţială pentru 
unitatea claselor muncitoare.

5. Sindicatele au dreptul de a stabili relaţii cu sau de a se alătura organizaţiilor 
sindicale internaţionale.

6. Reprezentanţii aleși ai salariaţilor se bucură de dreptul de a fi informaţi și 
consultaţi, precum și de protecţie adecvată împotriva oricărei forme de condiţionare, 
constrângere sau limitare în ceea ce privește exercitarea legitimă a funcţiilor lor.

Art. 56. Drepturile sindicatelor şi acordurile colective
1. Sindicatele sunt responsabile de apărarea și promovarea apărării drepturi-

lor și intereselor salariaţilor pe care îi reprezintă.
2. Sindicatele au dreptul:

a. de a lua parte la elaborarea legislaţiei muncii;
b. de a lua parte la gestionarea instituţiilor de securitate socială și a altor 

organizaţii care urmăresc interesele salariaţilor;
c. de a-și exprima opiniile cu privire la planurile economice și sociale și 

de a supraveghea implementarea acestora;
d. de a fi reprezentate în cadrul organelor de conciliere socială, în con-

formitate cu legea;
e. de a participa la procesele de restructurare corporativă, în special în 

ceea ce privește acţiunile de formare sau atunci când condiţiile de 
lucru sunt modificate.

3. Sindicatele sunt responsabile de exercitarea dreptului de a încheia acorduri 
colective care sunt garantate în conformitate cu legea.

4. Legea stabilește normele care guvernează legitimitatea încheierii acordu-
rilor colective de muncă și validitatea prevederilor acestora.

Art. 57. Dreptul la grevă şi interzicerea grevelor patronale
1. Dreptul la grevă este garantat. Salariaţii sunt responsabili pentru definirea 

domeniului de aplicare a intereselor care urmează să fie apărate prin grevă, iar 
legea nu poate limita acest domeniu.

2. Legea definește condiţiile în care atât serviciile necesare pentru asigurarea 
siguranţei și întreţinerii echipamentelor și facilităţilor, cât și serviciile minime 
indispensabile pentru a răspunde nevoilor sociale de bază sunt furnizate în 
timpul grevelor.

3. Grevele patronale sunt interzise.
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Titlul III: Drepturi şi libertăți economice, sociale şi culturale

Capitolul I: Drepturi şi libertăți economice

Art. 58. Dreptul la muncă
1. Orice persoană are dreptul la muncă.
2. Pentru a asigura dreptul la muncă, statul este responsabil de promovarea:

a. implementării politicilor privind angajarea cu normă întreagă;
b. oportunităţilor egale în alegerea profesiei sau a tipului de muncă și 

condiţiilor necesare pentru evitarea împiedicării sau limitării accesu-
lui la o poziţie, muncă sau categorie profesională pe criterii de sex;

c. formării culturale, tehnice și a dezvoltării profesionale a salariaţilor.

Art. 59. Drepturile salariaţilor
1. Indiferent de vârstă, sex, rasă, cetăţenie, locul nașterii, religie, convingeri 

politice și ideologice, toţi cetăţenii au dreptul:
a. la remuneraţia cuvenită pentru munca depusă, în conformitate cu 

volu mul, natura și calitatea acesteia, cu respectarea principiului ega-
lităţii de remunerare pentru munci egale și astfel încât să se garanteze 
un trai decent;

b. ca munca să fie organizată în conformitate cu demnitatea socială și în 
așa fel încât să ofere împlinire personală și să facă posibilă reconcilie-
rea vieţii profesionale cu cea de familie;

c. să muncească în condiţii de igienă, siguranţă și sănătate;
d. la odihnă și timp liber, o limită maximă a zilei de muncă, repaus săp-

tămânal periodic și concediu periodic plătit;
e. la sprijin material atunci când, în mod involuntar, se află în situaţia de 

a fi șomeri;
f. la asistenţă și reparaţie justă atunci când sunt victima unui accident 

de muncă sau boli profesionale.
2. Statul este responsabil de asigurarea condiţiilor de muncă, remuneraţie și 

a celor legate de odihnă, la care muncitorii sunt îndreptăţiţi, în special prin:
a. stabilirea și actualizarea unui salariu naţional minim care, printre alţi 

factori, ţine în special seama de nevoile lucrătorilor, de creșterea cos-
tului vieţii, de nivelul de dezvoltare al sectoarelor de producţie, de 
cerinţele impuse de stabilitatea economică și financiară și de acumu-
larea de capital în vederea dezvoltării;

b. stabilirea limitelor naţionale cu privire la programul de lucru;
c. asigurarea protecţiei speciale la locul de muncă a femeilor în timpul 

sarcinii și după naștere, precum și a minorilor, a persoanelor cu di-
zabilităţi și a celor a căror ocupaţie este deosebit de extenuantă sau se 
desfășoară în condiţii nesănătoase, toxice ori periculoase;
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d. asigurarea dezvoltării sistematice a unei reţele de centre de relaxare și 
odihnă, în cooperare cu organizaţiile sociale;

e. protejarea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor emigranţi și garanta-
rea beneficiilor sociale ale acestora;

f. protejarea condiţiilor de muncă ale studenţilor care lucrează.
3. Salariile se bucură de garanţii speciale, în conformitate cu legea.

Art. 60. Drepturile consumatorului
1. Consumatorul are dreptul la calitatea bunurilor și serviciilor consumate, 

la formare și informare, la protejarea sănătăţii, siguranţei și a intereselor sale 
economice, precum și la repararea prejudiciilor.

2. Publicitatea este reglementată prin lege și toate formele de publicitate 
ascunsă, indirectă sau frauduloasă sunt interzise.

3. Asociaţiile consumatorilor și cooperativele de consumatori au dreptul, în 
conformitate cu legea, de a primi sprijin de stat și de a fi audiate în raport cu 
aspectele legate de protecţia consumatorului și se bucură de legitimare procesuală 
în vederea apărării membrilor lor sau a oricăror interese colective sau generale.

Art. 61.  Întreprinderile private, cooperativele şi dreptul 
salariaţilor la participarea în gestionarea 
întreprinderilor

1. Întreprinderile economice private își desfășoară activitatea în mod liber 
în cadrul general stabilit prin prezenta Constituţie și prin lege și cu privire la 
interesul general.

2. Orice persoană are dreptul de a forma cooperative în mod liber, cu 
condiţia respectării principiilor care stau la baza acestora.

3. Cooperativele își desfășoară activitatea în mod liber în cadrul general 
stabilit prin lege și se pot grupa în asociaţii, federaţii și confederaţii, precum și în 
alte forme de organizare prevăzute prin lege.

4. Legea stabilește cerinţele organizaţionale specifice pentru cooperativele în 
care statul sau orice organ public deţine un interes.

5. Este garantat dreptul salariaţilor la participare în gestionarea 
întreprinderilor, în conformitate cu legea.

Art. 62. Dreptul la proprietate privată
1. Oricărei persoane i se garantează dreptul la proprietate privată și la 

transmiterea acesteia în timpul vieţii sau după moarte, în conformitate cu 
prezenta Constituţie.

2. Rechiziţiile și exproprierile în interes public au loc numai pe o bază legală 
și cu plata unei drepte despăgubiri.
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Capitolul II: Drepturi şi obligaţii sociale

Art. 63. Securitatea socială şi solidaritatea
1. Toate persoanele au dreptul la securitate socială.
2. Statul este însărcinat cu organizarea, coordonarea și subvenţionarea unui 

sistem de securitate socială unificat și descentralizat, cu participarea sindicatelor, 
a altor organizaţii care reprezintă salariaţii și a asociaţiilor care reprezintă orice 
alţi beneficiari.

3. Sistemul de securitate socială protejează cetăţenii în caz de boală, vârstă 
înaintată și atunci când aceștia suferă de dizabilităţi, sunt văduvi sau orfani, 
precum și atunci când sunt șomeri ori în orice altă situaţie care implică lipsa sau 
reducerea mijloacelor de subzistenţă sau a abilităţii de a munci.

4. Toate perioadele de muncă contribuie, în conformitate cu legea, la 
calcularea pensiei de limită de vârstă și a celei de handicap, indiferent de sectorul 
de activitate în care au fost desfășurate.

5. În vederea îndeplinirii obiectivelor de solidaritate socială care sunt 
incluse în special în cadrul prezentului articol și în articolele 67, alineatul (2),  
litera (b), articolul 69, articolul 70, alineatul (1), litera (e), articolul 71 și 
articolul 72, statul sprijină și inspectează, în conformitate cu legea, activităţile 
și funcţionarea instituţiilor de caritate private și a altor instituţii non-profit care 
sunt recunoscute ca fiind de interes public.

Art. 64. Sănătatea
1. Orice persoană are dreptul la protecţia sănătăţii și îndatorirea de a-și 

apăra și promova sănătatea.
2. Dreptul la ocrotirea sănătăţii este exercitat:

a. prin intermediul unui serviciu naţional de sănătate universal și gene-
ral care, avându-se în vedere în special condiţiile sociale și economice 
ale cetăţenilor beneficiari, va tinde să fie gratuit;

b. prin crearea unor condiţii economice, sociale, culturale și de mediu 
care garantează în mod special protejarea copiilor, a tineretului și a 
persoanelor în vârstă; prin îmbunătăţirea sistematică a condiţiilor de 
muncă și de viaţă și, de asemenea, prin promovarea condiţiei fizice 
și a sportului în școli și la nivelul populaţiei; și prin dezvoltarea atât 
a educaţiei populaţiei privind sănătatea și igiena, cât și a unui stil de 
viaţă sănătos.

3. Pentru a asigura dreptul la protejarea sănătăţii, statul are datoria primară de:
a. a garanta accesul tuturor cetăţenilor, indiferent de situaţia economi-

că, la servicii medicale preventive, curative și de reabilitare;
b. a garanta o acoperire raţională și eficientă la nivel naţional a unităţi-

lor de ocrotire a sănătăţii și a resurselor umane;
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c. a încerca acoperirea din fonduri publice a costurilor serviciilor de 
îngrijire medicală și a medicamentelor;

d. a reglementa și a inspecta formele corporatiste și private de servicii 
medicale și de a le articula pe serviciul naţional de sănătate, astfel 
încât să asigure standarde corespunzătoare de eficienţă și calitate, 
atât în cadrul instituţiilor publice, cât și a celor private de ocrotire a 
sănătăţii;

e. a reglementa și a controla producţia, distribuţia, marketingul, vânza-
rea și utilizarea de produse chimice, biologice și farmaceutice și alte 
mijloace de diagnostic și tratament;

f. a stabili politici de prevenire și tratare a abuzului de medicamente.
4. Serviciul naţional de sănătate dispune de un sistem descentralizat și parti-

cipativ de management.

Art. 65. Locuinţele şi planificarea urbană
1. Orice persoană are dreptul ca, împreună cu familia sa, să dispună de o 

locuinţă de o mărime corespunzătoare care să îi asigure condiţii de trai igienice 
și confortabile și care să faciliteze păstrarea intimităţii vieţii personale și de 
familie.

2. Pentru a asigura dreptul la locuinţă, statul este responsabil de:
a. planificarea și implementarea unei politici privind locuinţele, care 

este inclusă în documentele generale de amenajare a teritoriului și 
este sprijinită prin documentele de planificare urbană care garantează 
existenţa unei reţele corespunzătoare de transport și facilităţi sociale;

b. promovarea construcţiei de locuinţe sociale cu costuri reduse, în co-
laborare cu regiunile autonome și cu autorităţile locale;

c. stimularea construcţiilor private, conform interesului general și a ac-
cesului la locuinţe închiriate sau deţinute în proprietate;

d. încurajarea și sprijinirea iniţiativelor comunităţii locale care au în ve-
dere soluţionarea problemelor legate de locuinţe și promovarea con-
stituirii de cooperative în domeniul locuinţelor și al construcţiei de 
locuinţe în regie proprie.

3. Statul adoptă o politică care vizează înfiinţarea unui sistem de chirii com-
patibil cu veniturile familiilor și cu accesul la locuinţe individuale.

4. Statul, regiunile autonome și autorităţile locale stabilesc normele care gu-
vernează ocuparea, folosirea și transformarea teritoriului urban, în special prin 
intermediul instrumentelor de planificare și în cadrul general al legilor care re-
glementează amenajarea teritoriului și planificarea urbană și expropriază tere-
nurile necesare în vederea îndeplinirii scopurilor asociate planificării urbane de 
uz public. Persoanele interesate au dreptul să participe la elaborarea instrumen-
telor de planificare urbană și a oricăror altor instrumente fizice de amenajare a 
teritoriului.
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Art. 66. Mediul şi calitatea vieţii
1. Orice persoană are dreptul la un mediu de viaţă sănătos și echilibrat din 

punct de vedere ecologic și are îndatorirea de a proteja un astfel de mediu.
2. Pentru a asigura dreptul la un astfel de mediu în cadrul general al dezvol-

tării durabile, acţionând prin intermediul organelor competente și cu implicarea 
și participarea cetăţenilor, statul este responsabil de:

a. prevenirea și controlul poluării și al efectelor acesteia, precum și al 
formelor nocive de eroziune;

b. desfășurarea și promovarea amenajării teritoriului în vederea asigu-
rării unei locaţii corecte a activităţilor, a unei dezvoltări sociale și 
economice echilibrate și a îmbunătăţirii teritoriului;

c. crearea și dezvoltarea de parcuri și rezervații naturale și recreative, 
clasificarea și protejarea peisajelor și a teritoriului, astfel încât să ga-
ranteze conservarea naturii și păstrarea valorilor și bunurilor cultura-
le de interes istoric sau artistic;

d. promovarea folosirii raţionale a resurselor naturale, protejând în ace-
lași timp abilitatea acestora de a se reînnoi și de a menţine un echili-
bru ecologic, cu respectarea principiului solidarităţii între generaţii;

e. acţionarea în cooperare cu autorităţile locale, promovarea calităţii 
mediului așezărilor rurale și a vieţii urbane, în special la nivel de ar-
hitectură și în ceea ce privește protejarea zonelor istorice;

f. promovarea integrării obiectivelor de mediu în cadrul diferitelor po-
litici de la nivel sectorial;

g. promovarea educaţiei privind mediul și a respectului pentru valorile 
mediului;

h. asigurarea faptului că politica fiscală face ca dezvoltarea să fie compa-
tibilă cu protecţia mediului și cu calitatea vieţii.

Art. 67. Familia
1. Ca element ce stă la baza societăţii, familia se bucură de dreptul la pro-

tecţie de către societate și stat și de dreptul la implementarea efectivă a tuturor 
condiţiilor necesare pentru a permite membrilor familiei să se dezvolte personal.

2. Pentru a proteja familia, statul este în special responsabil de:
a. promovarea independenţei sociale și economice a familiilor;
b. promovarea creării și garantării accesului la o reţea naţională de creșe 

și la alte facilităţi sociale menite să sprijine familia, alături de o politi-
că pentru persoanele în vârstă;

c. cooperarea cu părinţii în ceea ce privește educaţia copiilor lor;
d. în ceea ce privește libertatea individuală, garantarea dreptului la 

plani ficare familială prin promovarea informării și accesului la meto-
dele și mijloacele necesare în acest scop și prin organizarea de măsuri 
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legislative și tehnice pentru asigurarea planificării conștiente a mater-
nităţii și paternităţii;

e. reglementarea reproducerii umane asistate, astfel încât să se protejeze 
demnitatea umană;

f. reglementarea impozitelor și a beneficiilor sociale în funcţie de costu-
rile familiilor;

g. elaborarea și implementarea unei politici globale și integrate privind 
familia, după consultarea în prealabil a asociaţiilor care reprezintă 
familia;

h. promovarea reconcilierii vieţii profesionale și de familie prin armoni-
zarea diferitelor politici sectoriale.

Art. 68. Paternitatea şi maternitatea
1. În îndeplinirea rolului lor de neînlocuit în raport cu copiii, în special în 

ceea ce privește educaţia acestora, părinţii se bucură de dreptul la protecţie din 
partea societăţii și a statului, împreună cu garantarea împlinirii personale și pro-
fesionale și a participării la viaţa civică.

2. Maternitatea și paternitatea constituie valori sociale importante.
3. Femeile au dreptul la protecţie specială în timpul sarcinii și după naștere, 

iar lucrătoarele de sex feminin se bucură, de asemenea, de dreptul la o perioadă 
corespunzătoare de concediu, fără pierderea remuneraţiei sau a altor privilegii.

4. Legea reglementează acordarea către părinţi a unei perioade corespunză-
toare de concediu, potrivit intereselor copilului și nevoilor familiei.

Art. 69. Copiii
1. În vederea dezvoltării lor integrale, copiii au dreptul la protecţie din partea 

societăţii și a statului, în special faţă de toate formele de abandon, discriminare 
și opresiune și de exercitarea abuzivă a autorităţii la nivel de familie sau în orice 
altă instituţie.

2. Statul asigură ocrotirea specială a copiilor care sunt orfani, abandonaţi sau 
privaţi în orice fel de un mediu familial normal.

3. Munca minorilor de vârstă școlară este interzisă în conformitate cu legea.

Art. 70. Tinerii
1. În vederea asigurării exercitării efective a drepturilor lor economice, sociale 

și culturale, tinerii se bucură de protecţie specială, în special în ceea ce privește:
a. educaţia, formarea profesională și cultura;
b. accesul la primul loc de muncă, la muncă și în relaţie cu securitatea 

socială;
c. accesul la locuinţă;
d. educaţia fizică și sportul;
e. folosirea timpului liber.
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2. Obiectivele prioritare ale politicii de tineret sunt dezvoltarea personalităţii 
tinerilor, crearea condiţiilor necesare în vederea integrării efective a acestora 
într-o viaţă activă, insuflarea atașamentului pentru creativitatea liberă și 
dezvoltarea conștiinţei privind apartenenţa la comunitate și realizarea de servicii 
în folosul acesteia.

3. În cooperare cu familiile, școlile, companiile, asociaţiile de rezidenţi, 
asociaţiile culturale și fundaţiile, precum și cu grupurile culturale și recreaţionale, 
statul facilitează și sprijină organizaţiile de tineret în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sus-menţionate, precum și a promovării schimburilor internaţionale 
de experienţă pentru tineri.

Art. 71. Cetăţenii cu dizabilităţi
1. Cetăţenii cu dizabilităţi fizice sau mentale se bucură de drepturile și sunt 

supuși obligaţiilor consacrate de prezenta Constituţie, cu excepţia exercitării sau 
îndeplinirii celor pentru care nu sunt apţi.

2. Statul adoptă o politică naţională de prevenire a dizabilităţilor, de tratare, 
reabilitare și integrare a cetăţenilor cu dizabilităţi și de sprijinire a familiilor acestora, 
educă societatea și o face conștientă de îndatorirea de a trata astfel de cetăţeni cu 
respect și solidaritate și se asigură că aceștia se bucură efectiv de drepturile lor, fără 
a aduce atingere drepturilor și obligaţiilor părinţilor și tutorilor acestora.

3. Statul susţine organizaţiile cetăţenilor cu dizabilităţi.

Art. 72. Persoanele în vârstă
1. Persoanele în vârstă au dreptul la securitate economică și la condiţii legale 

de asigurare a unei locuinţe, familie și viaţă în comunitate care să le respecte 
autonomia personală, să evite și să soluţioneze problema izolării sau a margina-
lizării sociale.

2. Politica privind persoanele în vârstă include măsuri de natură economică, 
socială și culturală care tind să ofere acestor persoane oportunităţi de împlinire 
personală printr-o participare activă în viaţa comunităţii.

Capitolul III: Drepturi şi libertăți culturale

Art. 73. Educaţie, cultură şi ştiinţă
1. Orice persoană are dreptul la educaţie și cultură.
2. Statul promovează democratizarea educaţiei și a celorlalte condiţii nece-

sare pentru o educaţie desfășurată în școli și prin intermediul altor mijloace de 
formare care vizează contribuirea la furnizarea de șanse egale, depășirea inega-
lităţilor economice, sociale și culturale, dezvoltarea personalităţii și a spiritului 
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de toleranţă, înţelegerea reciprocă, solidaritatea și responsabilitatea, la progresul 
social și la participarea democratică la viaţa publică.

3. În cooperare cu mass-media, asociaţiile și fundaţiile culturale, grupurile 
culturale și recreaţionale, asociaţiile ce sprijină patrimoniul cultural, asociaţiile 
de rezidenţi și alţi agenţi culturali, statul promovează democratizarea culturii 
prin încurajarea și asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la aprecierea culturii 
și la creaţie.

4. Statul stimulează și sprijină cercetarea știinţifică, creaţia și inovaţia teh-
nologică, astfel încât să asigure libertatea și autonomia acestora, să sporească 
concurenţa și să asigure cooperarea dintre instituţiile și organizaţiile știinţifice.

Art. 74. Educaţia
1. Orice persoană are dreptul la educaţie și îi este garantat dreptul la șanse 

egale, la acces și succes în domeniul învăţământului.
2. În implementarea politicii din sectorul învăţământului, statul este respon-

sabil de:
a. asigurarea învăţământului universal de bază, obligatoriu și liber;
b. crearea unui sistem public și dezvoltarea unui sistem general la nivel 

de preșcolari;
c. garantarea educaţiei permanente și eliminarea analfabetismului;
d. În funcţie de capacităţi, garantarea fiecărui cetăţean a accesului la cele 

mai înalte niveluri de educaţie, cercetare știinţifică și creaţie artistică;
e. asigurarea gratuităţii progresive pentru toate nivelurile de educaţie;
f. integrarea școlilor în comunităţile pe care le deservesc și stabilirea de 

legături între învăţământ și activităţile economice, sociale și culturale;
g. promovarea și sprijinirea accesului cetăţenilor cu dizabilităţi la edu-

caţie și sprijinirea învăţământului special, acolo unde este necesar;
h. protejarea și dezvoltarea limbajului portughez al semnelor, ca expre-

sie culturală și ca instrument de acces la educaţie și șanse egale;
i. asigurarea faptului că tuturor copiilor de emigranţi li se predă limba 

portugheză și se bucură de acces la cultura portugheză;
j. asigurarea faptului că toţi copiii de emigranţi se bucură de sprijin 

adecvat care le permite să se bucure efectiv de dreptul la educaţie.

Art. 75. Învăţământul public, privat şi bazat pe cooperare
1. Statul creează o reţea de instituţii de învăţământ public care acoperă 

nevoile întregii populaţii.
2. Statul recunoaște și inspectează învăţământul privat și în cooperativă, în 

conformitate cu legea.
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Art. 76. Universităţile şi accesul la învăţământul superior
1. Normele care guvernează accesul la universităţi și la alte instituţii de 

învăţământ superior garantează șanse egale și democratizarea sistemului de 
învăţământ și iau în considerare în mod corespunzător nevoile naţionale de 
personal calificat și de creștere a nivelului educaţional, cultural și știinţific.

2. În conformitate cu legea și fără a aduce atingere unei evaluări corespun-
zătoare a calităţii învăţământului, universităţile își elaborează propriile regulamente 
și se bucură de autonomie știinţifică, pedagogică, administrativă și financiară.

Art. 77. Participarea democratică în procesul de educaţie
1. Cadrele didactice și studenţii au dreptul să ia parte la gestionarea demo-

cratică a școlilor, în conformitate cu legea.
2. Legea reglementează formele în care asociaţiile cadrelor didactice, 

studenţilor și părinţilor, comunităţile și instituţiile știinţifice pot participa la 
elaborarea politicii din sectorul învăţământului.

Art. 78. Percepţia pozitivă a culturii şi creaţia
1.  Orice persoană are dreptul să se bucure de cultură și de creaţie, având și 

îndatorirea de a păstra, apăra și spori patrimoniul cultural.
2.  În colaborare cu toţii agenţii culturali, statul este responsabil de:

a. încurajarea și asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la mijloacele și 
instrumentele necesare pentru desfășurarea de activităţi culturale și 
corectarea asimetriilor existente la nivel naţional în această privinţă;

b. sprijinirea iniţiativelor care stimulează creaţia individuală și colectivă 
în multiplele sale forme și expresii și a celor care stimulează mai mul-
te călătorii prin lucrări și elemente culturale de înaltă calitate;

c. promovarea protejării și dezvoltării patrimoniului cultural și trans-
formarea acestuia într-un element de inspiraţie pentru identitatea 
culturală comună;

d. dezvoltarea de relaţii culturale cu toate popoarele, în special cele care 
vorbesc limba portugheză și asigurarea apărării și promovării culturii 
portugheze în străinătate;

e. coordonarea politicii culturale cu alte politici sectoriale.

Art. 79. Educaţia fizică şi sportul
1. Orice persoană are dreptul la educaţie fizică și sport.
2. Acţionând în colaborare cu școlile, cu asociaţiile și grupurile sportive, 

statul este însărcinat cu promovarea, stimularea, îndrumarea și sprijinirea 
practicii și diseminării educaţiei fizice și a sportului și de prevenire a violenţei în 
sport.
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PARTEA A II-A 
Organizarea economiei

Titlul I: Principii generale

Art. 80. Principii fundamentale
Societatea și economia sunt organizate pe baza următoarelor principii:

a. puterea economică este subordonată puterii politice democrate;
b. sectorul public, privat, social și cel al cooperativelor coexistă și deţin 

împreună în proprietate mijloacele de producţie;
c. în cadrul general al unei economii mixte, este garantată libertatea de 

organizare și iniţiativă în afaceri;
d. atunci când interesul public solicită acest lucru, resursele naturale și 

mijloacele de producţie sunt deţinute în proprietate publică;
e. dezvoltarea economică și socială este planificată în mod democratic;
f. sectorul social și cel al cooperativelor se bucură de protecţie în ceea 

ce privește proprietatea asupra mijloacelor de producţie;
g. organizaţiile care reprezintă salariații și organizaţiile care reprezintă 

companiile participă la definirea principalelor măsuri economice și 
sociale.

Art. 81. Atribuţiile de bază ale statului
În domeniul economic și social, statul are îndatorirea de bază de:

a. a promova creșterea bunăstării sociale și economice și a calităţii vieţii 
locuitorilor, în special a persoanelor cele mai dezavantajate, în cadrul 
general al unei strategii de dezvoltare durabilă;

b. a promova justiţia socială, a asigura șanse egale și a lua măsurile co-
rective necesare pentru eliminarea inegalităţilor în distribuirea resur-
selor și a veniturilor, în special prin intermediul politicii fiscale;

c. a asigura folosirea integrală a forţelor de producţie, în special prin 
luarea tuturor măsurilor în vederea asigurării eficienţei sectorului 
public;

d. a promova coeziunea economică și socială a întregii ţări prin ghida-
rea dezvoltării în direcţia unei creșteri echilibrate în fiecare sector și 
regiune și prin eliminarea progresivă a diferenţelor sociale și econo-
mice dintre localităţile urbane și cele rurale și dintre fâșia de coastă și 
zonele din interiorul ţării;

e. a promova corectarea inegalităţilor derivate din natura insulară a regi-
unilor autonome și încurajarea integrării progresive a acestor regiuni 
în zonele economice mai largi de la nivel naţional sau internaţional;
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f. a asigura funcţionarea eficientă a pieţelor, astfel încât să garanteze 
o concurenţă echilibrată între companii, să contracareze formele 
mono poliste de organizare și să elimine abuzul poziţiilor dominante 
și alte practici care sunt dăunătoare interesului general;

g. a dezvolta relaţii economice cu toate popoarele, protejând întotdeau-
na independenţa naţională și interesele atât ale poporului portughez, 
cât și interesele economice ale ţării;

h. a elimina proprietăţile imobiliare foarte mari și a restructura micile 
ferme;

i. a garanta drepturile și interesele consumatorului;
j. a crea instrumente legislative și tehnice necesare pentru planificarea 

democratică a dezvoltării economice și sociale;
l. a asigura existenţa unei politici în domeniul știinţei și tehnologiei 

care favorizează dezvoltarea ţării;
m. a adopta o politică naţională în domeniul energiei care păstrează 

resursele naturale și echilibrul ecologic, promovând în același timp 
cooperarea internaţională în acest domeniu;

n. a adopta o politică naţională în domeniul apei în scopul de a folosi, 
planifica și gestiona în mod raţional resursele de apă.

Art. 82. Sectoare de proprietate a mijloacelor de producţie
1. Este garantată coexistenţa celor trei sectoare de proprietate a mijloacelor 

de producţie.
2. Sectorul public include mijloacele de producţie care aparţin de drept 

statului și sunt gestionate de către stat și de către alte autorități publice.
3. Fără a aduce atingere prevederilor următorului alineat, sectorul privat in-

clude mijloacele de producţie care aparţin de drept și sunt gestionate de către 
persoanele sau grupurile private și sunt gestionate de către acestea.

4. Sectorul cooperativelor include în mod specific:
a. mijloacele de producţie pe care cooperativele le deţin și le gestionea-

ză în conformitate cu principiile de cooperare, fără a aduce atingere 
prevederilor specifice stabilite prin lege pentru cooperativele în care 
sectorul public deţine o cotă-parte și care sunt justificate prin natura 
specială a acestora;

b. mijloace comunitare de producţie deţinute și gestionate de către co-
munităţile locale;

c. mijloacele de producţie exploatate de către colective de lucrători;
d. mijloace de producţie deţinute și gestionate de entităţi corporative 

non-profit, ale căror obiective primare sunt acţiunile de caritate, în 
special entităţile de tip mutual.
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Art. 83. Cerinţe legate de achiziţiile obligatorii
Legea stabilește mijloacele și formele de intervenţie legate de și cu privire la 

achiziţiile publice obligatorii de mijloace de producţie, împreună cu criteriile de 
stabilire a despăgubirilor aplicabile.

Art. 84. Domeniul public
1. Următoarele aspecte ţin de domeniul public:

a. apele teritoriale, împreună cu albiile acestora și fundul mării din zona 
învecinată și lacurile, lagunele și cursurile de apă corespunzătoare 
pentru navigaţie sau flotaţie, împreună cu albiile acestora;

b. spaţiul aerian de deasupra teritoriului Portugaliei, peste limita recu-
noscută pentru drepturile de proprietate sau de superficie;

c. depozitele de minerale, mineralele, sursele de apă medicinală și cavi-
tăţile naturale subterane, cu excepţia stâncilor, solului și a altor mate-
riale care sunt folosite în mod obișnuit pentru construcţie;

d. drumurile;
e. liniile naţionale de cale ferată;
f. alte proprietăţi calificate ca atare prin lege.

2. Legea definește proprietăţile care fac parte din domeniul public de stat, 
domeniul public al regiunilor autonome și domeniul public al autorităţilor locale, 
precum și normele, termenii și condiţiile de utilizare și limitele care guvernează 
acest domeniu.

Art. 85.  Cooperativele şi experimentele manageriale lucrative
1. Statul stimulează și sprijină crearea cooperativelor și activitatea acestora.
2. Legea definește beneficiile fiscale și financiare de care se bucură coopera-

tivele, precum și termenii și condiţiile preferenţiale pentru obţinerea creditelor 
și a asistenţei tehnice.

3. Statul susţine experimentele viabile legate de managementul lucrativ.

Art. 86. Întreprinderi private
1. Statul încurajează activitatea antreprenorială, în special pe cea a între-

prinderilor mici și mijlocii, și inspectează îndeplinirea obligaţiilor lor legale, 
în special ale companiilor implicate în activităţi de interes general pentru 
economie.

2. Statul intervine în gestionarea companiilor private numai în mod tranzi-
toriu, în cazurile explicit prevăzute prin lege și, ca regulă generală, pe baza unei 
hotărâri judecătorești prealabile.

3. Legea poate defini sectoarele de bază în care companiile private și alte 
organe similare nu au dreptul să își desfășoare activitatea.
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Art. 87. Activităţi economice străine şi investiţii
Legea reglementează activitatea economică și investiţiile făcute de către 

persoanele private și entităţile corporative străine, pentru a se asigura că acestea 
contribuie la dezvoltarea ţării, la apărarea independenţei naţionale și a intereselor 
salariaților.

Art. 88. Mijloace de producţie abandonate
1. Mijloacele de producţie abandonate pot fi expropriate conform termenilor 

și condiţiilor care urmează să fie stabilite prin lege, care vor lua în considerare 
situaţia specifică a proprietăţilor salariaților emigranţi.

2. Mijloacele de producţie care sunt abandonate fără un motiv justificat pot 
face, de asemenea, obiectul închirierii obligatorii sau al licenţelor de exploatare 
conform termenilor care urmează să fie stabiliţi prin lege.

Art. 89. Participarea salariaților la conducere
Lucrătorilor unităţilor de producţie din sectorul public li se asigură o partici-

pare efectivă la conducerea respectivelor unităţi.

Titlul II: Planuri

Art. 90. Obiective
Obiectivul planurilor de dezvoltare economică și socială este promovarea 

creșterii economice, dezvoltarea armonioasă și integrată a sectoarelor și 
regiunilor, distribuirea corectă a produsului naţional între persoane și între 
regiuni, coordonarea politicii economice cu cea socială, educaţională și culturală, 
apărarea zonelor rurale, păstrarea echilibrului ecologic, apărarea mediului și 
calitatea vieţii populaţiei portugheze.

Art. 91. Elaborarea şi implementarea planurilor
1. Planurile naţionale sunt elaborate conform legilor care guvernează 

opţiunile majore ale acestora și pot include programe specifice cu o sferă de 
aplicare geografică și sectorială.

2. Proiectele de lege ale Guvernului cu privire la opţiunile majore sunt însoţite 
de rapoarte care stabilesc bazele acestora.

3. Planurile naţionale sunt implementate la nivel descentralizat, regional și 
sectorial.

Art. 92. Consiliul Economic şi Social
1. Consiliul Economic și Social este organul responsabil de consultare și 

concentrare în domeniul politicilor sociale și economice, participă la elaborarea 
opţiunilor majore și a planurilor de dezvoltare economică și socială și exercită și 
alte funcţii care îi revin prin lege.



410 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

2. Legea stabilește componenţa Consiliului Economic și Social, care include 
în particular reprezentanţi ai Guvernului, organizaţii de reprezentare a salariați-
lor, activităţi de afaceri și familii, regiuni autonome și autorităţi locale.

3. Legea stabilește, de asemenea, modul în care este organizat și funcţionează 
Consiliul Economic și Social, precum și statutul și rolul membrilor acestuia.

Titlul III: Politici agricole, comerciale şi industriale

Art. 93. Obiectivele politicii agricole
1. Obiectivele politicii agricole sunt următoarele:

a. creșterea producţiei și a productivităţii agricole prin furnizarea de 
infrastructuri și de resurse umane, tehnice și financiare corespunză-
toare în agricultură, care vor contribui la creșterea competitivităţii 
și la asigurarea calităţii produselor, la marketingul și comercializarea 
efectivă a acestora, la o mai bună aprovizionare la nivel naţional și la 
creșterea exporturilor;

b. promovarea îmbunătăţirii situaţiei economice, sociale și culturale a 
salariaților din zonele rurale și din agricultură, dezvoltarea zonelor 
rurale, raţionalizarea structurii proprietăţii de terenuri, modernizarea 
proceselor de afaceri și accesul persoanelor care lucrează pământul la 
dreptul de proprietate sau posesie asupra acestuia și asupra altor mij-
loace de producţie pe care le folosesc în mod direct în activitatea lor;

c. crearea condiţiilor necesare pentru promovarea unei egalităţi efecti-
ve între persoanele care lucrează în agricultură și alţi salariați, dar și 
prevenirea dezavantajării sectorului agricol în cadrul schimburilor cu 
alte sectoare;

d. asigurarea folosirii raţionale și gestionării solului și a altor resurse na-
turale și menţinerea capacităţii regenerative a acestora;

e. încurajarea fermierilor să formeze și să se înscrie în asociaţii și să 
lucreze direct terenul.

2. Statul promovează planificarea agrară și politica de dezvoltare și reconversie 
a pădurilor, potrivit factorilor ecologici și sociali specifici Portugaliei.

Art. 94. Eliminarea proprietăţilor imobiliare foarte mari
1.  Legea reglementează redimensionarea fermelor care sunt extrem de mari 

din punctul de vedere al obiectivelor politicii agricole și, în cazul exproprierii, 
conferă fiecărui proprietar dreptul la despăgubiri corespunzătoare și la păstrarea 
unei suprafeţe suficiente pentru asigurarea fiabilităţii și a caracterului raţional al 
propriei ferme.

2.  Fără a aduce atingere reglementărilor cu privire la o perioadă experimen-
tală înainte de acordarea titlului deplin pentru a se putea stabili dacă terenul în 
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cauză este folosit în mod eficace și raţional, terenul expropriat este predat pentru 
a fi deţinut în proprietate sau în posesie, în conformitate cu legea, micilor fer-
mieri – de preferinţă fermelor de familie, cooperativelor de mici fermieri sau de 
salariați rurali sau altor forme de organizare a salariaților.

Art. 95. Redimensionarea micilor ferme
Fără a aduce atingere dreptului de proprietate și în conformitate cu legea, sta-

tul promovează redimensionarea fermelor care sunt mai mici decât cele prevăzute 
ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al obiectivelor politicii agricole, 
în special printr-o serie de stimulente legislative, fiscale și de creditare în vederea 
integrării structurale sau doar economice a acestora, în special sub formă de coo-
perative sau prin măsuri menite să promoveze unirea parcelelor de teren.

Art. 96.  Forme de utilizare a terenurilor care nu se află 
în proprietatea nimănui

1. Legea reglementează normele care guvernează închirierea și alte forme 
de folosire a terenurilor care nu se află în proprietatea nimănui, astfel încât să 
garanteze securitatea fermierilor și protejarea intereselor legitime ale acestora.

2. Sistemul de agricultură bazată pe proprietăţi feudale și sistemul colonial 
sunt interzise și sunt create condiţiile necesare pentru ca fermierii să poată 
elimina în mod efectiv sistemul bazat pe parteneriat agricol.

Art. 97. Asistenţă din partea statului
1. În vederea îndeplinirii obiectivelor politicii agricole, statul acordă 

sprijin preferenţial fermierilor mici și mijlocii, în special atunci când aceștia 
sunt integraţi în ferme de familie, sunt fermieri singuri sau sunt asociaţi în 
cooperative, precum și cooperativelor de salariați din agricultură și altor forme 
de organizare a salariaților.

2. O astfel de asistenţă din partea statului include în special:
a. acordarea de asistenţă tehnică;
b. crearea de forme de marketing și de asistenţă în vânzări pre- și 

post-producţie;
c. sprijin pentru acoperirea riscurilor rezultate în urma condiţiilor fito-

patologice sau climatice imprevizibile ori incontrolabile;
d. stimuli pentru încurajarea fermierilor și salariaților din zona rurală 

să formeze și să se înscrie în asociaţii prin constituirea de cooperative 
de producători, achiziţii, vânzări, procesare și servicii și alte forme de 
organizare a salariaților.

Art. 98. Participarea la elaborarea politicii agricole
Participarea salariaților din zonele rurale la elaborarea politicii agricole este 

asigurată prin intermediul organizaţiilor care îi reprezintă.
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Art. 99. Obiective ale politicii comerciale
Obiectivele politicii comerciale sunt următoarele:

a. o concurenţă sănătoasă între agenţii comerciali;
b. raţionalizarea circuitelor de distribuţie;
c. combaterea activităţilor speculative și a practicilor comerciale restrictive;
d. dezvoltarea și diversificarea relaţiilor economice externe;
e. protecţia consumatorului.

Art. 100. Obiective ale politicii industriale
Obiectivele politicii industriale sunt următoarele:

a. creșterea producţiei industriale în cadrul general al modernizării și 
ajustării intereselor economice și sociale și al integrării economiei 
Portugaliei la nivel internaţional;

b. sprijinirea inovaţiilor industriale și tehnologice;
c. creșterea competitivităţii și productivităţii întreprinderilor industriale;
d. sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii și, în general, pentru 

societăţile și întreprinderile care generează locuri de muncă și facili-
tează exportul sau substitutele pentru importuri;

e. sprijin în vederea susţinerii vizibilităţii afacerilor portugheze la nivel 
internaţional.

Titlul IV: Sistemul financiar şi fiscal

Art. 101. Sistemul financiar
Sistemul financiar este structurat prin lege astfel încât să garanteze acumularea, 

depozitarea și securitatea economiilor, precum și folosirea resurselor financiare 
necesare pentru dezvoltarea economică și socială.

Art. 102. Banca Portugaliei
Banca Portugaliei este banca centrală naţională și își îndeplinește funcţiile 

stabilite prin lege și potrivit normelor internaţionale pe care statul portughez 
este obligat să le respecte.

Art. 103. Sistemul fiscal
1. Sistemul fiscal vizează satisfacerea nevoilor financiare ale statului și ale altor 

organe publice și asigurarea unei distribuţii corecte a veniturilor și resurselor.
2. Impozitele sunt instituite prin legi, care stabilesc domeniul de aplicare și 

cota acestora, beneficiile financiare și garanţiile ce revin contribuabililor.
3. Nicio persoană nu este obligată să plătească impozite care nu sunt instituite 

în baza prezentei Constituţii, care se aplică retroactiv sau nu sunt impuse ori 
încasate în conformitate cu legea.



PT

413Constituția Republicii Portugheze

Art. 104. Impozite
1. Impozitul pe venit vizează reducerea inegalităţilor, este unic și progresiv și 

ia în considerare în mod corespunzător nevoile și veniturile familiilor.
2. Companiile sunt impozitate la venitul real.
3. Impozitarea bunurilor și mijloacelor contribuie la egalitatea între cetăţeni.
4. Impozitarea consumatorilor vizează adaptarea structurii consumului 

la schimbările legate de cerinţele de dezvoltare economică, justiţie socială și 
creșterea costului bunurilor de consum de lux.

Art. 105. Bugetul
1. Bugetul de stat include:

a. defalcarea veniturilor și cheltuielilor statului, inclusiv cele ale fondu-
rilor și departamentelor autonome;

b. bugetul de securitate socială.
2. Bugetul este elaborat potrivit opţiunilor majore de planificare și în lumina 

obligaţiilor legale și contractuale.
3. Bugetul este unic și prevede cheltuielile potrivit clasificării organizaţionale 

și funcţionale a acestora, astfel încât să excludă existenţa unor alocări și fonduri 
secrete. Acesta poate fi, de asemenea, structurat pe programe.

4. Bugetul prevede veniturile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, iar 
legea definește normele care guvernează execuţia bugetară, termenii și condiţiile 
care guvernează folosirea de credit public și criteriile de guvernare a modificărilor 
care pot fi efectuate de Guvern în timpul execuţiei bugetare, în cadrul titlurilor 
organizaţionale ale fiecărui program bugetar adoptat de Adunarea Republicii, în 
vederea implementării complete a bugetului.

Art. 106. Elaborarea bugetului
1.  Legea bugetului este elaborată, organizată, supusă la vot și implementată 

potrivit legii cadru aplicabile, care include normele ce guvernează elaborarea și 
execuţia bugetelor fondurilor și departamentelor autonome.

2. Proiectul de lege privind bugetul este prezentat și supus la vot în cadrul 
intervalelor de timp stabilite prin lege, aceasta putând prevedea procedurile care 
urmează să fie adoptate în cazul în care intervalele respective de timp nu pot fi 
respectate.

3. Proiectul de lege privind bugetul este însoţit de rapoarte cu privire la:
a. estimarea evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici care in-

fluenţează bugetul, precum și evoluţia fondurilor și sursele acestora;
b. cauzele variaţiilor înregistrate în estimările de venituri și cheltuieli în 

comparaţie cu bugetul anterior;
c. datoria publică, operaţiile de trezorerie și conturile de trezorerie;
d. situaţia fondurilor și departamentelor autonome;
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e. transferurile de fonduri către regiunile autonome și autorităţile 
locale;

f. transferurile financiare dintre Portugalia și alte ţări care afectează bu-
getul propus;

g. beneficiile fiscale și estimarea reducerii implicite a veniturilor.

Art. 107. Supravegherea
Execuția bugetară este supravegheată de către Curtea de Conturi și Adunarea 

Republicii. După primirea avizului care urmează să fie emis de Curtea de Conturi, 
Adunarea Republicii analizează conturile generale de stat, inclusiv conturile de 
securitate socială și le supune la vot.

PARTEA A III-A 
Organizarea puterii politice

Titlul I: Principii generale

Art. 108. Sursa şi exercitarea puterii
Puterea politică aparţine poporului și este exercitată potrivit prezentei 

Constituţii.

Art. 109. Participarea cetăţenilor la viaţa politică
Participarea directă și activă la politică a bărbaţilor și femeilor constituie un 

instrument fundamental pentru consolidarea sistemului democratic, legea pro-
movând atât egalitatea în exercitarea drepturilor civice și politice, cât și interzi-
cerea discriminării pe bază de sex în ceea ce privește accesul la funcţiile politice.

Art. 110. Autorități care exercită puterea suverană
1. Președintele Republicii, Adunarea Republicii, Guvernul și instanţele jude-

cătorești reprezintă autoritățile care exercită puterea suverană.
2. Formarea, structura, responsabilităţile, competenţele și procedurile de 

lucru ale autorităților care exercită puterea suverană sunt stabilite prin prezenta 
Constituţie.

Art. 111. Separarea şi interdependenţa
1. Autoritățile care exercită puterea suverană sunt separate și interdependente, 

așa cum se stabilește prin prezenta Constituţie.
2. Nicio autoritate care exercită puterea suverană și niciun organ care aparţine 

unei regiuni autonome sau autorităţi locale nu își poate delega competenţele 
altor autorități, cu excepţia cazurilor și conform termenilor prevăzuţi în mod 
expres de prezenta Constituţie și de lege.
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Art. 112. Legislaţie
1. Legislaţia include legi, legi executive și decrete legislative regionale.
2. Fără a aduce atingere subordonării legilor executive, care sunt adoptate în 

baza autorizării legislative, faţă de legile corespunzătoare și a celor care dezvoltă 
elementele generale de bază ale sistemului judiciar, legile și legile executive au 
valoare egală.

3. Legile organice, legile care trebuie adoptate cu o majoritate de două treimi 
și legile care în baza prezentei Constituţii reprezintă condiţii necesare legale și 
obligatorii pentru alte legi anume prevăzute sau care trebuie respectate de alte 
legi au forţă juridică superioară.

4. Cu respectarea prevederilor articolului 227, alineatul (1), literele (b) și (c), 
decretele legislative au o sferă de aplicare regională și se referă la aspectele stabi-
lite prin statutul politic și administrativ al regiunii autonome în  cauză, întrucât 
nu sunt responsabilitatea exclusivă a organelor care exercită puterea suverană.

5. Nicio lege nu poate crea alte categorii de legislaţie sau acorda altor tipuri 
de legi puterea de a interpreta, integra, modifica, suspenda sau abroga oricare 
dintre prevederile lor astfel încât să producă efecte juridice generale. Normele 
guvernamentale iau forma unor ordine de reglementare atunci când legea care 
stă la baza adoptării acestora o impune, precum și în cazul reglementărilor inde-
pendente. Normele menționate la alineatul precedent precizează în mod explicit 
legile a căror reglementare o vizează sau care stabilesc prerogativa obiectivă și 
subiectivă de a le emite.

6. Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene și a altor acte legale în sistemul 
de drept intern se face sub forma unei legi, a unei legi executive sau, în temeiul 
alineatului (4) de mai sus, sub forma unui decret legislativ regional.

Art. 113. Principiile generale ale legii electorale
1. Ca regulă generală, titularii de funcţii din cadrul organelor care exercită 

puterea suverană, al autorităţilor regionale și al autorităţilor locale sunt numiţi 
prin sufragiu direct, secret și periodic.

2. Cu respectarea prevederilor articolelor 15, alineatele (4) și (5) și 121, 
alineatul (2), înscrierile pe listele electorale au caracter oficial și sunt obligatorii 
și permanente, existând un singur sistem de înregistrare pentru toate alegerile 
organizate pe bază de sufragiu direct și universal.

3. Campaniile electorale sunt guvernate de următoarele principii:
a. libertatea de propagandă;
b. șanse și tratament egal pentru toate candidaturile;
c. imparţialitatea organelor publice faţă de toate candidaturile;
d. transparenţa și supravegherea numărătorii voturilor electorale.

4. Cetăţenii au datoria de a coopera cu autorităţile electorale în conformitate 
cu legea.
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5. Voturile exprimate sunt transformate în mandate potrivit principiului 
reprezentării proporţionale.

6. Orice lege care dizolvă un organ colectiv bazat pe sufragiu direct stabilește, 
de asemenea, data organizării de noi alegeri pentru acesta. Alegerile respective 
sunt organizate în următoarele 60 de zile în baza legii electorale în vigoare la 
momentul dizolvării, în caz contrar acestea fiind considerate nule.

7. Prerogativa de a decide cu privire la corectitudinea și validitatea legilor 
electorale aparţine instanţelor judecătorești.

Art. 114. Partidele politice şi dreptul la opoziţie
1. Partidele politice ocupă locuri în cadrul organelor care sunt alese prin 

sufragiu universal și direct, în mod direct proporţional cu rezultatele alegerilor.
2. Minorităţile au drept de opoziţie democratică, în conformitate cu prezenta 

Constituţie și cu legea.
3. Partidele politice care deţin locuri în Adunarea Republicii și care nu fac 

parte din Guvern au în special dreptul să fie informate în mod direct și regulat 
de către Guvern cu privire la situaţia și progresul principalelor probleme de 
interes public. Partidele politice care deţin mandate în Adunările Legislative ale 
regiunilor autonome sau în orice alte adunări alese în mod direct se bucură de 
aceleași drepturi în raport cu executivul respectiv, în cazul în care nu fac parte 
din acesta.

Art. 115. Referendumurile
1. În cazurile prevăzute în și în conformitate cu prezenta Constituţie și cu 

legea, ca urmare a unei propuneri a Adunării Republicii sau a Guvernului cu 
privire la aspectele care intră în domeniul lor de responsabilitate, Președintele 
Republicii poate decide să convoace cetăţenii cu drept de vot pe teritoriul 
Portugaliei să își exprime opinia în mod direct și cu forță obligatorie printr-un 
referendum.

2. Referendumurile pot fi, de asemenea, organizate la iniţiativa cetăţenilor care 
depun o solicitare în acest sens la Adunarea Republicii. Astfel de solicitări sunt 
depuse și analizate în baza termenilor și în intervalele de timp stabilite prin lege.

3. Obiectul unui referendum se limitează la probleme importante care ţin de 
interesul naţional, cu privire la care Adunarea Republicii sau Guvernul trebuie să 
ia o decizie prin adoptarea unui acord internaţional sau prin adoptarea unei legi.

4. Următoarele elemente nu pot face obiectul unui referendum:
a. modificări aduse prezentei Constituţii;
b. aspecte și legi cu conţinut financiar, bugetar sau legat de impozite;
c. problemele menţionate la articolul 161, fără a aduce atingere preve-

derilor următorului alineat;
d. problemele menţionate la articolul 164, cu excepţia prevederilor de la  

litera (i).
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5. Prevederile de la alineatul anterior nu pot împiedica organizarea unui 
referen dum privind aspecte importante legate de interesul naţional, care ar trebui 
să constituie obiectul unui acord internaţional, în baza articolului 161, litera (i), 
cu excepţia cazului în care acestea privesc pacea sau modificarea frontierelor.

6. Fiecare referendum poate avea ca obiect o singură chestiune. Întrebările 
vor fi formulate în mod obiectiv, clar și precis, necesitând un răspuns de 
tipul „DA” sau „NU” și fără a putea depăși numărul maxim stabilit prin lege. 
Legea stabilește, de asemenea, ceilalţi termeni care guvernează formularea și 
organizarea unui referendum.

7. Referendumurile nu pot fi convocate sau organizate între datele la care 
se organizează alegeri generale pentru organele care exercită puterea suverană, 
alegeri pentru organele administrative ale regiunilor autonome, pentru organele 
autorităţilor locale și pentru membrii Parlamentului European și datele la care 
sunt acestea convocate.

8. Președintele Republicii înaintează toate propunerile de referendum care 
au fost depuse de către Adunarea Republicii sau de către Guvern, în vederea 
stabilirii obligatorii prealabile a caracterului constituţional și legal al acestora.

9. Prevederile articolului 113, alineatele (1) – (4) și (7) se aplică referendu-
murilor, în mod corelativ.

10. Propunerile de referendum care sunt refuzate de către Președintele Re-
publicii sau care sunt respinse de către electorat nu pot fi depuse din nou în ca-
drul aceleași sesiuni legislative, cu excepţia cazului în care se organizează alegeri 
noi pentru Adunarea Republicii sau până când Guvernul își dă demisia sau este 
demis.

11. Referendumurile sunt obligatorii numai în cazul în care numărul alegă-
torilor depășește jumătate din numărul alegătorilor înregistraţi.

12. Cetăţenii care au reședinţa în străinătate și care sunt înscriși în mod 
corespunzător la vot potrivit prevederilor articolului 121, alineatul (2), sunt con-
vocaţi să ia parte la referendumurile care au ca obiect probleme care îi privesc și 
pe ei în mod particular.

13. Referendumurile pot avea o întindere regională, în temeiul articolului 
232, alineatul (2).

Art. 116. Organisme colegiale
1. Cu excepţia cazurilor prevăzute prin lege, întrunirile adunărilor care 

acţionează ca organe ce exercită puterea suverană, ca organe ale regiunilor 
autonome sau ca organe ale autorităţilor locale, sunt publice.

2. Organismele colegiale iau decizii în prezenţa majorităţii membrilor 
stabiliţi.

3. Cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta Constituţie, de lege și de re-
gulamentul de procedură aplicabil, organismele colegiale iau decizii pe baza unei 
majorităţi simple, iar abţinerile nu se iau în calcul la numărătoarea voturilor.
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Art. 117. Statutul titularilor de funcţii politice
1. Titularii de funcţii politice răspund politic, civil și penal pentru acţiunile 

și omisiunile lor în exercitarea funcţiilor respective, conform legii.
2. Legea stabilește atât atribuţiile, responsabilităţile, răspunderile și incompa-

tibilităţile funcţiilor politice și consecinţele încălcării acestora, cât și drepturile, 
privilegiile și imunitatea asociată acestora.

3. Legea stabilește infracţiunile speciale pentru care pot fi răspunzători 
titularii de funcţii politice, precum și sancțiunile aplicabile și efectele acestora, 
care pot include eliberarea din funcţie sau pierderea locului.

Art. 118. Principiul reinvestirii în funcții publice
1. Nicio persoană nu poate deţine pe viaţă o funcţie politică la nivel naţional, 

regional sau local.
2. Legea poate prevedea limitele privind reînnoirile succesive de mandate ale 

titularilor de funcţii politice executive.

Art. 119. Publicarea legilor
1. Următoarele legi sunt publicate în Jurnalul Oficial – Diário da República:

a. legile de modificare a Constituţiei;
b. acordurile internaţionale și legislația națională de ratificare ce a fost 

adoptată în acest scop, împreună cu restul notificărilor asociate;
c. legile, legile executive și decretele legislative regionale;
d. decretele emise de Președintele Republicii;
e. rezoluţiile Adunării Republicii și ale Adunărilor Legislative ale regiu-

nilor autonome;
f. regulamentul de procedură al Adunării Republicii, al Consiliului de 

Stat și al Adunărilor Legislative ale regiunilor autonome;
g. hotărârile judecătorești ale Curţii Constituţionale și orice alte hotă-

râri judecătorești considerate obligatorii prin lege;
h. ordinele de reglementare și alte decrete și reglementări emise de Gu-

vern, precum și decretele reprezentanţilor Republicii pentru regiuni-
le autonome și decretele regionale de reglementare;

i. rezultatele alegerilor pentru organele care exercită puterea suverană, 
organele regiunilor autonome și organele autorităţilor locale, precum 
și pentru Parlamentul European și rezultatele referendumurilor naţi-
onale și regionale.

2. Nepublicarea legilor prevăzute la literele (a) – (h) ale alineatului anterior și 
a oricărei legi a organelor care exercită puterea suverană, a organelor regiunilor 
autonome și a organelor autorităţilor locale le lipsește pe acestea de forţă juridică.

3. Legea stabilește mijloacele prin care sunt publicate alte legi și consecinţele 
nepublicării acestora.
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Titlul II: Preşedintele Republicii

Capitolul I: Statut, rol şi alegere

Art. 120. Definiţie
Președintele Republicii reprezintă Republica Portugheză, garantează inde-

pen denţa naţională, unitatea statului și funcţionarea adecvată a instituţiilor 
democratice și este din oficiu comandantul Forţelor Armate.

Art. 121. Alegerea
1. Președintele Republicii este ales pe baza unui sufragiu universal, direct 

și secret de către toţi cetăţenii portughezi care sunt înregistraţi cu drept de vot 
pe teritoriul Portugaliei și în baza următorului alineat, de către toţi cetăţenii 
portughezi cu reședinţa în străinătate.

2. Legea reglementează dreptul la vot al cetăţenilor portughezi care au 
reședinţa în străinătate și, în acest scop, ia în considerare existenţa premiselor 
care îi leagă efectiv de comunitatea portugheză.

3. Dreptul la vot pe teritoriul Portugaliei este exercitat personal.

Art. 122. Eligibilitate
Cetăţenii de origine portugheză care sunt înregistraţi la vot și care au împlinit 

vârsta de 35 de ani sunt eligibili pentru a candida la alegeri.

Art. 123. Condiţii de eligibilitate pentru realegere
1. Realegerea pentru un al treilea mandat consecutiv sau în perioada de 

cinci ani imediat următoare sfârșitului unui al doilea mandat consecutiv nu este 
permisă.

2. În cazul în care Președintele Republicii își dă demisia, acesta nu poate 
candida din nou la următoarele alegeri sau la cele organizate în perioada de cinci 
ani imediat următoare datei la care a demisionat.

Art. 124. Nominalizări
1.  Nominalizările pentru funcţia de Președinte al Republicii se fac pe baza a 

cel puţin 7.500 și a cel mult 15.000 de alegători înregistraţi.
2. Nominalizările sunt depuse la Curtea Constituţională cu cel puţin 30 de 

zile înainte de data stabilită pentru organizarea alegerilor.
3. În cazul decesului unui candidat sau al oricărui alt motiv care determină 

ca un candidat să se afle în incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle asociate 
poziţiei de Președinte al Republicii, procesul electoral reîncepe conform 
termenilor stabiliţi prin lege.

Art. 125. Data alegerilor
1. Președintele Republicii este ales în perioada de 60 de zile care precede 

sfârșitul mandatului predecesorului său ori în perioada de 60 de zile care 
urmează după ce această poziţie devine vacantă.
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2. Alegerile nu pot avea loc în perioada de 90 de zile anterioară sau ulterioară 
datei de organizare a alegerilor pentru Adunarea Republicii.

3. În cazul prevăzut la alineatul anterior, alegerile au loc în perioada de 10 zile 
care urmează sfârșitului perioadei prevăzute de acesta, iar mandatul Președintelui 
în exerciţiu la acel moment este prelungit de drept pe perioada necesară de timp.

Art. 126. Sistemul electoral
1. Candidatul care primește mai mult de jumătate din voturile valabil 

exprimate este ales Președinte al Republicii. Buletinele de vot albe nu se consideră 
voturi valabil exprimate.

2. Dacă niciunul dintre candidaţi nu obţine acest număr de voturi, se orga-
nizează un al doilea tur de scrutin în termen de 21 de zile de la data primului tur.

3. La al doilea vot se pot prezenta doar cei doi candidaţi care au obţinut cel 
mai mare număr de voturi la primul tur și care nu și-au retras candidatura.

Art. 127. Învestirea în funcţie şi depunerea jurământului
1. Președintele ales este învestit în funcţie în faţa Adunării Republicii. 

Preluarea funcţiei are loc în ultima zi a mandatului Președintelui în exerciţiu 
sau, în cazul alegerilor organizate pentru funcţia vacantă de Președinte, în cea 
de-a opta zi de la publicarea rezultatelor alegerilor.

3.  La învestirea în funcţie, Președintele Republicii ales depune următorul 
jurământ:

„Jur pe onoarea mea să îmi îndeplinesc cu loialitate îndatoririle care îmi revin, să 
apăr și să respect Constituţia Republicii Portugheze și să asigur respectarea acesteia.”

Art. 128. Durata mandatului
1. Durata mandatului Președintelui Republicii este de cinci ani și se încheie 

la învestirea noului Președinte ales.
2. În cazul în care această funcţie devine vacantă, noul Președinte ales al 

Republicii începe un nou mandat.

Art. 129. Absenţa de pe teritoriul Portugaliei
1. Președintele Republicii nu poate părăsi teritoriul Portugaliei fără consim-

ţă mântul Adunării Republicii sau, în cazul în care Adunarea nu este în sesiune 
completă, fără consimţământul Comisiei Permanente a acesteia.

2. Consimţământul nu este necesar în cazul în care Președintele Republicii 
se află în tranzit sau este plecat într-o vizită neoficială care nu durează mai mult 
de cinci zile. Totuși, acesta trebuie să notifice Adunarea Republicii în prealabil cu 
privire la astfel de situaţii.

3. Nerespectarea prevederilor alineatului (1) de mai sus conduce automat la 
pierderea funcţiei.

Art. 130. Răspunderea penală
1. Președintele Republicii răspunde în faţa Curţii Supreme de Justiţie pentru 

infracţiunile săvârșite în exercitarea funcţiilor sale.
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2. Procedura poate fi iniţiată de către Adunarea Republicii, pe baza unei 
propuneri formulate de o cincime dintre membrii Adunării și a unei decizii 
adoptate de către o majoritate de două treimi din membrii aflaţi în exerciţiul 
deplin al funcţiei lor.

3. Condamnarea duce la eliberarea din funcţie și la incompatibilitatea de a fi 
reales.

4.  După încheierea mandatului său, Președintele Republicii răspunde în faţa 
instanţelor comune pentru infracţiunile care nu sunt săvârșite în exercitarea 
funcţiilor sale.

Art. 131. Demisia
1. Președintele Republicii poate demisiona printr-un mesaj adresat Adunării 

Republicii.
2. Această demisie începe să producă efecte din momentul în care Adunarea 

Republicii ia cunoștinţă de ea, fiind supusă publicării ulterioare în Jurnalul 
Oficial al Republicii (Diário da República).

Art. 132. Preşedintele interimar
1. În cazul în care Președintele Republicii se află în imposibilitatea tempo-

rară de a-și exercita funcţiile sau în cazul în care această funcţie este vacantă și 
până la instalarea noului Președinte ales, funcţiile sale sunt îndeplinite de către 
Președintele Adunării Republicii ori, în cazul în care acesta se află în imposibili-
tate, de către înlocuitorul său.

2. Pe perioada în care acţionează ca Președinte interimar al Republicii, 
mandatul Președintelui Adunării Republicii sau al înlocuitorului său ca membru 
al Adunării se suspendă automat.

3. Președintele Republicii își păstrează drepturile și privilegiile inerente 
funcţiei sale pe perioada în care se află în imposibilitatea temporară de a-și exer-
cita funcţiile.

4. Președintele interimar al Republicii se bucură de toate onorurile și prero-
gativele specifice funcţiei, dar drepturile sale sunt cele corespunzătoare funcţiei 
în care a fost ales.

Capitolul II: Atribuțiile şefului statului

Art. 133. Atribuții în raport cu alte autorități publice
În raport cu alte autorități publice, Președintele Republicii are următoarele atribuții:

a. prezidarea Consiliului de Stat;
b. în baza legii electorale, stabilirea datei de organizare a alegerilor pentru 

Președintele Republicii, membrii Adunării Republicii, membrii Parla-
mentului European și membrii Adunărilor Legislative ale regiunilor 
autonome;
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c. convocarea ședinţelor extraordinare ale Adunării Republicii;
d. adresarea de mesaje Adunării Republicii și Adunărilor Legislative ale 

regiunilor autonome;
e. sub rezerva prevederilor articolului 172 și după consultarea în prea-

labil a partidelor care au reprezentanţi atât în Adunare, cât și în Con-
siliul de Stat, dizolvarea Adunării Republicii;

f. numirea Prim-ministrului în baza articolul 187, alineatul (1);
g. demiterea Guvernului în temeiul articolului 195, alineatul (2), și elibera-

rea Prim-ministrului din funcţie în temeiul articolului 186, alineatul (4);
h. numirea de membri ai Guvernului și eliberarea acestora din funcţie la 

propunerea Prim-ministrului;
i. prezidarea Consiliului de Miniștri, la solicitarea Prim-ministrului;
j. dizolvarea Adunărilor Legislative regionale, după consultarea în pre-

alabil a Consiliului de Stat și a partidelor care au reprezentanţi în 
Adunările Legislative ale regiunilor autonome, sub rezerva prevede-
rilor articolului 172;

l. numirea reprezentanţilor Republicii pentru regiunile autonome și eli-
berarea acestora din funcţie, după consultarea în prealabil a Guvernului;

m. numirea Președintelui Curţii de Conturi și a Procurorului General și 
eliberarea acestora din funcţie, la propunerea Guvernului;

n. numirea a cinci membri ai Consiliului de Stat și a doi membri ai Con-
siliului Judiciar Suprem;

o. prezidarea Consiliului Suprem de Apărare Naţională;
p. numirea șefului statului major general al forţelor armate, la propune-

rea Guvernului și, după consultarea șefului statului major general al 
forţelor armate, a adjunctului acestuia, dacă este cazul și a șefilor de 
stat major ai celor trei forţe armate.

Art. 134. Atribuții personale
Președintele Republicii are competențe directe pentru:

a. îndeplinirea funcţiei de Comandant al Forţelor Armate; promulgarea 
de legi, legi executive și decrete de reglementare, publicarea acesto-
ra și semnarea atât a rezoluţiilor emise de Adunarea Republicii pen-
tru adoptarea de acorduri internaţionale, cât și a restului ordinelor 
Guvernului;

b. supunerea la referendum a aspectelor importante, de interes naţional, 
în temeiul articolului 115 și a celor menţionate la articolul 232, ali-
neatul (2), și la articolul 256, alineatul (3);

c. declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă în conformitate cu 
prevederile articolelor 19 și 138;

d. pronunţarea cu privire la toate situaţiile de urgenţă care au consecinţe 
grave pentru viaţa Republicii;
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e. graţierea sau comutarea sentinţelor, după consultarea în prealabil a 
Guvernului;

f. sesizarea Curţii Constituţionale să efectueze o analiză preliminară a 
constituţionalităţii asupra normelor prevăzute de legi, legi executive 
(ordonanțe) și de acorduri internaţionale;

h. sesizarea Curţii Constituţionale să hotărască dacă prevederile legale 
sau statutele sunt neconstituţionale ca urmare a unei includeri sau 
omisiuni;

i. acordarea decoraţiilor în condiţiile legii și îndeplinirea funcţiei de 
Mare Maestru pentru ordinele onorifice din Portugalia.

Art. 135. Atribuții în relaţiile internaţionale
În relaţiile internaţionale, Președintele Republicii este responsabil pentru:

a. Numirea ambasadorilor și a trimișilor extraordinari la propunerea 
Guvernului și acreditarea reprezentanţilor diplomatici străini;

b. Ratificarea tratatelor internaţionale, după ce acestea au fost adoptate 
în mod corespunzător;

c. La propunerea Guvernului, după consultarea Consiliului de Stat și 
sub rezerva autorizării de către Adunarea Republicii sau, dacă Adu-
narea Republicii nu este reunită în ședinţă și nu este posibilă convo-
carea imediată a acesteia, de către Comisia Permanentă a acesteia, de-
clararea stării de război în cazul unei agresiuni efective sau iminente 
și declararea păcii.

Art. 136. Adoptarea legislaţiei şi dreptul de veto
1. În termen de 20 de zile de la primirea oricărui decret emis de Adunarea 

Republicii în vederea adoptării ca lege sau de la publicarea unei hotărâri jude-
cătorești a Curţii Constituţionale care nu declară ca neconstituţională niciuna 
 dintre prevederile decretului, Președintele Republicii fie promulgă decretul și 
legea în cauză, fie își exercită dreptul de veto. În cel de-al doilea caz, acesta trimi-
te un mesaj prin care stabilește motivele exercitării dreptului de veto și solicită 
reanalizarea legii.

2. Dacă Adunarea Republicii confirmă votul iniţial pe baza majorităţii abso-
lute a tuturor membrilor în exerciţiul deplin al funcţiei lor, Președintele Republi-
cii promulgă decretul și legea în termen de opt zile de la primirea acestuia.

3. Totuși, o majoritate care este cel puţin egală cu două treimi din numărul 
total al membrilor prezenţi și mai mare decât majoritatea absolută a tuturor 
membrilor în exerciţiul deplin al funcţiei lor este necesară pentru confirmarea 
decretelor sub formă de legi organice, precum și pentru confirmarea prevederilor 
ce se referă la următoarele chestiuni:

a. relaţii externe;
b. graniţele dintre sectorul public, sectorul privat și cel al cooperativelor 

în ceea ce privește deţinerea în proprietate a mijloacelor de producţie;
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c. reglementările care guvernează legile electorale prevăzute prin pre-
zenta Constituţie și care nu iau forma unei legi organice.

4. În termen de 40 de zile de la primirea unui decret guvernamental în ve-
derea promulgării sau de la publicarea unei hotărâri judecătorești a Curţii Con-
stituţionale care nu declară ca neconstituţională niciuna dintre prevederile unui 
astfel de decret, Președintele Republicii promulgă decretul în cauză sau își exer-
cită dreptul de veto. În cel de-al doilea caz, acesta informează Guvernul în scris 
cu privire la motivele exercitării unui astfel de drept.

5. Președintele Republicii își exercită, de asemenea, dreptul de veto în teme-
iul articolelor 278 și 279.

Art. 137. Nepromulgarea legislaţiei sau nesemnarea acesteia
În cazul în care Președintele Republicii nu promulgă sau nu semnează una 

dintre legile prevăzute la articolul 134, litera (b), legea respectivă nu poate intra 
în vigoare.

Art. 138. Declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă
1. Declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă necesită consultarea pre-

alabilă a Guvernului și autorizarea de către Adunarea Republicii sau, în cazul 
în care Adunarea Republicii nu se află în ședinţă și nu este posibilă convocarea 
imediată a acesteia, de către Comisia Permanentă.

2. În cazul în care declararea stării de asediu sau a stării de urgenţă este auto-
rizată de către Comisia Permanentă a Adunării Republicii, o astfel de declaraţie 
necesită confirmare în plen imediat ce Comisia poate fi convocată.

Art. 139. Acte ale Preşedintelui interimar al Republicii
1. Președinţii interimari ai Republicii nu pot îndeplini niciunul dintre actele 

prevăzute la articolul 133, literele (e) și (n), și la articolul 134, litera (c).
2. Președinţii interimari ai Republicii pot îndeplini numai actele prevăzute 

la articolele 133, literele (b), (c), (f), (m) și (p), respectiv 134, litera (a), și  
articolul 135, litera (a), după consultarea în prealabil a Consiliului de Stat.

Art. 140. Contrasemnătura miniştrilor
1. Actele la care se angajează Președintele Republicii în temeiul articolului 133, 

literele (h), (j), alineatul (1), literele (m) și (p), articolul 134, literele (b), (d) și 
(f) și articolul 135, literele (a), (b) și (c), necesită contrasemnătura Guvernului.

2. În cazul în care Guvernul nu contrasemnează actul, acesta este considerat 
că nu poate produce efecte juridice.

Capitolul III: Consiliul de Stat

Art. 141. Definiţie
Consiliul de Stat este organul politic care oferă consiliere Președintelui Republicii.
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Art. 142. Structură
Consiliul de Stat este prezidat de către Președintele Republicii și este, de 

asemenea, compus din următorii membri:
a. Președintele Adunării Republicii;
b. Prim-ministru;
c. Președintele Curţii Constituţionale;
d. Avocatul Poporului;
e. președinţii guvernelor regionale;
f. foștii președinţi ai Republicii care au fost aleși în baza prezentei Consti-

tuţii și care nu au fost eliberaţi din funcţie din motive imputabile;
g. cinci cetăţeni pe care Președintele Republicii îi numește pe durata 

mandatului său;
h. Cinci cetăţeni pe care Adunarea Republicii îi alege potrivit principiu-

lui reprezen tării proporţionale pe durata legislaturii sale.

Art. 143. Învestirea în funcţie şi durata mandatului
1. Membrii Consiliului de Stat sunt investiți în funcţie de către Președintele 

Republicii.
2. Membrii Consiliului de Stat care sunt prevăzuţi la articolul 142, literele 

(a) – (e), continuă să fie membri atâta timp cât rămân în funcţiile respective.
3. Membrii Consiliului de Stat care sunt prevăzuţi la articolul 142, literele 

(g) și (h), continuă să fie membri până când sunt învestiţi în funcţie înlocuitorii 
acestora.

Art. 144. Organizare şi procedură
1. Consiliul de Stat este responsabil pentru elaborarea propriului său Regula-

ment de procedură.
2. Şedinţele Consiliului de Stat sunt nepublice.

Art. 145. Atribuții
Consiliul de Stat are următoarele atribuții:

a. acordarea avizului pentru dizolvarea Adunării Republicii și a Adună-
rilor Legislative ale regiunilor autonome;

b. acordarea avizului pentru demiterea Guvernului în situaţia prevăzută 
la articolul 195, alineatul (2);

c. acordarea avizului privind declararea stării de război și încheierea păcii;
d. acordarea avizului cu privire la actele președinţilor interimari al Re-

publicii menţionaţi la articolul 139;
e. acordarea avizului cu privire la alte cazuri prevăzute prin prezen-

ta Constituţie și, în general, când i se solicită acest lucru de către 
Preșe dintele Republicii, oferindu-i acestuia consiliere în exercitarea 
funcţiei.
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Art. 146. Emiterea de avize
Consiliul de Stat emite avizele prevăzute la articolul 145, literele (a) – (e) în 

ședinţa convocată în acest scop de către Președintele Republicii, astfel de avize 
fiind făcute publice la data actului la care se referă.

Titlul III: Adunarea Republicii

Capitolul I: Statut, rol şi alegere

Art. 147. Definiţie
Adunarea Republicii este adunarea parlamentară care îi reprezintă pe cetăţe-

nii portughezi.

Art. 148. Structură
Conform legii electorale, numărul minim de membri ai Adunării Republicii 

este de 180, iar numărul maxim este de 230 de membri.

Art. 149. Circumscripţii
1. Membrii sunt aleși pentru circumscripţiile definite prin lege ca zone geo-

grafice. Legea poate crea circumscripţii plurinominale și uninominale și poate 
stabili natura și caracterul complementar al acestora, astfel încât să asigure că 
voturile sunt convertite în locuri potrivit sistemului de reprezentare proporţio-
nală și pe baza regulii d’Hondt privind media cea mai mare.

2. Cu excepţia circumscripţiei naţionale, dacă există, numărul de membri 
ai fiecărei circumscripţii plurinominale de pe teritoriul Portugaliei este direct 
proporţional cu numărul cetăţenilor cu drept de vot din circumscripţia în cauză.

Art. 150. Eligibilitate
Sub rezerva restricţiilor impuse de legea electorală cu privire la incompati-

bilităţile locale sau cu privire la exercitarea anumitor funcţii, toţi cetăţenii portu-
ghezi înregistraţi cu drept de vot sunt eligibili pentru a candida la alegeri.

Art. 151. Candidaturi
1. Candidaturile sunt propuse de către partidele politice în conformitate cu 

legea. Partidele pot face nominalizările individual sau în coaliţie, iar listele lor 
de candidaţi pot include cetăţeni care nu sunt membri înregistraţi ai niciunuia 
dintre partidele respective.

2. Nicio persoană nu poate candida în mai mult de o circumscripţie de 
același fel, cu excepţia circumscripţiei naţionale, dacă există. Nicio persoană nu 
poate apărea pe mai mult de o listă.

Art. 152. Reprezentare politică
1. Legea nu limitează corespondenţa dintre voturi și locuri prin stabilirea 

unui procent minim la nivel naţional din voturile exprimate.
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2. Membrii Parlamentului reprezintă întreaga ţară, nu numai circumscripţiile 
pentru care sunt aleși.

Art. 153. Începutul şi încetarea mandatului
1. Mandatele membrilor încep odată cu prima ședinţă a Adunării Republicii 

de după alegerea acesteia și se încheie cu prima ședinţă organizată după alegerile 
următoare, fără a aduce atingere suspendării sau încheierii niciunui mandat individual.

2. Legea electorală reglementează completarea locurilor vacante care apar în 
cadrul Adunării și substituirea temporară a membrilor, în cazul existenţei unor 
motive importante pentru luarea unei astfel de măsuri.

Art. 154. Incompatibilităţi şi interdicţii privind exercitarea funcţiei
1. Membrii care sunt numiţi (și) în Guvern nu își pot exercita funcţia de 

membru (al Adunării Republicii) până când nu părăsesc Guvernul, fiind substi-
tuiţi temporar potrivit prevederilor articolului anterior.

2. Orice alte incompatibilităţi sunt stabilite prin lege.
3. Legea reglementează cazurile și situaţiile în care membrii solicită autori-

zarea Adunării Republicii pentru a fi juraţi, arbitri, experţi sau martori.

Art. 155. Exercitarea funcţiei de membru
1. Membrii își exercită mandatele în mod liber și le sunt garantate condiţiile 

necesare pentru îndeplinirea eficientă a îndatoririlor lor, în special cele necesare 
pentru menţinerea contactului indispensabil cu alegătorii înregistraţi și cele 
necesare pentru a se asigura că aceștia din urmă sunt informaţi cu regularitate.

2. Legea reglementează împrejurările în care absenţa membrilor de la actele 
sau procedurile oficiale care nu privesc Adunarea Republicii, ca urmare a ședin-
ţelor sau misiunilor acesteia, constituie motive întemeiate pentru amânarea unor 
astfel de acte sau proceduri.

3. În conformitate cu legea, autoritățile publice au datoria de a coopera cu 
membrii în îndeplinirea funcţiilor acestora.

Art. 156. Atribuțiile membrilor Adunării
Membrii Adunării au următoarele competenţe:

a. de a formula propuneri de revizuire a Constituţiei;
b. de a depune proiecte de lege, proiecte de revizuire a Regulamentului 

de procedură, proiecte de rezoluţii, în special cu privire la referen-
dumuri, și proiecte de decizii și de a solicita programarea acestora în 
vederea dezbaterii;

c. de a participa și a lua cuvântul la dezbaterile parlamentare, în confor-
mitate cu Regulamentul de procedură;

d. de a pune întrebări Guvernului cu privire la oricare dintre actele sale 
sau cele ale administraţiei publice și de a obţine răspunsuri într-o pe-
rioadă rezonabilă de timp, cu excepţia prevederilor legale care conţin 
secrete de stat;
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e. de a solicita și de a obţine de la Guvern sau de la organele de guver-
nare ale oricărei entităţi publice informaţiile, documentele și publica-
ţiile oficiale pe care membrul sau membrii în cauză le consideră utile 
în vederea exercitării mandatului lor;

f. de a solicita constituirea de comisii parlamentare de anchetă; alte 
competențe stabilite de Regulamentul de procedură.

Art. 157. Imunitate
1. Membrii Adunării nu au nicio răspundere civilă sau penală și nu sunt 

supuși procedurilor disciplinare cu privire la voturile sau avizele exprimate de 
aceștia în exercitarea mandatului lor.

2. Membrii nu pot fi obligați sa dea declaraţii în litigii penale sau sa fie incul-
paţi fără autorizarea Adunării. În cazul existenţei unor probe solide cu privire la 
săvârșirea unei infracţiuni grave pedepsite de lege cu închisoarea mai mare de 
trei ani, Adunarea autorizează în mod obligatoriu prezentarea acelui membru în 
calitate de inculpat.

3. Niciun membru nu poate fi reţinut, arestat sau închis fără autorizarea 
Adunării, cu excepţia cazului în care au fost săvârșite infracţiuni grave, pedepsi-
te cu închisoarea, așa cum se prevede la alineatul anterior, și dacă a fost prins în 
flagrant delict.

4. În cazul în care se iniţiază o procedură penală împotriva unui membru și 
acesta este pus sub acuzare de către autoritatea judiciară competentă, Adunarea 
decide dacă acesta este suspendat sau nu din funcţie, astfel încât procedura 
judiciară să își poată continua cursul. În cazul săvârșirii unei infracţiuni de tipul 
celor menţionate la alineatele anterioare, Adunarea suspendă obligatoriu din 
funcţie membrul respectiv.

Art. 158. Drepturi şi privilegii
Membrii Adunării se bucură de următoarele drepturi și privilegii:

a. amânarea serviciului militar, civic și de apărare civilă;
b. libertatea de circulaţie și dreptul la un pașaport special pentru călăto-

riile oficiale în străinătate;
c. o carte specială de identitate;
d. alocaţiile stabilite prin lege.

Art. 159. Îndatoriri
Membrii Adunării au următoarele îndatoriri:

a. de a participa la ședinţele plenare și la orice comitete din care fac parte;
b. de a îndeplini funcţiile aferente mandatului în cadrul Adunării și alte 

funcţii în care sunt numiţi la propunerea grupurilor parlamentare 
din care fac parte;

c. de a lua parte la vot.
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Art. 160. Pierderea mandatului şi demisia
1.  Membrii Adunării își pierd mandatul parlamentar în cazul în care:

a.  Își pierd drepturile sau fac obiectul uneia dintre incompatibilităţile 
stabilite prin lege;

b. Nu își ocupă locul în Adunare sau depășesc numărul de absenţe sta-
bilit prin Regulamentul de procedură;

c. Se înregistrează ca membru al unui alt partid decât cel pentru care au 
candidat la alegeri;

d. Sunt condamnaţi de către o instanţă judecătorească pentru săvârșirea 
uneia dintre infracţiunile speciale pentru care titularii de funcţii poli-
tice pot fi făcuţi răspunzători, comise în cadrul exercitării funcţiei lor 
și pentru care au fost condamnaţi la pierderea drepturilor în cauză ori 
sunt condamnaţi pentru participarea la organizaţii rasiste sau care au 
o ideologie fascistă.

2.  Membrii Adunării își pot da demisia din funcţie pe baza unei declaraţii scrise.

Capitolul II: Atribuții

Art. 161. Atribuții politice şi legislative
Adunarea Republicii are următoarele atribuții:

a. adoptarea de revizuiri ale Constituţiei, în baza articolelor 284 – 289;
b. adoptarea de statute politice și administrative ale regiunilor autonome 

și de legi care guvernează alegerea membrilor Adunărilor Legislative 
ale acestor regiuni;

c. elaborarea și adoptarea de legi cu privire la toate domeniile, mai puţin 
cele care reprezintă responsabilitatea exclusivă a Guvernului în baza 
prezentei Constituţii;

d. acordarea de autorizaţii Guvernului în vederea legiferării;
e. acordarea pentru Adunările Legislative ale regiunilor autonome a au-

torizărilor prevăzute la articolul 227, alineatul (1), litera (b);
f. acordarea de amnistii și graţieri;
g. adoptarea de legi cu privire la opţiunile majore ale planurilor naţio-

nale și la bugetul de stat, la propunerea Guvernului;
h. autorizarea Guvernului să contracteze și să acorde împrumuturi și să 

se angajeze în alte operaţiuni de acordare de împrumuturi, cu excep-
ţia operaţiunilor cu datorii publice, stabilirea termenilor și condiţiilor 
generale care guvernează astfel de împrumuturi și a operaţiilor de 
acordare de împrumuturi și stabilire a limitei superioare pentru ga-
ranţiile care urmează să fie acordate de Guvern în fiecare an specificat;
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i. adoptarea de tratate, în special a celor care implică participarea Por-
tugaliei la organizaţii internaţionale, relaţii de prietenie, pace, apăra-
re, modificarea frontierelor sau afaceri militare, precum și acorduri 
internaţionale care privesc aspecte ce ţin de responsabilitatea exclusi-
vă a Adunării sau pe care Guvernul le consideră potrivite pentru a fi 
înaintate acesteia în vederea analizării;

j. propunerea făcută Președintelui Republicii ca aspectele importante 
de interes naţional să fie supuse unui referendum;

l. autorizarea și confirmarea declaraţiilor de instituire a stării de asediu 
sau a stării de urgenţă;

m. autorizarea Președintelui Republicii să declare război sau să proclame 
pacea;

n. pronunţarea, în conformitate cu legea, cu privire la chestiunile care 
așteaptă luarea unei decizii de către organele Uniunii Europene și 
care privesc sfera sa de responsabilitate legislativă exclusivă;

o. îndeplinirea altor funcţii care îi pot fi atribuite prin lege sau prin pre-
zenta Constituţie.

Art. 162. Atribuția de control
În îndeplinirea îndatoririlor sale de control, Adunarea Republicii este com-

petentă pentru:
a. supravegherea respectării prezentei Constituţii și a legilor și analiza-

rea acţiunilor Guvernului și ale administraţiei publice;
b. analizarea modului în care a fost realizată declararea stării de asediu 

sau a stării de urgenţă;
c. analizarea ordonanțelor, cu excepţia celor elaborate în baza responsa-

bilităţii legislative exclusive a Guvernului și analizarea decretelor le-
gislative regionale prevăzute la articolul 227 alineatul (1) litera (b), în 
vederea stabilirii dacă acestea trebuie modificate sau dacă încetează a 
mai fi în vigoare;

d. primirea rapoartelor de descărcare de gestiune privind conturile sta-
tului și ale altor organe publice, în conformitate cu legea. Astfel de 
conturi sunt depuse până la data de 31 decembrie ale anului următor, 
împreună cu avizul Curţii de Conturi și cu alte elemente necesare 
pentru analizarea acestora;

e. analizarea rapoartelor cu privire la aplicarea Planurilor Naţionale.

Art. 163. Atribuții în raport cu alte autorități publice
În raport cu alte autorități publice, Adunarea Republicii are următoarele 

funcții:
a. asistarea în calitate de martor la investitura Președintelui Republicii;
b. consimţirea la absenţa Președintelui Republicii de pe teritoriul Portugaliei;
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c. promovarea iniţierii unei proceduri împotriva Președintelui Republi-
cii pentru infracţiunile săvârșite în cursul exercitării funcţiilor sale și 
luarea unei decizii cu privire la suspendarea membrilor Guvernului 
în cazul prevăzut la articolul 196;

d. analizarea programului Guvernului;
e. votarea cu privire la moţiunile de încredere sau de cenzură referitoare 

la Guvern;
f. supravegherea și analizarea, în conformitate cu legea, a participării 

Portugaliei la funcționarea Uniunii Europene;
g. numirea a cinci membri ai Consiliului de Stat și a membrilor Consi-

liului Suprem al Parchetului de a căror numire este responsabilă Adu-
narea, conform sistemului de reprezentare proporţională;

h. pe baza unei majorităţi de cel puţin două treimi din numărul de mem-
bri prezenţi și mai mare decât majoritatea absolută a tuturor membri-
lor în exerciţiul deplin al funcţiei lor, alegerea a 10 judecători ai Curţii 
Constituţionale, a Avocatului Poporului, a Președintelui Consiliului 
Economic și Social, a șapte membri ai Consiliului Suprem Judiciar, a 
membrilor organului de reglementare în mass-media și a membrilor 
tuturor celorlalte organe constituţionale, numiri care sunt, conform 
legii, responsabilitatea Adunării Republicii;

i. supervizarea, în conformitate cu legea, a implicării contingentelor 
militare și a forţelor de securitate portugheze în străinătate.

Art. 164. Atribuția exclusivă de a legifera
Adunării Republicii îi revine prerogativa de a legifera cu privire la următoarele 

aspecte:
a. alegerea autorităților care exercită puterea suverană;
b. normele de reglementare a referendumurilor;
c. organizarea, funcţionarea și procedurile Curţii Constituţionale;
d. organizarea apărării naţionale, definirea atribuţiilor derivate din 

aceasta și elementele generale de bază ale organizării, funcţionării, 
reechipării și disciplinei forţelor armate;

e. normele care guvernează starea de asediu și starea de urgenţă;
f. dobândirea, pierderea și redobândirea cetăţeniei portugheze;
g. definirea limitelor apelor teritoriale, a zonei economice exclusive și a 

drepturilor Portugaliei la platforma continentală adiacentă;
h. regimul juridic al asociaţiilor și partidelor politice;
i. elementele de bază ale sistemului de educaţie;
j. alegerea membrilor Adunărilor Legislative ale regiunilor autonome;
l. alegerea titularilor funcţiilor din administraţia locală și alte alegeri pe 

bază de sufragiu direct și universal, precum și alegeri pentru restul 
organelor constituţionale;
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m. statutul și rolul titularilor funcţiilor din cadrul autorităților publice care 
exercită puterea suverană și al titularilor funcţiilor din adminis traţia 
locală, precum și al titularilor funcţiilor restului organelor constituţio-
nale și al celor care sunt aleși pe bază de sufragiu direct și universal;

n. crearea, desființarea și modificarea autorităţilor locale și a normelor 
care le guvernează, fără a aduce atingere competenţelor regiunilor 
autonome;

o. restricţii privind exercitarea drepturilor de către militarii cu normă 
întreagă și personalul militar care se află în serviciu activ și de către 
membrii forţelor de poliţie și ai serviciilor de securitate;

p. normele care guvernează numirea membrilor organelor Uniunii 
 Europene, cu excepţia Comisiei;

q. normele care guvernează sistemul de informaţii și secretele de stat ale 
Republicii;

r. normele generale care guvernează elaborarea și organizarea bugetelor 
statului, regiunile autonome și autorităţile locale;

s. normele care guvernează simbolurile naţionale;
t. normele care guvernează finanţele regiunilor autonome;
u. normele care guvernează forţele de poliţie și serviciile de securitate;
v. normele care guvernează autonomia organizaţională, administrativă 

și financiară a serviciilor de suport ale Președintelui Republicii.

Art. 165. Atribuția parţial exclusivă de a legifera
1.  Cu excepţia cazului în care autorizează și Guvernul în acest sens, Adu-

nării Republicii îi revine prerogativa de a legifera cu privire la următoarele 
chestiuni:

a. statutul și capacitatea juridică a populaţiei;
b. drepturi, libertăţi și garanţii;
c. definirea infracţiunilor, sancțiunilor penale, pedepselor, măsurilor de 

siguranță și condiţiilor preliminare asociate, precum și stabilirea pro-
cedurii penale;

d. normele generale de pedepsire a abaterilor disciplinare și cele care 
guvernează abaterile administrative și procedurile aplicabile;

e. normele generale care guvernează rechiziţiile și exproprierile în inte-
res public;

f. elementele de bază ale sistemului de securitate socială și ale sistemu-
lui naţional de sănătate;

g. elementele de bază ale normelor de protejare a naturii, a echilibrului 
ecologic și a patrimoniului cultural;

h. normele generale care guvernează închirierile în mediul urban și rural;
i. crearea de impozite și sistemul fiscal, precum și normele generale care 

guvernează îndatoririle și alte plăţi financiare către organele publice;
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j. definirea sectoarelor care deţin proprietatea asupra mijloacelor de 
producţie, inclusiv a sectoarelor de bază în care companiile private și 
alte organe similare nu au dreptul să își desfășoare activitatea;

l. mijloacele și formele de intervenţie, expropriere, naţionalizare și pri-
vatizare în interes public a mijloacelor de producţie și terenurilor și 
legate de acestea, împreună cu criteriile pentru stabilirea despăgubi-
rilor în astfel de cazuri;

m. normele care guvernează planurile de dezvoltare economică și socială 
și structura Consiliului Economic și Social;

n. elementele de bază ale politicii agricole, inclusiv stabilirea limitelor 
minime și maxime pentru ferme;

o. sistemul monetar și standardul pentru greutăţi și măsuri;
p. organizarea și responsabilităţile instanţelor judecătorești și ale Par-

chetului, statutul și rolul judecătorilor respectivi, precum și organi-
zarea și atribuțiile organelor de soluţionare a conflictelor care nu au 
caracter judiciar;

q. statutul și rolul autorităţilor locale, inclusiv normele care guvernează 
finanţele locale;

r. participarea organizaţiilor rezidenţilor la administraţia locală;
s. asociaţii publice, garanţii disponibile în favoarea cetățenilor care 

apelează la utilizarea administraţiei publice, respectiv răspunderea 
civilă a administraţiei publice pentru prejudiciile produse în activitate;

t. elementele de bază ale normelor care guvernează administraţia publi-
că și domeniul de aplicare al acesteia;

u. elementele de bază ale statutului societăţilor și fundaţiilor publice;
v. definirea și normele care guvernează proprietatea în domeniul public;
x. normele care guvernează mijloacele de producţie care sunt integrate 

în sectorul social și al cooperativelor cu privire la proprietate;
z. elementele de bază ale planificării urbane și amenajării teritoriului;
aa. Normele care guvernează forţele municipale de poliţie și forma în 

care acestea sunt constituite.
2. Legile care acordă Guvernului delegarea legislativă stabilesc obiectul, sco-

pul, limita și durata unei astfel de autorizaţii, care poate fi prelungită.
3. Cu respectarea dreptului de a le utiliza în etape parţiale, delegările legisla-

tive pot fi folosite numai o singură dată.
4. Delegările expiră în urma demisiei sau demiterii Guvernului căruia i-au 

fost acordate, la sfârșitul legislaturii sau la dizolvarea Adunării Republicii.
5. Delegările acordate Guvernului prin Legea bugetului respectă prevede-

rile prezentului articol și, atunci când privesc probleme fiscale, expiră numai la 
sfârșitul anului fiscal la care fac referire.
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Art. 166. Forma legilor
1. Legile prevăzute la articolul 161, litera (a), iau forma legilor constituţionale.
2. Legile prevăzute la articolul 164, literele (a) – (f), (h), (j), prima teză a 

literei (l), (q) și (t), și la articolul 255 iau forma legilor organice.
3. Legile prevăzute la articolul 161, literele (b) – (h), iau forma de legi ordinare.
4. Legile prevăzute la articolul 163, literele (d) și (e), iau forma moţiunilor.
5. Restul legilor Adunării Republicii iau forma rezoluţiilor, la fel ca și cele ale 

Comisiei Permanente prevăzute la articolul 179, alineatul (3), literele (e) și (f).
6.  Rezoluţiile sunt publicate indiferent dacă sunt adoptate sau nu.

Art. 167. Iniţiativa în raport cu legislaţia şi referendumurile
1. Prerogativa de iniţiativă legislativă și referendară aparţine membrilor 

Adunării, grupurilor parlamentare și Guvernului și, de asemenea, sub rezerva 
termenilor și condiţiilor stabilite prin lege, grupurilor de alegători înregistraţi. 
Prerogativa de iniţiativă legislativă cu privire la regiunile autonome aparţine 
Adunării Legislative respective.

2. Niciun membru, grup parlamentar, Adunare Legislativă a unei regiuni 
autonome sau grup de alegători înregistraţi nu poate depune proiecte de lege 
sau propuneri de revizuire care implică, în cursul exerciţiului financiar curent, o 
creștere a cheltuielilor statului sau o scădere a veniturilor acestuia, așa cum sunt 
prevăzute în buget.

3. Niciun membru, grup parlamentar sau grup de alegători înregistraţi nu 
poate depune propuneri de referendumuri care implică, în cursul exerciţiului 
financiar curent, o creștere a cheltuielilor statului sau o scădere a veniturilor 
acestuia, așa cum sunt prevăzute în buget.

4. Proiectele de lege și propunerile de referendum care sunt respinse definitiv 
nu pot fi depuse din nou în cadrul aceleiași sesiuni legislative, cu excepţia cazului 
în care este aleasă o nouă Adunare a Republicii.

5. Proiectele de lege și propunerile de referendum, care nu sunt supuse la vot 
în cadrul sesiunii legislative în care sunt depuse, nu trebuie depuse din nou în 
următoarele sesiuni legislative, decât în cazul încheierii legislaturii în cauză.

6. Proiectele de lege ale Guvernului și propunerile de referendum expiră în 
urma demisiei sau demiterii Guvernului.

7. Proiectele de lege ale Guvernului care sunt iniţiate de Adunările Legislative 
ale regiunilor autonome expiră la sfârșitul legislaturii respective, cu excepţia 
cazului în care principiile generale ale acestora au fost deja adoptate, caz în care 
acestea expiră numai la sfârșitul legislaturii Adunării Republicii.

8. Fără a aduce atingere proiectelor de lege și propunerilor de referendum 
la care fac referire, cu excepţia cazului în care acestea sunt retrase, comisiile 
parlamentare pot depune texte de înlocuire la acestea.
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Art. 168. Principii şi reguli privind exercitarea dreptului de vot
1. Discutarea proiectelor de lege include o dezbatere cu privire la principiile 

generale și o alta cu privire la detalii.
2. Exercitarea dreptului de vot include un vot cu privire la principiile gene-

rale, un altul cu privire la detalii și un vot final general.
3. În cazul în care Adunarea decide în acest sens, textele care sunt adoptate 

cu privire la principiile generale sunt supuse la vot cu privire la detalii la nivel 
de comisie, fără a aduce atingere prerogativei Adunării de a autoriza plenul să 
supună detaliile la vot sau la votul final general în plen.

4. Detaliile legilor cu privire la aspectele prevăzute la articolul 164, literele 
(a) – (f), (h), (n) și (o), și la articolul 165, alineatul (1), litera (q), sunt supuse în 
mod obligatoriu la vot în plen.

5. Atunci când sunt supuse votului final general, legile organizaţionale trebuie să 
fie adoptate cu votul majorităţii absolute a tuturor membrilor în exerciţiul deplin al 
funcţiei lor. Aceeași majoritate este necesară pentru adoptarea detaliilor prevederilor 
privind graniţele teritoriale ale regiunilor, așa cum se prevede la articolul 255.

6. Adoptarea următoarelor acte necesită o majoritate care este cel puţin 
egală cu două treimi din numărul total al membrilor prezenţi și mai mare decât 
majoritatea absolută a tuturor membrilor în exerciţiul deplin al funcţiei lor:

a. legea care guvernează organul de reglementare în mass-media;
b. normele care guvernează prevederile articolului 118 alineatul (2);
c. legea care reglementează exercitarea dreptului prevăzut la articolul 121  

alineatul (2);
d. prevederile legilor care reglementează aspectele menţionate la arti-

colele 148 și 149 și cele referitoare la sistemul și metoda de alegere a 
organelor prevăzute la articolul 239, alineatul (3);

e. prevederile care reglementează obiectul articolului 164, litera (o);
f. prevederile statutelor politice și administrative ale regiunilor auto-

nome care stabilesc aspectele vizate de prerogativa de a legifera a 
regiunilor autonome.

Art. 169. Analiza parlamentară a legislaţiei
1. Ordonanțele Guvernului pot fi examinate de către Adunarea Republicii în 

vederea abrogării sau a modificării lor, cu excepţia cazului în care sunt adoptate 
în temeiul responsabilităţii exclusive a Guvernului de a legifera, pe baza unei 
moţiuni înaintate de 10 membri în interval de 30 de zile de la publicarea acestora. 
Moțiunile având acest obiect nu pot fi promovate în perioadele în care lucrările 
Adunării Republicii sunt suspendate. 

2. După ce o moţiune de examinare a unei ordonanțe a Guvernului emise în 
baza unei delegări legislative a fost adoptată și dacă sunt propuse unul sau mai 
multe amendamente, Adunarea poate suspenda aplicarea întregii ordonanțe sau 
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a unei părţi a acesteia, fie până când legea care o modifică este publicată, fie până 
când toate amendamentele propuse sunt respinse.

3. Astfel de suspendări expiră după 10 ședinţe în plen dacă Adunarea nu s-a 
pronunţat până atunci.

4. În cazul în care o ordonanță urmează să fie abrogată, aceasta încetează 
a mai fi în vigoare în ziua în care hotărârea Adunării este publicată în Jurnalul 
Oficial al Republicii (Diário da República), după care ordonanța în cauză nu mai 
este republicată în cursul aceleiași sesiuni legislative.

5. În cazul în care a fost depusă o moţiune pentru examinarea unei ordonan-
țe și Adunarea nu s-a pronunţat cu privire la rezultatul unei astfel de examinări 
sau în cazul în care Adunarea a decis să introducă amendamente, dar nu a supus 
respectiva ordonanță la vot până la sfârșitul sesiunii legislative în curs la acel 
moment și cu condiţia să fi trecut cel puţin 15 sesiuni plenare, procesul de exa-
minare se consideră expirat.

6. Procedurile privind examinarea ordonanțelor au prioritate în baza terme-
nilor Regulamentului de procedură.

Art. 170. Proceduri privind situaţiile de urgenţă
1. La iniţiativa unui membru, grup parlamentar sau a Guvernului, Adunarea 

Republicii poate declara un proiect de lege sau un proiect de rezoluţie ca repre-
zentând obiectul unei proceduri privind situaţiile de urgenţă.

2. La iniţiativa Adunării Legislative a regiunii autonome în cauză, Adunarea 
poate declara, de asemenea, un proiect de lege al Guvernului regional ca repre-
zentând obiectul unei proceduri privind situaţiile de urgenţă.

Capitolul III: Organizare şi procedură 

Art. 171. Legislaturi
1. Fiecare legislatură durează patru sesiuni legislative.
2. În cazul dizolvării Adunării, Adunarea nou-aleasă începe o nouă legis-

latură, a cărei durată este extinsă la începutul perioadei cu intervalul necesar 
pentru completarea perioadei corespunzătoare sesiunii legislative în curs de des-
fășurare la data alegerilor.

Art. 172. Dizolvare
1. Adunarea Republicii nu poate fi dizolvată în perioada de șase luni ulterioa-

ră alegerii acesteia, în ultimele șase luni de mandat al Președintelui Republicii 
sau în timpul unei stări de asediu ori de urgenţă.

2. Nerespectarea prevederilor alineatului anterior face ca decretul de dizolvare 
să fie lipsit de efecte.
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3. Dizolvarea Adunării nu aduce nicio atingere continuării mandatelor 
membrilor acesteia sau a responsabilităţilor Comisiei Permanente până la prima 
ședinţă a Adunării după respectivele alegeri ulterioare.

Art. 173. Şedinţe ulterioare alegerilor
1. Adunarea Republicii se întrunește de drept în cea de-a treia zi după calcula-

rea rezultatelor generale ale alegerilor sau, în cazul alegerilor organizate ca urmare 
a faptului că o legislatură urmează să se încheie și cea de-a treia zi în cauză este 
înainte de sfârșitul respectivei legislaturi, în prima zi din următoarea legislatură.

2. În cazul în care data respectivă coincide cu o zi în care Adunarea nu se 
află în sesiune completă, aceasta este convocată în vederea exercitării atribuțiilor 
prevăzute de articolul 175.

Art. 174. Sesiuni legislative, sesiuni complete şi convocări
1. Sesiunile legislative au durata de un an începând de la data de 15 sep tembrie.
2. Fără a aduce atingere suspendărilor hotărâte în baza votului unei majorităţi 

de două treimi din numărul total de membri prezenţi, mandatul parlamentar 
obișnuit al Adunării Republicii se desfășoară între 15 septembrie și 15 iunie.

3. După decizia în plen de extindere a mandatului parlamentar obișnuit sau 
la iniţiativa Comisiei Permanente ori în cazul în care respectiva Comisie se află 
în incapacitate de funcţionare și există o situaţie de extremă urgenţă, la iniţiativa 
a mai mult de jumătate din numărul total de membri, Adunarea poate efectua 
proceduri în afara mandatului prevăzut de alineatul anterior.

4. Președintele Republicii poate convoca, de asemenea, Adunarea în mod 
extraordinar în vederea abordării unor probleme specifice.

5. Atunci când Adunarea ia o hotărâre în acest sens, conform termenilor 
prevăzuţi de alineatul (2) de mai sus, comisiile pot efectua proceduri, indiferent 
dacă plenul Adunării este în sesiune completă sau nu.

Art. 175. Atribuțiile interne ale Adunării
Adunarea Republicii, în privința organizării și funcționarii sale, are urmă toa-

rele atribuții:
a. elaborarea Regulamentului de procedură, în conformitate cu Constituţia;
b. alegerea Președintelui Adunării și a restului membrilor Biroului exe-

cutiv în baza votului unei majorităţi absolute a tuturor membrilor 
Adunării. Cei patru vicepreședinţi sunt aleși la propunerea celor mai 
mari patru grupuri parlamentare;

c. constituirea Comisiei Permanente și a restului comisiilor parlamentare.

Art. 176. Ordinea de zi a şedinţelor în plen
1. Președintele Adunării Republicii stabilește ordinea de zi potrivit priorită-

ţilor prevăzute de Regulamentul de procedură și, fără a aduce atingere dreptului 
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de contestare în faţa plenului Adunării sau prerogativei conferite Președin telui 
Republicii, în temeiul articolului 174, alineatul (4).

2. Guvernul și grupurile parlamentare pot solicita să se acorde prioritate 
chestiunilor de interes naţional care necesită soluţionarea lor urgentă.

3. Fiecare grup parlamentar are dreptul de a stabili ordinea lucrărilor pentru 
un anumit număr de ședinţe, potrivit criteriilor care urmează să fie stabilite 
prin Regulamentul de procedură și, în acest scop, poziţia partidelor minoritare 
și a partidelor care nu sunt reprezentate în Guvern trebuie să fie întotdeauna 
protejată.

4. Adunările Legislative ale regiunilor autonome pot solicita să se acorde 
prioritate problemelor de interes regional care necesită soluţionarea lor urgentă.

Art. 177. Participarea membrilor Guvernului
1. Miniștrii au dreptul de a participa la ședinţele în plen ale Adunării 

Republicii, la care pot fi asistaţi sau substituiţi de către secretarii lor de stat. Atât 
miniștrii, cât și secretarii de stat au dreptul de a lua cuvântul, așa cum se prevede 
în Regulamentul de procedură.

2. Sunt planificate ședinţele la care sunt prezenţi membrii Guvernului 
pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor de clarificare formulate de membrii 
Adunării. Astfel de ședinţe se organizează la intervalele minime prevăzute de 
Regulamentul de procedură, dar la datele care urmează să fie stabilite în acord 
cu Guvernul.

3. Membrii Guvernului pot solicita să participe la procedurile comisiilor și 
trebuie să se prezinte în faţa acestora atunci când li se solicită.

Art. 178. Comisii
1. Adunarea Republicii are mai multe comisii prevăzute de Regulamentul de 

procedură și poate forma comisii ad-hoc de anchetă sau în orice alt scop precis.
2. Comisiile au o structură direct proporţională cu numărul de mandate pe 

care fiecare partid le deţine în Adunarea Republicii.
3. Petiţiile adresate Adunării sunt analizate de către o comisie parlamentară 

sau de către mai multe comisii formate special în acest scop în cadrul Adunării, 
care pot audia orice entități responsabile de problema în cauză și, de asemenea, 
pot solicita oricărui cetăţean să depună mărturie.

4. Cu respectarea regulilor privind constituirea acestora, potrivit prevederi-
lor generale și până la limita de un comitet pentru fiecare membru și pentru o 
sesiune legislativă, comisiile parlamentare de anchetă sunt formate în mod obli-
gatoriu atunci când se depune o moţiune în acest sens de către o cincime din 
parlamentarii aflaţi în exerciţiul funcţiei lor.

5. Comisiile parlamentare de anchetă au competenţe de investigare asemănă-
toare cu ale autorităţilor judiciare.

6. Președinţia diferitelor comisii este împărţită între grupurile parlamentare, 
direct proporţional cu numărul membrilor fiecărui grup.
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7. În ședințele în care sunt discutate propuneri legislative regionale dintr-o 
anumită regiune, reprezentanţii Adunării Legislative a regiunii autonome în cauză 
pot participa la ședinţele comisiei, în conformitate cu Regulamentul de procedură.

Art. 179. Comisia Permanentă
1. Cu excepţia perioadelor în care Adunarea Republicii se află în sesiune 

completă, în perioadele în care aceasta este dizolvată și în restul cazurilor pre-
văzute prin prezenta Constituţie, Comisia Permanentă a Adunării Republicii se 
află în sesiune.

2. Comisia Permanentă este prezidată de către Președintele Adunării Repu-
blicii și este, de asemenea, formată din vicepreședinţii și membrii nomina lizaţi 
de fiecare partid, în mod direct proporţional cu numărul de locuri pe care acesta 
le deţine în Adunare.

3. Comisia Permanentă este responsabilă pentru:
a. supravegherea respectării prezentei Constituţii și a legilor, precum și 

monitorizarea activităţilor Guvernului și ale administraţiei publice;
b. exercitarea competenţelor Adunării în raport cu mandatele membri-

lor acesteia;
c. luarea de măsuri în vederea convocării Adunării ori de câte ori este 

necesar;
d. pregătirea deschiderii sesiunilor legislative; 
e. exprimarea acordului cu privire la absenţa Președintelui Republicii 

de pe teritoriul ţării;
f. autorizarea Președintelui Republicii să declare starea de asediu sau de 

urgenţă, să declare război sau să proclame pacea.
4. În cazul prevăzut la litera (f) a alineatului anterior, Comisia Permanentă 

ia măsuri în vederea convocării Adunării cât mai curând posibil.

Art. 180. Grupurile parlamentare
1. Membrii aleși pentru fiecare partid sau coaliţie de partide pot forma un 

grup parlamentar.
2. Fiecare grup parlamentar are următoarele drepturi:

a. să ia parte la comisiile Adunării în mod direct proporţional cu numă-
rul de membri și să își numească reprezentanţi în aceste comisii;

b. să fie consultat la stabilirea unei ordini de zi și să facă recurs în plen 
împotriva acesteia;

c. să solicite organizarea de dezbateri de urgenţă cu privire la aspecte ur-
gente de interes public curent, la care să participe membrii Guvernului;

d. în fiecare sesiune legislativă, să solicite organizarea a două dezbateri 
cu privire la probleme de politică generală sau sectorială, prin convo-
carea Guvernului de a participa la Adunare;
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e. să solicite Comisiei Permanente să ia măsuri în vederea convocării 
plenului;

f. să iniţieze constituirea de comisii parlamentare de anchetă;
g. să aibă iniţiativă legislativă;
h. să depună moţiuni de respingere a programului Guvernului;
i. să depună moţiuni de cenzură referitoare la Guvern;
j. să fie informat de Guvern în mod direct și regulat cu privire la situaţia 

și progresul principalelor probleme de interes public.
3. Fiecare grup parlamentar are dreptul de a dispune de spații adecvate în 

care să își desfășoare activitatea la sediul Adunării, împreună cu personalul teh-
nic și administrativ ales, în conformitate cu legea.

4. Membrilor care nu aparţin niciunui grup parlamentar li se vor asigura anumite 
drepturi și garanţii minime, în conformitate cu Regulamentul de procedură.

Art. 181. Membrii Adunării şi specialişti
Adunarea și comisiile sale sunt asistate la lucrările lor de un corp permanent 

de personal tehnic și administrativ și de către specialiști angajați permanenți 
sau cu contracte temporare. Numărul membrilor unui astfel de personal și al 
specialiștilor este cel stabilit ca fiind necesar de către Președintele Adunării.

Titlul IV: Guvernul

Capitolul I: Funcţie şi structură 

Art. 182. Definiţie
Guvernul este organul care conduce politica generală a ţării și autoritatea su-

premă în domeniul administraţiei publice.

Art. 183. Structură
1. Guvernul este compus din Prim-ministru, miniștri, secretari și subsecre-

tari de stat.
2. Guvernul poate include unul sau mai mulţi viceprim-miniștri.
3. Numărul, numele și responsabilităţile miniștrilor și ale birourilor secreta-

rilor de stat, precum și mijloacele de coordonare a acestora sunt stabilite în fieca-
re caz prin decretul de numire a titularilor funcţiilor sau printr-o lege executivă.

Art. 184. Consiliul de Miniştri
1. Consiliul de Miniștri este alcătuit din Prim-ministru, viceprim-miniștri, 

dacă este cazul, și miniștri.
2. Legea poate prevedea constituirea de consilii specializate de miniștri, 

respon sabile pentru anumite domenii de activitate sau tematici.
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3. Secretarii și subsecretarii de stat pot fi solicitaţi să participe la ședinţele 
Consiliului de Miniștri.

Art. 185. Substituirea temporară a membrilor Guvernului
1. În cazul în care nu există niciun viceprim-ministru, Prim-ministrul este 

temporar substituit pe durata absenţei sale sau a imposibilităţii de a-și exercita 
funcţia de către ministrul care poate fi desemnat de acesta în faţa Președintelui 
Republicii sau, în absenţa unei astfel de desemnări, de către ministrul desemnat 
de Președintele Republicii.

2. Pe durata absenţei sale sau a imposibilităţii temporare de a-și exercita 
funcţia, fiecare ministru este temporar substituit de către secretarul de stat care 
poate fi desemnat de acesta în faţa Prim-ministrului sau, în absenţa unei astfel de 
desemnări, de către membrul Guvernului desemnat de Prim-ministru.

Art. 186. Preluarea şi eliberarea funcţiei
1. Prim-ministrul își preia funcţia la învestirea sa și o părăsește atunci când 

este eliberat din funcţie de către Președintele Republicii.
2. Restul membrilor Guvernului își preiau funcţia la învestire și o părăsesc 

atunci când aceștia sau Prim-ministrul sunt eliberați din funcţie.
3. Secretarii și subsecretarii de stat părăsesc funcţia atunci când ministrul 

corespunzător este eliberat din funcţie.
4. În cazul în care Guvernul își dă demisia sau este demis, Prim-ministrul 

al fostului Guvern este eliberat din funcţie la data numirii și învestirii noului 
Prim-ministru.

5. Până la analizarea programului său de către Adunarea Republicii și după 
demisia sau eliberarea sa din funcţie, Guvernul se limitează numai la executarea 
actelor strict necesare în vederea asigurării gestionării afacerilor publice.

Capitolul II: Formare şi atribuții

Art. 187. Formare
1. Președintele Republicii numește Prim-ministrul după consultarea partidelor 

care au reprezentanţi în Adunarea Republicii și pe baza rezultatelor electorale.
2. La propunerea Prim-ministrului, Președintele Republicii numește restul 

membrilor Guvernului.

Art. 188. Programul guvernului
Programul Guvernului stabilește principalele linii politice directoare și mă-

surile care trebuie adoptate sau propuse în diferite domenii de guvernare.

Art. 189. Atribuții colective
Membrii Guvernului sunt obligaţi să respecte programul Guvernului și deci-

ziile luate de către Consiliul de Miniștri.
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Art. 190. Competența Guvernului
Guvernul răspunde în faţa Președintelui Republicii și a Adunării Republicii.

Art. 191. Atribuțiile membrilor guvernului
1. Prim-ministrul răspunde în faţa Președintelui Republicii și, în limitele 

responsabilităţii politice a Guvernului, în faţa Adunării Republicii.
2. Viceprim-miniștrii și miniștrii răspund în faţa Prim-ministrului și, în 

limitele responsabilităţii politice a Guvernului, în faţa Adunării Republicii.
3. Secretarii și subsecretarii de stat răspund în faţa Prim-ministrului și a 

ministrului de resort.

Art. 192. Analiza programului Guvernului
1. În termen de cel mult 10 zile de la numirea sa, Guvernul își depune pro-

gramul în faţa Adunării Republicii în vederea analizării, prin intermediul unei 
declaraţii făcute de Prim-ministrului.

2. În cazul în care Adunarea Republicii nu se află în sesiune completă, Preșe-
dintele acesteia trebuie să o convoace în mod obligatoriu în acest scop.

3. Dezbaterea nu poate dura mai mult de trei zile și, până la închiderea aces-
teia, orice grup parlamentar poate depune o moţiune de respingere a programu-
lui, iar Guvernul poate solicita adoptarea unei moţiuni de încredere.

4. Respingerea programului Guvernului se face în baza votului majorităţii 
absolute a tuturor membrilor aflaţi în exerciţiul funcţiei lor.

Art. 193. Solicitarea unei moţiuni de încredere
Guvernul poate solicita Adunării Republicii să adopte o moţiune de încredere 

cu privire la declararea politicii generale sau a unei probleme importante de 
interes naţional.

Art. 194. Moţiuni de cenzură
1. La iniţiativa unui sfert din numărul total de membri aflaţi în exerciţiul 

funcţiei lor sau a unui grup parlamentar, Adunarea Republicii poate depune 
moţiuni de cenzură cu privire la Guvern în raport cu implementarea programului 
acestuia sau cu orice problemă importantă de interes naţional.

2. Moţiunile de cenzură sunt analizate numai la 48 de ore de la depunere, iar 
dezbaterea pe marginea acestora nu poate dura mai mult de trei zile.

3. În cazul în care moţiunea de cenzură nu este adoptată, semnatarii acesteia 
nu pot depune o altă moţiune în cadrul aceleiași sesiuni legislative.

Art. 195. Demisia sau demiterea Guvernului
1. Guvernul își dă demisia:

a. la începutul unei noi legislaturi;
b. la acceptarea de către Președintele Republicii a demisiei Prim-ministrului;
c. la decesul Prim-ministrului sau în cazul incapacităţii fizice de durată 

a acestuia;
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d. la respingerea programului Guvernului;
e. la respingerea unei moţiuni de încredere;
f. la adoptarea unui moţiuni de cenzură în baza votului majorităţii ab-

solute a tuturor membrilor aflaţi în exerciţiul funcţiei lor.
2. Președintele Republicii poate demite Guvernul numai dacă acest lucru 

devine necesar pentru asigurarea funcţionării normale a instituţiilor democrate 
și după consultarea în prealabil a Consiliului de Stat.

Art. 196.  Suspendarea imunităţii membrilor Guvernului în cazul 
urmăririi penale

1. Niciun membru al Guvernului nu poate fi reţinut, arestat sau închis fără 
autorizarea Adunării Republicii, cu excepţia cazului în care au fost săvârșite 
infracţiuni grave, pedepsite de lege cu închisoarea mai mare de trei ani și în 
cazurile de flagrant delict.

2. În cazul în care se iniţiază o procedură penală împotriva unui membru al 
Guvernului și acesta este pus sub acuzare, Adunarea Republicii decide dacă acesta 
este suspendat sau nu din funcţie, astfel încât procedura să își poată continua 
cursul. În cazul săvârșirii unei infracţiuni de tipul celor menţionate la alineatul 
anterior, Adunarea suspendă obligatoriu din funcţie membrul respectiv.

Capitolul III: Responsabilități

Art. 197. Atribuții politice
1. În exercitarea îndatoririlor sale politice, Guvernul are următoarele atribuții:

a. contrasemnarea actelor Președintelui Republicii, în temeiul articolu-
lui 140;

b. negocierea și finalizarea acordurilor internaţionale;
c. adoptarea acordurilor internaţionale care nu necesită adoptarea de 

către Adunarea Republicii sau care nu au fost înaintate către aceasta;
d. prezentarea și depunerea de proiecte de lege ale Guvernului și de pro-

iecte de rezoluţii către Adunarea Republicii;
e. propunerea către Președintele Republicii ca problemele importante 

de interes naţional să fie supuse unui referendum, în temeiul artico-
lului 115;

f. acordarea avizului cu privire la declararea stării de asediu sau a stării 
de urgenţă;

g. propunerea către Președintele Republicii să declare război sau să pro-
clame pacea;

h. depunerea în faţa Adunării Republicii a rapoartelor de descărcare de 
gestiune cu privire la conturile statului și ale altor autorități publice, în 
condiţiile legii și în temeiul articolului 162, litera (d);
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i. în scopul exercitării atribuțiilor reglementate de art. 161, litera (n), și 
art. 163, litera (f), depunerea în faţa Adunării Republicii a informaţi-
ilor privind procesul de construire a Uniunii Europene;

j. angajarea oricăror altor acte prevăzute prin prezenta Constituţie sau 
prin lege.

2. Guvernul adoptă acorduri internaţionale pe bază de decret.

Art. 198. Atribuții legislative
1. În exercitarea îndatoririlor sale legislative, Guvernul are următoarele 

atribuții legislative:
a. elaborarea de ordonanțe cu privire la probleme care nu reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a Adunării Republicii;
b. elaborarea de ordonanțe cu privire la probleme care reprezintă parţial 

responsabilitatea exclusivă a Adunării Republicii, sub rezerva autori-
zării de către aceasta din urmă;

c. elaborarea de ordonanțe care dezvoltă principiile sau elementele 
generale de bază ale normelor legale incluse în legile care se auto-
limitează la principiile menţionate sau la elementele generale de 
bază.

2. Guvernului îi revine responsabilitatea exclusivă de a legifera problemele 
legate de organizarea și procedurile proprii.

3. Ordonanțele prevăzute la alineatul (1), literele (b) și (c) de mai sus, 
menţionează în mod explicit legea care acordă autorizaţia de legiferare sau legea 
în baza căreia sunt adoptate.

Art. 199. Atribuții administrative
În exercitarea îndatoririlor sale administrative, Guvernul are următoarele atribuții:

a. elaborarea Planurilor naţionale pe baza opţiunilor majore respective 
și dispunerea implementării acestora;

b. dispunerea executării bugetului de stat;
c. elaborarea reglementărilor necesare pentru a asigura că legile sunt 

implementate în mod corespunzător;
d. îndrumarea departamentelor și serviciilor civile și militare ale statu-

lui și a tuturor activităţilor aflate sub administrarea sa directă, supra-
vegherea, administrarea indirectă și controlul unor astfel de activităţi 
de administrare indirectă sau a administraţiei autonome;

e. executarea tuturor actelor solicitate prin lege în raport cu personalul 
și agenţii statului și ai altor entităţi corporative publice;

f. apărarea statului democratic de drept;
g. executarea tuturor actelor și emiterea tuturor dispoziţiilor necesare 

în vederea promovării dezvoltării sociale și economice și pentru a 
răspunde nevoilor colective.
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Art. 200. Atribuțiile Consiliului de Miniştri
1. Consiliul de Miniștri este responsabil pentru următoarele:

a. definirea ideilor principale ale politicii guvernamentale și a modului 
de implementare a acesteia;

b. luarea unei decizii cu privire la solicitarea Adunării Republicii de a 
adopta moţiuni de încredere;

c. adoptarea proiectelor de lege ale Guvernului și a proiectelor de rezoluţii;
d. adoptarea de ordonanțe și de acorduri internaţionale care nu urmează 

să fie înaintate către Adunarea Republicii;
e. adoptarea Planurilor strategice naţionale;
f. adoptarea actelor Guvernului care implică creșterea sau reducerea ve-

niturilor sau cheltuielilor publice;
g. luarea unei decizii cu privire la alte domenii și tematici care intră în 

sfera de responsabilitate a Guvernului și care îi pot fi încredinţate prin 
lege sau înaintate acestuia de către Prim-ministru sau de către orice 
ministru.

2. Consiliile specializate de miniștri îndeplinesc responsabilităţile ce le pot fi 
solicitate prin lege sau delegate acestora de către Consiliul de Miniștri.

Art. 201. Atribuțiile membrilor Guvernului
1. Prim-ministrul are următoarele atribuții:

a. conducerea politicii generale a Guvernului, coordonarea și îndruma-
rea acţiunilor tuturor miniștrilor;

b. conducerea lucrărilor Guvernului și a raporturilor generale ale aces-
tuia cu alte organe de stat;

c. informarea Președintelui Republicii cu privire la aspectele legate de 
desfășurarea politicii interne și externe a ţării;

d. îndeplinirea altor funcţii ce îi pot fi solicitate prin lege sau prin pre-
zenta Constituţie.

2. Miniștrii sunt responsabili pentru:
a. implementarea politicii stabilite pentru ministerele corespunzătoare;
b. asigurarea raporturilor generale dintre Guvern și alte autorități 

de stat, în limita domeniului de aplicare a atribuţiilor ministerelor 
individuale.

3. Prim-ministrul și miniștrii responsabili de problema în cauză semnează 
ordonanțe și decrete emise de Guvern.
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Titlul V: Puterea judecătorească 

Capitolul I: Principii generale

Art. 202. Jurisdicţie
1. Instanţele judecătorești sunt autoritățile publice care exercită puterea suverană 

și care sunt responsabile pentru administrarea justiţiei în numele poporului.
2. În cursul administrării justiţiei, instanţele judecătorești asigură apărarea 

drepturilor și intereselor cetăţenilor care sunt protejate prin lege, elimină 
încălcările împotriva statului democratic de drept și decid cu privire la conflictele 
de interese, publice sau private.

3. În exercitarea îndatoririlor care le revin, instanţele judecătorești au dreptul 
să fie asistate de către alte autorităţi.

4. Legea poate instituţionaliza instrumente alternative pentru problemele 
judiciare, care nu sunt de natură juridică, precum și mijloace alternative de solu-
ţionare a conflictelor.

Art. 203. Independenţă
Instanţele judecătorești sunt independente și se supun doar legii.

Art. 204. Respectarea Constituţiei
În problemele care sunt prezentate în faţa unei justiției, instanţele judecătorești 

nu aplică norme care contravin prevederilor prezentei Constituţii sau principiilor 
incluse în aceasta.

Art. 205. Hotărâri judecătoreşti
1. Hotărârile judecătorești care nu sunt doar de natură administrativă conțin 

motivele care stau la baza acestora, în forma stabilită prin lege.
2. Hotărârile judecătorești sunt obligatorii pentru toate persoanele și entită-

ţile publice și private și au întâietate asupra deciziilor altor autorităţi.
3. Legea reglementează termenii de executare a hotărârilor judecătorești în 

raport cu orice autoritate și stabilește sancțiunile impuse oricărei persoane sau 
entităţi responsabile de neexecutarea hotărârilor judecătorești.

Art. 206. Şedințele de judecată
Şedințele de judecată în instanţă sunt publice, cu excepţia cazului în care, 

în vederea protejării demnităţii personale sau a moralei publice ori în vederea 
asigurării propriei funcţionări, instanţa judecătorească în cauză se pronunță în 
scris pentru ședință secretă, arătând motivele care au stat la baza deciziei respective.

Art. 207. Juriul, participarea publicului şi experţii
1. În cazurile și conform structurii stabilite prin lege și în special în cazul în 

care acuzarea sau apărarea solicită acest lucru, juriul poate participa la procesul 
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unor infracţiuni grave, cu excepţia celor care implică acte de terorism sau crimă 
organizată.

2. Legea poate prevedea participarea magistraţilor consultanţi la procesele 
care au ca obiect litigii de muncă, infracţiuni privind sănătatea publică, infrac-
ţiuni minore, executarea hotărârilor judecătorești sau alte cazuri care justifică o 
analiză specială a valorilor sociale care au fost încălcate.

3. Legea poate prevedea, de asemenea, participarea asistenţilor calificaţi teh-
nic la procesele judiciare legate de anumite probleme.

Art. 208. Reprezentarea judiciară
Legea asigură faptul că avocaţii se bucură de imunitatea necesară în vederea 

exercitării mandatelor lor și reglementează reprezentarea judiciară ca element 
esenţial în administrarea justiţiei.

Capitolul II: Organizarea instanţelor judecătoreşti

Art. 209. Categorii de instanţe judecătoreşti
1. Pe lângă Curtea Constituţională, există următoarele categorii de instanţe 

judecătorești:
a. Curtea Supremă de Justiţie, tribunalele de primă instanţă și instanţele 

de apel;
b. Curtea Supremă Administrativă și restul instanţelor de contencios 

administrativ și instanţelor fiscale;
c. Curtea de Conturi.

2. Pot exista tribunale maritime, tribunale arbitrale și judecători de pace.
3. Legea prevede cazurile și formele în care instanţele judecătorești prevăzute 

la alineatele anterioare pot fi constituite separat sau împreună ca tribunale pentru 
soluţionarea litigiilor.

4. Cu excepția curților marțiale, care funcționează pe baza unei legi speciale, 
instanțele extraordinare competente să judece anumite categorii de infracțiuni 
sunt interzise.

Art. 210. Curtea Supremă de Justiţie şi alte instanţe judecătoreşti
1. Cu respectarea competențelor specifice ale Curţii Constituţionale, Curtea 

Supremă de Justiţie este organul principal în ierarhia instanţelor judecătorești.
2. Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie îl aleg pe Președintele acestei curţi.
3. Ca regulă generală, tribunalele de primă instanţă sunt instanţele distric-

tuale, al căror statut este echivalent cu cel al instanţelor menţionate la alineatul (2) 
din următorul articol.

4. Ca regulă generală, instanţele de apel sunt curţile de apel.
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5. Curtea Supremă de Justiţie servește drept tribunal de primă instanţă în 
cazurile stabilite prin lege.

Art. 211. Atribuțiile şi specializarea instanţelor judecătoreşti
1. Instanţele judecătorești sunt instanţele generale competente în cauze civile 

și penale și au jurisdicţie asupra tuturor zonelor care nu sunt alocate altor organe 
judiciare.

2. Pot exista tribunale de primă instanţă având competențe specifice sau care 
sunt specializate în procesele privind anumite probleme.

3. Structura instanţelor judecătorești de orice nivel unde sunt judecate in-
fracţiuni de natură strict militară include unul sau mai mulţi judecători militari, 
în conformitate cu legea.

4. Curţile de apel și Curtea Supremă de Justiţie pot funcţiona cu secţii 
specializate.

Art. 212. Instanţe de contencios administrativ şi instanţe fiscale
1. Cu respectarea competențelor specifice ale Curţii Constituţionale, Curtea 

Supremă Administrativă este organul principal în ierarhia instanţelor de conten-
cios administrativ și a instanţelor fiscale.

2. Judecătorii Curţii Supreme Administrative își aleg Președintele din rândul lor.
3. Instanţele de contencios administrativ și instanţele fiscale judecă procesele 

contestate și recursurile, scopul acestora fiind soluţionarea litigiilor apărute ca 
urmare a unor raporturi juridice administrative și fiscale.

Art. 213. Curţi marţiale
Curţile marţiale care au jurisdicţie asupra infracţiunilor de natură strict 

militară se constituie în timpul stărilor de război.

Art. 214. Curtea de Conturi
1. Curtea de Conturi este organul principal care dispune de autoritatea de a 

controla legalitatea cheltuielilor publice și de a evalua conturile pe care legea le 
prevede spre a-i fi înaintate. Aceasta este responsabilă în particular pentru:

a. emiterea unui aviz cu privire la conturile generale de stat, inclusiv 
conturile de securitate socială;

b. emiterea unui aviz cu privire la conturile regiunilor autonome Azore 
și Madeira;

c. asumarea responsabilităţii pentru infracţiunile financiare, în confor-
mitate cu legea;

d. îndeplinirea celorlalte responsabilităţi care îi sunt conferite prin lege.
2. Cu respectarea prevederilor articolului 133, litera (m), mandatul Preșe-

dintelui Curţii de Conturi este de patru ani.
3. Curtea de Conturi poate funcţiona descentralizat, în cadrul secţiilor 

regionale, în conformitate cu legea.
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4. În regiunile autonome Azore și Madeira există secţii ale Curţii de Conturi 
cu competența în regiunea respectivă, în conformitate cu legea.

Capitolul III: Statutul judecătorilor

Art. 215. Judecătorii instanţelor judecătoreşti
1. Judecătorii instanţelor judecătorești constituie un singur corp profesional 

și sunt guvernaţi de un singur statut profesional.
2. Legea stabilește cerinţele și normele care guvernează recrutarea judecăto-

rilor tribunalelor de primă instanţă.
3. Criteriul predominant în selectarea judecătorilor instanţelor de apel este 

criteriul de merit, care urmează să fie stabilit în urma depunerii la concurs a 
înscrisurilor privind competențele personale de către judecătorii tribunalelor de 
primă instanţă.

4. Numirea ca judecător la Curtea Supremă de Justiţie este stabilită pe baza 
unui concurs de competențe personale susținut de către judecători, procurori și 
alţi membri merituoși ai profesiilor juridice, în conformitate cu legea.

Art. 216. Garanţii şi incompatibilităţi
1. Judecătorii se bucură de siguranţa mandatului și nu pot fi transferaţi, 

suspendaţi, scoși la pensie sau demiși decât în cazurile stabilite prin lege.
2. În afara excepţiilor stabilite prin lege, judecătorii nu sunt răspunzători în 

mod personal pentru hotărârile lor.
3. Judecătorii în funcţie nu pot îndeplini alte funcţii publice sau private, 

cu excepţia funcţiilor de cadru didactic remunerat sau funcţii de cercetare în 
domeniul juridic, în conformitate cu legea.

4. Judecătorii în funcţie nu pot fi numiţi în funcţii judiciare care nu sunt 
legate de activitatea instanţelor judecătorești fără autorizarea Consiliului Judiciar 
Suprem competent.

5. Legea poate stabili alte incompatibilităţi cu exercitarea funcţiei de judecător.

Art. 217.  Numirea, repartizarea, transferul şi promovarea 
judecătorilor

1. Numirea, repartizarea, transferul și promovarea judecătorilor instanţelor 
judecătorești și aplicarea de măsuri disciplinare acestora este responsabilitatea 
Consiliului Judiciar Suprem, în conformitate cu legea.

2. Numirea, repartizarea, transferul și promovarea judecătorilor instanţelor 
de contencios administrativ și a instanţelor fiscale și aplicarea de măsuri 
discipli nare acestora este responsabilitatea Consiliului Judiciar Suprem, în 
conformitate cu legea.
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3. Sub rezerva garanţiilor prevăzute prin prezenta Constituţie, legea cuprin-
de normele care guvernează repartizarea, transferul și promovarea judecătorilor 
celorlalte instanţe judecătorești și aplicarea de măsuri disciplinare asupra acesto-
ra și stabilește cui aparţine responsabilitatea în acest sens.

Art. 218. Consiliul Suprem Judiciar
1. Consiliul Suprem Judiciar este prezidat de către Președintele Curţii Supre-

me de Justiţie și este de asemenea compus din următorii membri:
a. doi membri numiţi de către Președintele Republicii;
b. șapte membri aleși de Adunarea Republicii;
c. șapte judecători aleși de către colegii lor, potrivit principiului repre-

zentării proporţionale.
2. Normele care guvernează garanţiile de care se bucură judecătorii se aplică 

tuturor membrilor Consiliul Suprem Judiciar.
3. Legea poate prevedea ca funcţionarii instanţelor judecătorești să fie mem-

bri ai Consiliului Suprem Judiciar și, în acest caz, aceștia sunt aleși în funcţie 
de colegii lor. Astfel de membri participă numai la discuţii și votează cu privire 
la probleme legate de atribuirea meritului profesional și de aplicarea de măsuri 
disciplinare pentru funcţionarii instanţelor judecătorești.

Capitolul IV: Parchetul

Art. 219. Funcţii, statut şi rol
1. Parchetul este responsabil în ceea ce privește reprezentarea statului și apăra-

rea intereselor prevăzute de lege și, sub rezerva prevederilor alineatului următor și 
în conformitate cu legea, participarea la implementarea politicii în materie penală 
definite de autoritățile care exercită puterea suverană, conducerea acţiunilor penale 
potrivit principiului legalităţii și apărarea statului democratic de drept.

2. Parchetul se bucură de un statut propriu și autonomie, în conformitate cu 
legea.

3. Legea creează forme speciale de asistenţă care trebuie acordate Parchetului 
în cazurile care implică strict infracţiuni militare.

4. Funcţionarii Parchetului sunt funcţionari judiciari responsabili, fac parte 
din ierarhie și sunt supuși acesteia, neputând fi transferaţi, suspendaţi, scoși la 
pensie sau demiși, cu excepţia cazurilor prevăzute prin lege.

5. Numirea, repartizarea, transferul și promovarea funcţionarilor Parche-
tului și aplicarea de măsuri disciplinare acestora este responsabilitatea Biroului 
Procurorului General, în conformitate cu legea.

Art. 220. Procuratura Generală
1. Procuratura Generală este instituția centrală a Parchetului și are structura 

și responsabilităţile stabilite prin lege.
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2. Procuratura Generală este prezidată de Procurorul General și include 
Consiliul Suprem al Parchetului, care este compus din membrii aleși de Adunarea 
Republicii și membrii pe care procurorii publici îi aleg din rândul lor.

3. Cu respectarea prevederilor articolului 133, litera (m), mandatul Procuro-
rului General este de șase ani.

Titlul VI: Curtea Constituţională

Art. 221. Definiţie
Curtea Constituţională este instanţa judecătorească cu competențe speci fice 

privind administrarea justiţiei pe probleme de natură juridică constituţională.

Art. 222. Structura şi statutul judecătorilor
1. Curtea Constituţională este compusă din 13 judecători, dintre care 10 

sunt numiţi de Adunarea Republicii și trei sunt desemnați de cei 10 judecători.
2. Şase dintre judecători, care sunt numiţi de Adunarea Republicii sau care 

sunt cooptaţi, sunt aleși în mod obligatoriu dintre judecătorii restului instanţelor 
judecătorești, iar restul dintre alte categorii de juriști.

3. Mandatul judecătorilor Curţii Constituţionale este de nouă ani și nu poate 
fi reînnoit.

4. Judecătorii Curţii Constituţionale îl aleg pe Președintele acestei curţi.
5. Judecătorii Curţii Constituţionale se bucură de aceeași garantare a inde pen-

denţei, siguranţa mandatului, imparţialitate și lipsa răspunderii personale, supunân-
du-se acelorași incompatibilităţi ca și judecătorii celorlalte instanţe judecătorești.

6. Legea stabilește imunitatea și alte norme care guvernează statutul judecă-
torilor Curţii Constituţionale.

Art. 223. Competențele Curții Constituționale 
1. Curtea Constituţională soluționează cazurile de neconstituţionalitate și 

nelegalitate în temeiul articolelor 277 și următoarele.
2. Curtea Constituţională este, de asemenea, competentă pentru :

a. constatarea decesului și declararea incapacităţii fizice permanente a 
Președintelui Republicii și verificarea cazurilor în care acesta se află 
în imposibilitatea temporară de a-și exercita funcţia;

b. Verificarea pierderii funcţiei de Președinte al Republicii în cazurile 
prevăzute la articolele 129, alineatul (3), și 130, alineatul (3);

c. emiterea de hotărâri definitive cu privire la desfășurarea corespunză-
toare și la validitatea alegerilor, în conformitate cu legea;

d. în scopul aplicării articolului 124, alineatul (3), constatarea decesului 
și declararea imposibilității exercitării funcţiei de Președinte al Repu-
blicii în cazul oricărui candidat la această funcţie;
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e. verificarea legalităţii constituirii partidelor politice și a coaliţiilor 
acestora, pronunțarea cu privire la legalitatea denumirii, iniţialelor și 
simbolurilor și dispunerea înlăturării lor, în conformitate cu prezenta 
Constituţie și cu legea;

f. verificarea din timp a constituţionalităţii și legalităţii referendumuri-
lor naţionale, regionale și locale, inclusiv examinarea cerinţelor legate 
de alegători în fiecare caz;

g. la solicitarea membrilor Adunării și în conformitate cu legea, emite-
rea de hotărâri cu privire la recursurile legate de pierderea mandate-
lor atât la alegerile organizate de către Adunarea Republicii, cât și de 
către Adunările Legislative ale regiunilor autonome;

h. emiterea de hotărâri cu privire la cazurile care implică contestarea 
alegerilor în cadrul partidelor politice și deciziile luate de acestea 
care, conform legii, sunt supuse recursului.

3. Curtea Constituţională îndeplinește, de asemenea, și alte funcţii care îi 
sunt conferite prin prezenta Constituţie și prin lege.

Art. 224. Organizare şi procedură
1. Legea stabilește normele care guvernează atribuțiile Curţii Constituţionale, 

modul de organizare și procedurile acesteia.
2. Cu excepţia cazurilor în care se vizează evaluarea abstractă a consti tu-

ţionalităţii și legalităţii, legea poate solicita Curţii Constituţionale să funcţioneze 
la nivel de secţii.

3. Legea reglementează recursurile la Curtea Constituţională împotriva ho-
tărârilor contradictorii emise de diferite secţii cu privire la aplicarea aceleiași 
norme sau prevederi.

Titlul VII: Regiuni autonome

Art. 225. Sistemul politic şi administrativ din insulele Azore şi Madeira
1. Sistemul politic și administrativ specific aplicabil în arhipelagurile Azore 

și Madeira are la bază caracteristicile geografice, economice, sociale și culturale 
și aspiraţiile istorice la autonomie ale populaţiei acestor insule.

2. Autonomia regiunilor este menită să asigure participarea democratică a 
cetăţenilor la activitățile publice, dezvoltarea socială și economică, promovarea 
și apărarea intereselor regionale, precum și consolidarea unităţii naţionale și a 
legăturilor de solidaritate dintre toţi cetăţenii portughezi.

3. Autonomia regională politică și administrativă nu afectează integritatea 
suveranităţii statului, fiind exercitată în cadrul general al prezentei Constituţii.

Art. 226. Statute şi legi electorale
1. Proiectele de statute politice și administrative și proiectele de legi ale Gu-

vernului cu privire la alegerea membrilor Adunărilor Legislative ale regiunilor 
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autonome sunt elaborate de către aceste Adunări Legislative și înaintate către 
Adunarea Republicii în vederea discutării și adoptării sau respingerii acestora.

2. Dacă Adunarea Republicii respinge sau modifică o astfel de propunere 
ori proiect de lege, aceasta îl va returna către Adunarea Legislativă în cauză în 
vederea analizării și emiterii unui aviz.

3. După elaborarea avizului, Adunarea Republicii supune propunerea sau 
proiectul de lege discuţiilor finale și votului.

4. Sistemul prevăzut la alineatele anterioare se aplică pentru modificările 
aduse statutelor politice și administrative și legilor care guvernează alegerea 
membrilor Adunărilor Legislative ale regiunilor autonome.

Art. 227. Atribuțiile regiunilor autonome
1. Regiunile autonome sunt entităţi teritoriale corporative și au următoarele 

atribuții ce sunt definite în statutele lor:
a. de a legifera în limitele domeniului de aplicare regional cu privire la 

problemele stabilite prin statutul politic și administrativ al regiunii în 
cauză și care nu sunt în responsabilitatea exclusivă a autorităților care 
exercită puterea suverană;

b. sub rezerva autorizării emise de Adunarea Republicii, de a legifera 
cu privire la problemele care ţin de responsabilitatea parţial exclu-
sivă a Adunării de a legifera, cu excepţia aspectelor prevăzute la ar-
ticolul 165 alineatul (1), literele (a) – (c), prima parte a literei (d), 
literele (f) și (i), a doua parte a literei (m) și literele (o), (p), (q), (s), 
(t), (v), (x) și (aa);

c. în limitele domeniului de aplicare regional, de a dezvolta principiile 
sau elementele generale de bază ale normelor legale incluse în legile 
care se autolimitează la principiile menţionate sau la elementele gene-
rale de bază;

d. de a adopta legislaţia regională și legile emise de autoritățile care 
exercită puterea suverană, nerezervându-și prerogativa de reglemen-
tare legislativă pentru domeniile ce aparțin autorităților menţionate;

e. de a iniţia statute și legislaţie referitoare la alegerea membrilor Adu-
nărilor Legislative respective în temeiul articolului 226;

f. de a iniţia legislaţia în temeiul articolului 167, alineatul (1), prin de-
punerea de proiecte de lege ale Guvernului regional și de proiecte de 
amendamente către Adunarea Republicii;

g. de a exercita propria putere executivă;
h. de a administra și dispune de propriile mijloace și de a întreprinde 

acte și încheia contracte în interes propriu;
i. de a-și exercita prerogativele de impozitare în conformitate cu legea, 

precum și de a adapta sistemul fiscal naţional la specificul regiunii în 
baza termenilor legilor cadru adoptate de Adunarea Republicii;
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j. în conformitate cu statutele lor și cu legea care guvernează finanţele 
regiunilor autonome, de a dispune de veniturile fiscale încasate sau 
generate în regiunea autonomă în cauză, precum și de o parte din 
veniturile fiscale de stat, care urmează să fie stabilite potrivit prin-
cipiului care asigură solidaritatea naţională efectivă, precum și de a 
dispune orice alte venituri care le pot fi alocate și de a aloca astfel de 
venituri pentru cheltuielile proprii;

l. de a înființa și desființa autorităţi locale și de a modica sfera de lucru 
a acestora, în conformitate cu legea;

m. de a exercita prerogativa de control asupra autorităţilor locale;
n. de a dezvolta așezările rurale, transformându-le în orașe mai mici sau 

mai mari;
o. de a supraveghea departamentele și serviciile, instituţiile publice și 

societăţile publice și naţionalizate care își desfășoară activitatea sau 
fac comerţ exclusiv sau predominant în regiune și în alte cazuri justi-
ficate, în interes regional;

p. de a adopta planuri de dezvoltare economică și socială la nivel regio-
nal, bugetul regional și conturile regiunii și de a lua parte la elabora-
rea planurilor naţionale;

q. fără a aduce atingere prevederilor articolului 165, alineatul 1), litera 
d), de a defini abaterile administrative și sancţiunile aplicabile;

r. de a participa la definirea și implementarea politicii fiscale, monetare, 
financiare și de schimb valutar, astfel încât să asigure controlul regio-
nal al mijloacelor de plată în cadrul circulaţiei și finanţării investiţii-
lor necesare pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii;

s. de a participa la definirea politicilor privind apele teritoriale, zona 
economică exclusivă și la platforma continentală adiacentă;

t. de a participa la negocierea tratatelor și acordurilor internaţionale 
care le privesc în mod direct și de a împărtăși beneficiile derivate din 
acestea;

u. de a coopera cu autoritățile regionale străine și de a lua parte la orga-
nizaţiile al căror scop este facilitarea dialogului și cooperării interregi-
onale, potrivit liniilor directoare stabilite de autoritățile care exercită 
puterea suverană și care sunt responsabile de afacerile externe;

v. La iniţiativa proprie sau atunci când sunt consultate de către au to-
ri tățile care exercită puterea suverană, de a-și da avizul cu privire la 
aspecte care ţin de responsabilitatea acestora din urmă și care vizează 
regiunile autonome, cu privire la probleme ce vizează interesele lor 
specifice și cu privire la definirea poziţiei statului portughez în cadrul 
funcționării Uniunii Europene;

x. de a participa, cu privire la domenii și problematici care le privesc, 
la funcționarea Uniunii Europene prin numirea de reprezentanţi în 
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cadrul instituţiilor regionale europene și în delegaţiile implicate în 
procesele de luare a deciziilor privind Uniunea Europeană, precum și 
de a transpune legislaţia Uniunii și alte acte juridice în temeiul artico-
lului 112.

2. Proiectele de lege ale Guvernului care necesită autorizare în vederea 
legiferării sunt însoţite de proiectul de decret legislativ regional pentru care se 
solicită autorizarea. Prevederile articolului 165, alineatele (2) și (3), se aplică 
legilor corespunzătoare care acordă autorizaţia de legiferare.

3. Autorizaţiile menţionate la alineatul anterior expiră la sfârșitul legislaturii 
sau la dizolvarea Adunării Republicii sau a Adunării Legislative căreia i-au fost 
acordate.

4. Decretele legislative regionale prevăzute la alineatul (1), literele (b) și (c), 
menţionează în mod explicit legile respective care acordă autorizaţia de legiferare 
sau legile respective de bază. Prevederile articolului 169 se aplică celor de mai sus 
în mod corelativ.

Art. 228. Autonomie legislativă
1. Autonomia legislativă a regiunilor autonome se aplică problemelor pre-

văzute în statutul politic și administrativ al acestora, nefiind responsabilitatea 
exclusivă a organelor care exercită puterea suverană.

2. În absenţa unei legislaţii regionale specifice cu privire la problemele care 
nu ţin de responsabilitatea exclusivă a organelor care exercită puterea suverană, 
prevederile în vigoare ale legii naționale se aplică regiunilor autonome.

Art. 229.  Cooperarea dintre autoritățile care exercită puterea 
suverană şi autoritățile regionale

1. În cooperare cu autoritățile administrative autonome, autoritățile care 
exercită puterea suverană asigură dezvoltarea economică și socială a regiunilor 
autonome, având în vedere în special corectarea inegalităţilor ce derivă din 
natura insulară a regiunilor autonome. Autoritățile care exercită puterea suverană 
trebuie să consulte întotdeauna autoritățile regionale administrative autonome 
cu privire la aspectele care intră în sfera lor de responsabilitate și care privesc 
regiunile autonome.

2. Raporturile financiare dintre Republica Portugalia și regiunile autonome 
sunt reglementate prin legea prevăzută la articolul 164 litera (t).

3.  Guvernul Republicii și guvernele regionale pot conveni alte forme de coo-
perare, în special cele care implică acte ce presupun delegarea responsabilităţilor. 
Transferul corespunzător de resurse financiare și mecanismele de supraveghere 
financiară aplicabile sunt stabilite pentru fiecare astfel de caz.

Art. 230. Reprezentanţii Republicii
1. Pentru fiecare dintre regiunile autonome există un reprezentant al Repu-

blicii, pe care Președintele Republicii îl numește și îl eliberează din funcţie după 
consultarea în prealabil a Guvernului.
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2. Cu excepţia cazului în care este eliberat din funcţie, mandatul reprezen-
tantului Republicii are aceeași durată ca și cel al Președintelui Republicii și se 
încheie la instalarea noului reprezentant al Republicii.

3. Dacă funcţia devine vacantă și, în cazurile în care reprezentantul Republicii 
este absent sau se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita funcţia, acesta 
este temporar substituit de Președintele Adunării Legislative.

Art. 231. Autoritățile administrative ale regiunilor autonome
1. Fiecare regiune autonomă dispune de autorități administrative sub forma 

Adunării Legislative și a unui Guvern regional.
2. Adunările legislative sunt alese prin sufragiu universal, direct și secret 

potrivit principiului reprezentării proporţionale.
3. Fiecare Guvern regional răspunde din punct de vedere politic în faţa Adu-

nării Legislative a regiunii sale autonome și reprezentantul Republicii îl numește 
pe președintele acestuia în considerarea rezultatelor alegerilor regionale.

4. Reprezentantul Republicii numește și eliberează din funcţie restul mem-
brilor Guvernului regional, la propunerea președintelui acestuia.

5. Fiecare Guvern regional își preia funcţia în faţa Adunării Legislative a re-
giunii sale autonome.

6. Fiecare Guvern regional este responsabil în mod exclusiv pentru proble-
mele legate de organizarea și procedurile proprii.

7. Statutul și rolul titularilor funcţiilor autorităților administrative ale regi-
unilor autonome sunt definite în statutele politice și administrative ale acestora 
din urmă.

Art. 232.  Responsabilităţile Adunărilor Legislative ale regiunilor 
autonome

1. Adunării Legislative a fiecărei regiuni autonome îi revine responsabilitatea 
exclusivă de a exercita prerogativele menţionate la articolul 227, alineatul (1), 
literele (a), (b) și (c), a doua parte a literei (d), litera (f), prima parte a literei (i) 
și literele (l), (n) și (q), precum și de a adopta bugetul regional, conturile și 
planul de dezvoltare socială și economică a regiunii și de a adapta sistemul fiscal 
naţional la specificul regiunii.

2. Adunarea Legislativă a fiecărei regiuni autonome este responsabilă de 
depunerea de propuneri pentru referendumuri regionale prin care Președintele 
Republicii poate convoca cetăţenii care sunt înregistraţi ca având drept de vot în 
teritoriul regiunii respective, pentru a se pronunţa în mod obligatoriu cu privire 
la problemele de interes specific pentru regiune. Prevederile articolului 115 se 
aplică, corelativ, la referendumurile sus-menţionate.

3. Adunarea Legislativă a fiecărei regiuni autonome elaborează și adoptă 
propriul Regulament de procedură potrivit prezentei Constituţii și statutului său 
politic și administrativ.
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4. Prevederile articolelor 175, litera (c), 178, alineatele (1) – (6), 179, cu excep-
ţia alineatului (3), literele (e) și (f), și a alineatului (4), și 180 se aplică, în mod 
corespunzător, Adunărilor Legislative ale regiunilor autonome și grupurilor par-
lamentare ale acestora.

Art. 233. Semnătura şi dreptul de veto al reprezentanţilor Republicii
1. Reprezentantul Republicii este responsabil de semnarea decretelor legislative 

regionale și a decretului regional de reglementare și de publicarea acestora.
2. În termen de 15 zile de la primirea oricărui decret emis de Adunarea Legis-

lativă a regiunii autonome care îi este trimis în vederea semnării sau de la publica-
rea unei hotărâri judecătorești a Curţii Constituţionale care nu declară ca necon-
stituţională niciuna din prevederile decretului, reprezentantul Republicii fie sem-
nează decretul în cauză, fie își exercită dreptul de veto. În cel de-al doilea caz, acesta 
solicită reanalizarea decretului printr-un mesaj care indică motivele respective.

3. Dacă Adunarea Legislativă a regiunii autonome confirmă votul iniţial 
în baza votului majorităţii absolute a tuturor membrilor în deplină funcţiune, 
reprezentantul Republicii semnează decretul în termen de opt zile de la primirea 
acestuia.

4. În termen de 20 de zile de la primirea unui decret al Guvernului regional 
care este trimis acestuia în vederea semnării, reprezentantul Republicii îl 
semnează sau refuză semnarea acestuia. În cazul unui refuz, acesta informează 
Guvernul regional în scris cu privire la motivele exercitării dreptului de veto și 
ulterior Guvernul regional poate transforma decretul într-un proiect de lege în 
vederea înaintării către Adunarea Legislativă a regiunii autonome.

5. Reprezentantul Republicii își exercită, de asemenea, dreptul de veto în 
temeiul articolelor 278 și 279.

Art. 234.  Dizolvarea şi eliberarea din funcţie a autorităților 
administrative autonome

1. După consultarea în prealabil a Consiliului de Stat și a partidelor care au 
reprezentanţi în Adunările Legislative respective, Președintele Republicii poate 
dizolva Adunarea Legislativă a regiunii autonome.

2. Dizolvarea Adunării Legislative a unei regiuni autonome conduce la de-
miterea guvernului regional, după care și până când un nou Guvern regional se 
instalează în funcţie după organizarea de alegeri, guvernul regional este limitat 
doar la întreprinderea actelor strict necesare pentru a asigura gestionarea aface-
rilor publice.

3. Dizolvarea Adunării Legislative a unei regiuni autonome nu aduce nicio 
atingere continuării mandatelor membrilor acesteia sau responsabilităţilor Comisiei 
Permanente până la prima ședinţă a Adunării după alegeri imediat ulterioare.
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Titlul VIII: Administraţia locală

Capitolul I: Principii generale

Art. 235. Autorităţile locale
1. Structura organizaţională democratică a statului include autorităţile locale.
2. Autorităţile locale sunt entităţi corporative teritoriale, care au organe de 

reprezentare și urmăresc interesele populaţiei locale.

Art. 236. Categorii de autorităţi locale şi divizii administrative
1. Pe teritoriul continental, autorităţile locale includ parohii, municipalităţi 

și regiuni administrative.
2. Regiunile autonome Azore și Madeira includ parohii și municipalităţi.
3. În zonele urbane mari și pe insule, legea poate crea alte forme de organizare 

administrativă locală, potrivit condiţiilor specifice predominante.
4. Legea stabilește modul în care teritoriul portughez este împărţit în scop 

administrativ.

Art. 237. Descentralizarea administrativă
1. Legea reglementează responsabilităţile și modul de organizare a autori-

tăţilor locale, precum și responsabilităţile organelor reprezentative ale acestora, 
potrivit principiului descentralizării administrative.

2. Fiecare adunare a autorităţilor locale este responsabilă de exercitarea pre-
rogativelor care îi sunt conferite prin lege, inclusiv a prerogativei de a adopta 
opţiunile privind planul și bugetul propriu.

3. Forţele municipale de poliţie cooperează în vederea menţinerii ordinii 
publice și a protejării comunităţilor locale.

Art. 238. Resurse şi finanţe locale
1. Autorităţile locale dispun de propriile mijloace și finanţe.
2. Legea stabilește normele care guvernează finanţele locale și încearcă să 

se asigure că resursele publice sunt împărţite într-un mod echitabil între stat și 
autorităţile locale din aceeași categorie.

3. Venitul fiecărei autorităţi locale include obligatoriu venitul obţinut din 
gestionarea mijloacelor sale și cel încasat pentru utilizarea serviciilor acesteia.

4. Autorităţile locale pot dispune de prerogativa de impozitare în cazurile și 
conform termenilor stabiliţi prin lege.

Art. 239. Adoptarea deciziilor şi organele executive
1. Structurile organizaţionale ale autorităţilor locale includ o adunare aleasă, 

cu competenţe privind luarea deciziilor și un organ executiv colegial care este 
responsabil în faţa adunării.
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2. Adunările sunt alese prin sufragiu universal, direct și secret al cetăţenilor 
care sunt înregistraţi cu drept de vot în zona autorităţii locale în cauză, potrivit 
sistemului reprezentării proporţionale.

3. Organul de conducere executiv colegial este alcătuit dintr-un număr adec-
vat de membri. Primul candidat de pe listă care primește cele mai multe din vo-
turile exprimate este numit în funcţia de președinte al adunării sau al organului 
executiv, potrivit soluţiei adoptate prin lege. Legea reglementează, de asemenea, 
procesul electoral, cerinţele care guvernează constituirea și eliberarea din func-
ţie a adunării și a organului executiv colegial, precum și procedurile de lucru și 
modul de funcţionare a acestora.

4. Nominalizările pentru alegerea organelor reprezentative ale autorităţilor 
locale pot fi depuse de către partidele politice, fie individual, fie în coaliţie, sau 
de către grupurile de alegători înregistraţi, în conformitate cu legea.

Art. 240. Referendumuri locale
1. În cazurile stabilite prin lege, potrivit termenilor și cu efectele stabilite 

prin aceasta, autorităţile locale pot supune unui referendum problemele care 
intră în sfera responsabilităţilor organelor sale reprezentative, la referendumul 
respectiv participând cetăţenii care sunt înregistraţi ca având drept de vot.

2. Legea poate acorda alegătorilor înregistraţi dreptul de a iniţia referendumuri.

Art. 241. Competenţa de reglementare
În cadrul limitelor stabilite prin prezenta Constituţie și prin legile și reglemen-

tările emise de autorităţile locale la un nivel mai înalt sau de către autoritatea 
care controlează autoritatea locală în cauză, autorităţile locale dispun de propri-
ile competenţe de reglementare.

Art. 242. Controlul administrativ
1. Controlul administrativ al autorităţilor locale constă în verificarea respec-

tării legii de către organele reprezentative ale autorităţilor locale și este exercitat 
în cazurile și potrivit formelor stabilite prin lege.

2. Măsurile de control care restricţionează autonomia locală sunt precedate de 
un aviz al organului reprezentativ al autorităţii locale și sunt guvernate prin lege.

3. Organele reprezentative ale autorităţilor locale pot fi dizolvate numai în 
urma săvârșirii unor fapte ilegale grave sau a unor omisiuni.

Art. 243. Personalul autorităţilor locale
1. Autorităţile locale dispun de personal propriu, în conformitate cu legea.
2. Normele care guvernează personalul și agenţii de stat se aplică agenţilor 

și personalului administraţiei locale, în conformitate cu legea, în mod 
corespunzător.

3. Fără a aduce atingere autonomiei autorităţilor locale, legea definește for-
mele în care statul oferă sprijin acestor autorităţi sub forma unor resurse tehnice 
și umane.
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Capitolul II: Parohii

Art. 244. Organe parohiale
Organele reprezentative ale unei parohii sunt Adunarea Parohială și Autori-

tatea Parohială.

Art. 245. Adunări parohiale
1.  Adunarea Parohială este organul de decizie al parohiei.
2.  Legea poate solicita ca Adunarea Parohială din parohiile cu o populaţie 

foarte mică să fie înlocuită cu adunarea plenară a alegătorilor înregistraţi.

Art. 246. Autorităţi parohiale
Autoritatea Parohială este organul executiv colegial al parohiei.

Art. 247. Asociaţii
Parohiile pot forma asociaţii în vederea administrării intereselor comune, în 

conformitate cu legea.

Art. 248. Delegarea sarcinilor
Adunările Parohiale pot delega organizaţiilor rezidenţilor sarcini adminis tra-

tive care nu implică exercitarea autorităţii.

Capitolul III: Localități

Art. 249. Schimbări privind localităţile
Municipalităţile sunt create și desfiinţate, iar teritoriul acestora este modificat 

prin lege, după consultarea prealabilă a organelor autorităţilor locale în cauză.

Art. 250. Organe reprezentative locale
Organele reprezentative ale unei localități sunt Adunarea Locală și Autorita-

tea Locală.

Art. 251. Adunări Locale
Adunarea Locală este organul local responsabil de luarea deciziilor și este 

alcătuită din membri aleși în mod direct și din președinţii autorităţilor parohiale 
ale localității. Numărul de membri aleși în mod direct este mai mare decât cel al 
președinţilor autorităţilor parohiale.

Art. 252. Autorităţi Locale
Autoritatea Locală este organul executiv colegial al localității.

Art. 253. Asociaţii şi federaţii
În vederea gestionării intereselor comune, localitățile pot forma asocia-

ţii și federaţii, cărora legea le poate conferi competenţe și responsabilităţi 
specifice.
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Art. 254. Cota de venituri din impozitele directe
1. Localitățile folosesc de drept în comun veniturile provenite din impozitele 

directe, potrivit prevederilor legale.
2. Localitățile dispun de propriile venituri din impozite, în conformitate cu 

legea.

Capitolul IV: Regiuni administrative 

Art. 255. Înfiinţarea prin lege
Regiunile administrative sunt înfiinţate simultan printr-o lege care le de-

finește competenţele și structura, responsabilităţile și procedurile organe-
lor lor și care poate stabili diferenţe între normele aplicabile fiecărei regiuni 
administrative.

Art. 256. Instituirea efectivă a regiunilor administrative
1. Instituirea efectivă a regiunilor administrative prin intermediul legilor in-

dividuale de instituire a fiecărei astfel de regiuni depinde de legea prevăzută la 
articolul anterior și de exprimarea unui vot afirmativ de către majoritatea alegă-
torilor înregistraţi care își exprimă votul în mod direct și secret, la nivel naţional, 
cu acoperirea tuturor zonelor regionale.

2. În cazul în care majoritatea alegătorilor înregistraţi care își exercită drep-
tul de vot nu răspunde afirmativ la o întrebare pusă la nivel naţional cu privire la 
instituirea efectivă a regiunilor administrative, răspunsurile la întrebările asocia-
te fiecărei regiuni constituite prin lege nu pot produce efecte.

3. Consultarea alegătorilor înregistraţi prevăzuţi la alineatele anterioare are 
loc potrivit prevederilor unei legi organizaţionale și pe baza deciziei Președintelui 
Republicii, la propunerea Adunării Republicii. Sistemul care are la bază articolul 
115 se aplică în mod corespunzător.

Art. 257. Atribuții
Regiunile administrative au în mod direct atribuții în ceea ce privește 

îndru marea departamentelor și serviciilor publice și sarcinile ce implică co-
ordonarea și furnizarea de asistenţă pentru activitatea localităților, cu respec-
tarea autonomiei localităților și fără impunerea de limite cu privire la compe-
tenţele acestora.

Art. 258. Planificare
Regiunile administrative elaborează planuri regionale și iau parte la elaborarea 

planurilor regionale.

Art. 259. Organe reprezentative regionale
Adunarea Regională și Autoritatea Regională sunt organele reprezentative ale 

regiunilor administrative.
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Art. 260. Adunări regionale
Adunarea Regională este organul de decizie al unei regiuni. Aceasta este 

alcătuită din membri aleși în mod direct și dintr-un număr mai mic de membri 
care sunt aleși potrivit sistemului de reprezentare proporţională și pe baza re-
gulii d’Hondt privind media cea mai mare, de către un colegiu electoral format 
din membrii adunărilor locale ale zonei în cauză, care sunt numiţi prin alegere 
directă.

Art. 261. Autorităţi executive regionale
Autoritatea Regională este organul executiv colegial al unei regiuni.

Art. 262. Reprezentanţii Guvernului
Consiliul de Miniștri poate numi un reprezentant al Guvernului în fiecare 

regiune. Atribuțiile acestor reprezentanţi se extind, de asemenea, la autorităţile 
locale din zona respectivă.

Capitolul V: Organizaţiile rezidenţilor

Art. 263. Constituire şi zonă
1.  În vederea intensificării participării populaţiei de la nivel local în viaţa 

administrativă, organizaţiile rezidenţilor pot fi constituite în zone mai mici decât 
parohiile.

2.  La iniţiativa proprie sau la solicitarea uneia sau mai multor comisii ale 
rezi denţilor ori a unui număr semnificativ de rezidenţi, autoritatea parohiei lo-
cale delimitează zona geografică a organizaţiilor menţionate la alineatul anterior 
și soluţionează conflictele apărute în urma unei astfel de delimitări.

Art. 264. Structură
1. Legea stabilește structura organizaţiilor rezidenţilor, care include o Adu-

nare a Rezidenţilor și o Comisie a rezidenţilor.
2. Adunările rezidenţilor sunt alcătuite din rezidenţi înregistraţi în cadrul 

recensământului parohial.
3. Fiecare Adunare a Rezidenţilor alege o Comisie a rezidenţilor, pe care o 

poate, de asemenea, demite.

Art. 265. Drepturi şi responsabilităţi
1. Organizaţiile rezidenţilor au dreptul:

a. de a înainta petiţii autorităţilor locale cu privire la probleme adminis-
trative de interes pentru rezidenţi;

b. de a participa fără drept de vot la Adunarea Parohială, prin interme-
diul reprezentanţilor lor.

2. Organizaţiile rezidenţilor sunt responsabile în ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor pe care legea sau parohia le poate delega acestora.
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Titlul IX: Administraţia publică

Art. 266. Principii fundamentale
1.  Administraţia publică urmărește interesele publice și respectă drepturile 

și interesele cetăţenilor protejate prin lege.
2. Agenţii și organele administrative sunt supuși prezentei Constituţii, res-

pectând, în îndeplinirea îndatoririlor lor, principiul egalităţii, proporţionalităţii, 
statului de drept, imparţialităţii și bunei-credinţe.

Art. 267. Structura administrativă
1. Administraţia publică este structurată astfel încât să se evite birocraţia, 

să aducă departamentele și serviciile mai aproape de oameni la nivel local și să 
se asigure că părţile interesate participă la o gestionare eficace, în special prin 
intermediul asociaţiilor publice, al organizaţiilor rezidenţilor și al altor forme de 
reprezentare democratică.

2. În înţelesul alineatului anterior și fără a aduce atingere eficacităţii și uni-
tăţii necesare a activităţii administraţiei publice și gestionării, supravegherii și 
controlului organelor competente, legea stabilește forme corespunzătoare de 
descentralizare și deconcentrare administrativă.

3. Legea poate crea organe administrative independente.
4. Asociaţiile publice pot fi constituite numai pentru a răspunde unor nevoi 

specifice, nu pot îndeplini îndatoririle specifice ale sindicatelor și sunt organizate 
la nivel intern cu respectarea drepturilor membrilor acestora și a constituirii 
democratice a organelor lor.

5. Procesarea activităţilor administrative face obiectul unei legi speciale, 
care asigură faptul că resursele care vor fi folosite de departamente și servicii 
sunt raţionalizate și că cetăţenii participă la luarea deciziilor care îi privesc.

6.  Entitățile private care exercită puterea publică pot fi supuse unei inspecţii 
administrative, în conformitate cu legea.

Art. 268. Drepturile şi garanţiile cetăţenilor
1. Cetăţenii au dreptul de a fi informaţi de către administraţie ori de câte 

ori solicită acest lucru cu privire la progresul proceselor de care aceștia sunt 
interesaţi în mod direct, precum și de a le fi aduse la cunoștinţă deciziile luate în 
legătură cu ei.

2. Fără a aduce atingere legii care guvernează problemele legate de securitatea 
internă și externă, investigaţiile penale și viaţa privată, cetăţenii au, de asemenea, 
dreptul de acces la dosarele și evidenţele administrative.

3. Legile administrative sunt supuse notificării către părţile interesate în 
forma stabilită prin lege, iar atunci când acestea afectează drepturi sau interese 
protejate prin lege, trebuie să aibă la bază motive explicite care să poată fi înțelese 
și contestate de către părţi.
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4. Cetăţenilor li se garantează controlul judiciar efectiv al drepturilor și 
intereselor lor care sunt protejate prin lege, în special recunoașterea drepturilor 
și intereselor în cauză, contestarea oricărei legi administrative care prejudiciază 
drepturile și interesele, indiferent de forma acesteia, emiterea de hotărâri pozitive 
care impun legi administrative în conformitate cu legea și emiterea de interdicţii 
corespunzătoare.

5. Cetăţenii au, de asemenea, dreptul de a contesta acele norme administrative 
emise de administrația publică, prin care le prejudiciază drepturile sau interesele 
acestora protejate prin lege.

6. În înţelesul alineatelor (1) și (2) de mai sus, legea stabilește o perioadă 
maximă de timp în care administraţia trebuie să dea un răspuns.

Art. 269. Norme privind personalul administraţiei publice
1. În îndeplinirea funcţiilor lor, salariații din administraţia publică și alţi 

agenţi ai statului și ai altor autorități publice deservesc exclusiv interesul public, 
așa cum este definit în condiţiile legii de către autoritățile competente de guver-
nare ale administraţiei. Salariații din administraţia publică și alţi agenţi ai statu-
lui și ai altor autorități publice nu pot suferi prejudicii și nu pot avea beneficii ca 
urmare a exercitării unor drepturi politice prevăzute prin prezenta Constituţie, 
în special a preferinţelor politice privind partidele.

2. Persoanelor care fac obiectul unor proceduri disciplinare li se garantează 
dreptul de a fi ascultate și dreptul de a se apăra.

3. Poziţiile și funcţiile publice nu pot fi cumulate, cu excepţia cazurilor auto-
rizate explicit prin lege.

4. Legea stabilește incompatibilităţile dintre deţinerea unei poziţii sau funcţii 
publice și alte activităţi.

Art. 270. Restricţii privind exercitarea drepturilor 
Numai în măsura prevăzută de solicitările specifice ale funcţiilor în cauză, 

legea poate impune restricţii privind exercitarea drepturilor de exprimare, întâl-
nire, demonstraţie, asociere și petiţie colectivă și dreptul de a candida la alegeri 
de către militarii cu normă întreagă și personalul militar care se află în serviciul 
activ, de către membrii forţelor de poliţie și ai serviciilor de securitate. În cazul 
acestora din urmă, chiar dacă dreptul de a constitui sindicate le este recunoscut, 
legea poate interzice exercitarea dreptului la grevă.

Art. 271. Atribuțiile personalului de stat şi ale agenţilor
1. Personalul și agenţii de stat și ai altor autorități publice sunt răspunzători 

civil și penal și sunt supuși procedurilor disciplinare pentru acţiunile sau 
omisiunile lor în exercitarea funcţiilor pe care le ocupă și pentru orice activitate 
care duce la încălcarea drepturilor și intereselor cetăţenilor care sunt protejate 
prin lege. În nicio etapă, procesele sau procedurile în acest sens nu depind de 
autorizarea acordată de o autoritate superioară.
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2. Membrilor personalului sau agenţilor care acţionează în cursul îndeplini-
rii atribuţiilor, potrivit ordinelor sau instrucţiunilor emise de către un superior 
ierarhic legitim, nu le revine nicio răspundere, cu condiţia ca aceștia să fi contes-
tat în prealabil astfel de ordine sau instrucţiuni ori să fi solicitat transmiterea sau 
confirmarea scrisă a acestora.

3. Îndatorirea de supunere încetează ori de câte ori respectarea ordinelor sau 
instrucţiunilor implică săvârșirea unei infracţiuni.

4. Legea reglementează termenii în care statul și alte entităţi publice sunt 
îndreptăţite la compensaţii prin organele de conducere, personalul și agenţii lor.

Art. 272. Poliţia
1. Îndatoririle forţelor de poliţie implică apărarea statului democratic de 

drept și garantarea securităţii interne și a drepturilor cetăţenilor.
2. Măsurile care trebuie folosite în scopuri poliţienești sunt cele stabilite prin 

lege și nu pot fi folosite mai mult decât este necesar.
3. Măsurile de prevenire a infracţiunilor, inclusiv de prevenire a infracţiunilor 

împotriva securităţii de stat sunt luate numai în conformitate cu normele 
generale care guvernează activitatea poliţienească și cu respectarea drepturilor, 
libertăţilor și garanţiilor cetăţenilor.

4. Legea stabilește normele care guvernează forţele de poliţie și fiecare astfel 
de forţă dispune de o singură structură organizaţională pentru întreg teritoriul 
Portugaliei.

Titlul X: Apărarea naţională

Art. 273. Apărarea naţională
1. Statul este obligat să asigure apărarea naţiunii.
2. Obiectivele apărării naţionale sunt garantarea independenţei naţionale, 

integritatea teritorială, libertatea și securitatea populaţiei în faţa oricărei agresiuni 
sau ameninţări externe, cu respectarea ordinii constituţionale, a instituţiilor 
democratice și a acordurilor internaţionale.

Art. 274. Consiliul Suprem de Apărare Naţională
1. Consiliul Suprem de Apărare Naţională este prezidat de către Președintele 

Republicii și are structura stabilită prin lege. Structura menţionată include 
membrii aleși de Adunarea Republicii.

2. Consiliul Suprem de Apărare Naţională este organul consultativ specific pentru 
probleme legate de apărarea naţională și de organizarea, funcţionarea și disciplina 
forţelor armate. Acesta are atribuțiile administrative care îi sunt conferite prin lege.

Art. 275. Forţele armate
1. Forţele armate sunt responsabile de asigurarea apărării militare a Republicii.



466 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

2. Forţele armate sunt formate exclusiv din cetăţeni portughezi și dispun de 
o singură structură organizaţională pentru întreg teritoriul Portugaliei.

3. Forţele armate se supun autorităților competente care exercită puterea 
suverană, în conformitate cu prezenta Constituţie.

4. Forţele armate deservesc poporul portughez și sunt imparțiale. Personalul 
acestora nu poate utiliza în interes personal armele din dotare, poziţia sau funcţia 
ocupată pentru a interveni în vreun fel în probleme politice.

5. În conformitate cu legea, forţele armate au atribuția de a aduce la 
îndeplinire angajamentele asumate de statul portughez în domeniul militar și 
trebuie să ia parte la misiunile umanitare și de restabilire a păcii întreprinse de 
organizaţiile internaţionale din care face parte Portugalia.

În conformitate cu legea, forţele armate pot participa la acțiuni de cooperare 
în misiuni de protecţie civilă, cu sarcini legate de satisfacerea nevoilor de bază 
și de îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, precum și cu acţiuni tehnice și 
militare sub egida politicii naţionale de cooperare.

7. Legile care reglementează starea de asediu și starea de urgenţă stabilesc 
termenii care guvernează folosirea forţelor armate în astfel de situaţii.

Art. 276. Apărarea naţiunii, serviciul militar şi serviciul civic
1. Fiecare portughez se bucură de dreptul și îndatorirea fundamentală de 

a-și apăra ţara.
2. Legea reglementează serviciul militar și stabilește formele, natura voluntară 

sau obligatorie, durata și conţinutul executării acestuia.
3. Cetăţenii care, prin lege, sunt supuși efectuării serviciului militar și care 

sunt consideraţi inapţi pentru serviciul militar armat, execută serviciul  militar 
fără folosirea armelor sau execută servicii civice, adecvate pentru situaţia lor.

4. Persoanele care, din motive de conștiinţă, refuză să îndeplinească serviciul 
militar și care, prin lege, trebuie să efectueze serviciul militar, execută servicii 
civice cu durată și grad de dificultate similare cu serviciul militar armat.

5. Serviciul civic poate fi prevăzut ca o soluţie de înlocuire sau completare 
a serviciului militar și legea poate prevedea caracterul obligatoriu al acestui 
serviciu pentru cetăţenii care nu sunt supuși îndatoririlor militare.

6. Niciun cetăţean care nu își îndeplinește sau care încetează să își îndepli-
nească îndatoririle civice ori militare obligatorii nu poate obţine sau păstra un 
loc de muncă la stat ori în cadrul unui alt organ public.

7. Niciun cetăţean nu poate fi prejudiciat cu privire la niciun fel sarcină, 
beneficiu social sau angajare permanentă ca urmare a îndeplinirii serviciului 
militar ori a serviciului civic obligatoriu.
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PARTEA A IV-A 
Garantarea şi revizuirea Constituţiei

Titlul I: Controlul constituţionalităţii

Art. 277. Neconstituţionalitate pozitivă
1. Normele care contravin oricărei prevederi a prezentei Constituţii sau 

principiilor incluse în aceasta sunt neconstituţionale.
2. Cu condiţia ca normele stabilite prin tratatele internaţionale ratificate în 

mod adecvat să fie aplicate în sistemul juridic al părţii respective, neconstituţio-
nalitatea de formă sau conţinut a unor astfel de norme nu împiedică aplicarea lor 
în cadrul sistemului juridic portughez, cu excepţia cazului în care această necon-
stituţionalitate este rezultatul încălcării unei prevederi fundamentale a prezentei 
Constituţii.

Art. 278. Controlul prealabil al constituţionalităţii
1. Președintele Republicii poate solicita Curţii Constituţionale să verifice în 

prealabil constituţionalitatea oricărei norme stabilite printr-un tratat internaţio-
nal care este înaintată acestuia în vederea ratificării, prin orice decret care este 
trimis acestuia în vederea adoptării ca lege sau lege executivă ori printr-un acord 
internaţional, decretul respectiv fiindu-i trimis în vederea semnării.

2. Reprezentanţii Republicii pot solicita, de asemenea, Curţii Constituţionale 
să verifice în prealabil constituţionalitatea oricărei norme stabilite printr-un 
decret legislativ regional care le este trimisă în vederea semnării.

3. Verificările prealabile ale constituţionalităţii sunt solicitate în termen de 
opt zile de la primirea documentului în cauză.

4. Pe lângă Președintele Republicii, Prim-ministrul sau o cincime din mem-
brii Adunării Republicii aflaţi în exerciţiul funcţiei pot solicita Curţii Constitu-
ţionale să verifice în prealabil constituţionalitatea oricărei norme stabilite prin-
tr-un decret care este trimis Președintelui Republicii în vederea adoptării unei 
legi organizaţionale.

5. La data la care trimite un decret Președintelui Republicii în vederea adop-
tării ca lege organizaţională, Președintele Adunării Republicii notifică Prim-mi-
nistrul și grupurile parlamentare din Adunarea Republicii.

6. Verificarea prealabilă a constituţionalităţii prevăzute la alineatul (4) de mai sus 
este solicitată în termen de opt zile de la data prevăzută la alineatul (5) de mai sus.

7. Cu respectarea prevederilor alineatului (1) de mai sus, Președintele Re-
publicii nu adoptă decretele menţionate la alineatul (4) de mai sus decât după 
trecerea unei perioade de opt zile de la primirea acestora sau, în cazul în care 
este solicitată intervenţia Curţii Constituţionale, până când aceasta se pronunţă 
cu privire la decretul în cauză.
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8.  Curtea Constituţională se pronunţă într-o perioadă de 25 de zile, pe care 
Președintele Republicii o poate reduce în cazul menţionat la alineatul (1) de mai 
sus din motive de urgenţă.

Art. 279. Efectele hotărârilor
1. În cazul în care Curtea Constituţională declară ca neconstituţională o normă 

inclusă într-un decret sau într-un tratat internaţional, Președintele Republicii sau 
reprezentantul Republicii, după caz, își exercită dreptul de veto cu privire la statutul 
sau tratatul respectiv și îl înapoiază autorității publice care l-a adoptat.

2. În cazul menţionat la alineatul (1) de mai sus, un astfel de decret nu poate 
fi adoptat sau semnat decât dacă autoritatea care l-a adoptat elimină norma care 
a fost declarată ca neconstituţională sau, dacă este cazul, norma respectivă este 
confirmată de o majoritate care este cel puţin egală cu două treimi din numărul 
total al membrilor prezenţi și mai mare decât majoritatea absolută a tuturor 
membrilor aflaţi în exerciţiul funcţiei lor.

3. Dacă statutul sau tratatul este reformulat, Președintele Republicii sau re-
prezentantul Republicii, după caz, poate solicita verificarea prealabilă a constitu-
ţionalităţii oricăreia dintre normele incluse în noua versiune.

4. În cazul în care Curtea Constituţională declară ca neconstituţională orice 
normă inclusă într-un tratat, tratatul în cauză poate fi ratificat numai dacă Adu-
narea Republicii îl adoptă cu o majoritate care este cel puţin egală cu două treimi 
din numărul total al membrilor prezenţi și mai mare decât majoritatea absolută 
a tuturor membrilor aflaţi în exerciţiul funcţiei lor.

Art. 280. Controlul specific al constituţionalităţii şi legalităţii
1. Se poate promova recurs la Curtea Constituţională împotriva hotărârilor 

judecătorești:
a. care refuză aplicarea unei norme pe motiv că este neconstituţională;
b. care aplică o normă a cărei neconstituţionalitate a fost semnalată în 

cursul procedurii în cauză.
2. Se poate promova, de asemenea, recurs la Curtea Constituţională 

împotriva hotărârilor judecătorești:
a. care refuză aplicarea unei norme incluse în legislaţie pe motiv că este 

nelegală pentru că încalcă o lege cu forţă superioară;
b. care refuză aplicarea unei norme incluse într-un decret regional pe 

motiv că este nelegal pentru că încalcă statutul unei regiuni autonome;
c. care refuză aplicarea unei norme incluse într-un decret emis de o au-

toritate care exercită puterea suverană, pe motiv că este nelegal pen-
tru că încalcă statutul unei regiuni autonome;

d. care aplică o normă a cărei nelegalitate, ca urmare a oricăruia dintre 
motivele indicate la literele (a), (b) sau (c) de mai sus, a fost semnalată 
în cursul procedurii.
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3. În cazul în care norma a cărei aplicare a fost refuzată este inclusă într-un 
acord internaţional, legislaţie sau ordin de reglementare, Parchetul promovează 
în mod obligatoriu recurs, așa cum se prevede la alineatul (1), litera (1) sau la 
alineatul (2), litera (a).

4. Recursurile prevăzute la alineatul (1), litera (b), și la alineatul (2), litera 
(d), pot fi promovate numai de către partea care a semnalat problema neconsti-
tuţionalităţii sau nelegalităţii respective. Legea reglementează normele care gu-
vernează admiterea unor astfel de recursuri.

5. Se poate promova, de asemenea, recurs la Curtea Constituţională și Par-
chetul promovează în mod obligatoriu un astfel de recurs împotriva hotărârilor 
judecătorești care aplică norme pe care Curtea Constituţională le-a declarat an-
terior ca fiind neconstituţionale sau nelegale.

6. Recursurile la Curtea Constituţională sunt limitate la problema constitu-
ţionalităţii sau legalităţii, după caz.

Art. 281.  Controlul abstract al constituţionalităţii  
şi legalităţii

1. Curtea Constituţională revizuiește și declară cu forţă obligatorie generală:
a. neconstituţionalitatea sau orice alt caracter nelegal al unei norme; 
b. nelegalitatea oricărei norme sau a oricăror norme incluse în legislaţie, 

pe motiv de încălcare a unei legi cu forţă superioară; 
c. nelegalitatea oricărei norme sau a oricăror norme incluse într-un de-

cret regional, pe motiv de încălcare a statutului regiunii autonome; 
d. nelegalitatea oricărei norme sau a oricăror norme incluse într-un sta-

tut ori decret emis de un organ care exercită puterea suverană, pe 
motiv de încălcare a unuia sau mai multor drepturi dintr-o regiune 
autonomă incluse în statutul acesteia.

2. Următoarele persoane pot solicita Curţii Constituţionale emiterea unei 
declaraţii de neconstituţionalitate sau nelegalitate cu valoare obligatorie generală:

a. Președintele Republicii;
b. Președintele Adunării Republicii;
c. Prim-ministrul;
d. Avocatul Poporului;
e. Procurorul General;
f. o zecime din membrii Adunării Republicii;
g. în cazul în care solicitarea emiterii unei declaraţii de neconstitu-

ţionalitate are la bază încălcarea drepturilor regiunilor autonome sau 
dacă solicitarea emiterii unei declaraţii de nelegalitate are la bază în-
călcarea statutelor acestora, reprezentanţii Republicii, Adunările Le-
gislative ale regiunilor autonome, președinţii Adunărilor Legislative 



470 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

ale regiunilor autonome, președinţii guvernelor regionale sau o zeci-
me din membrii respectivei Adunări Legislative.

3. Curtea Constituţională examinează, de asemenea, și declară în mod obli-
gatoriu și general neconstituţionalitatea sau nelegalitatea oricărei norme pe care 
Curtea Constituţională a considerat-o deja neconstituţională sau nelegală în trei 
situaţii specifice.

Art. 282.  Efectele declarării neconstituţionalităţii 
sau nelegalităţii

1. O declaraţie de neconstituţionalitate sau nelegalitate cu forţă obligatorie 
generală produce efecte din momentul în care norma declarată neconstituţională 
sau nelegală intră în vigoare și duce la revalidarea normelor pe care norma în 
cauză le-a revocat.

2. Totuși, în cazul neconstituţionalităţii sau nelegalităţii declarate ca urmare 
a încălcării unei norme legale sau constituţionale ulterioare, o astfel de declaraţie 
produce efecte numai când norma în cauză intră în vigoare.

3. Hotărârile în cazurile care au fost deja judecate rămân valabile, cu excepţia 
cazului în care Curtea Constituţională emite o hotărâre în sens contrar cu privire 
la normele referitoare la probleme disciplinare sau penale ori la infracţiuni 
administrative, iar conţinutul acestora este mai puţin favorabil inculpatului.

4. Atunci când sunt vizate motive de securitate juridică, motive de corec-
titudine sau cu privire la un interes public extrem de important, cu indicarea 
motivelor respective, Curtea Constituţională poate hotărî că domeniul de apli-
care a efectelor neconstituţionalităţii sau nelegalităţii este mai restrâns decât cel 
prevăzut la alineatele (1) și (2) de mai sus.

Art. 283. Neconstituţionalitatea prin omisiune
1. La solicitarea Președintelui Republicii, a Avocatului Poporului sau, pe mo-

tiv de încălcare a unuia sau mai multor drepturi ale regiunilor autonome, a pre-
ședinţilor Adunărilor Legislative ai regiunilor autonome, Curtea Constituţională 
examinează și se pronunță cu privire la orice încălcare a prezentei Constituţii 
prin omiterea măsurilor legislative necesare pentru ca normele constituţionale 
să poată fi aplicate.

2. Atunci când se stabilește neconstituţionalitatea prin omisiune, Curtea 
Constituţională trebuie să notifice în acest sens organul legislativ competent.

Titlul II: Revizuirea Constituţiei

Art. 284. Responsabilitatea şi intervalele de revizuire
1. Adunarea Republicii poate revizui Constituţia la cinci ani de la data 

publicării ultimei legi ordinare de revizuire.
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2. Cu toate acestea, în baza votului unei majorităţi de patru cincimi din 
numărul total de membri aflaţi în exerciţiul funcţiei lor, Adunarea Republicii 
poate exercita în orice moment prerogative extraordinare de revizuire.

Art. 285. Prerogativa de a iniţia revizuiri
1. Membrii Adunării Republicii dispun de prerogativa de a iniţia revizuiri.
2. După inițierea unei propuneri de revizuire a Constituţiei, orice alte astfel 

de propuneri trebuie formulate în termen de 30 de zile.

Art. 286. Votarea şi adoptarea legislaţiei
1. Modificările aduse Constituţiei trebuie adoptate cu votul unei majorităţi 

de două treimi din numărul total de membri aflaţi în exerciţiul funcţiei lor.
2. Modificările adoptate aduse Constituţiei se regăsesc împreună într-o 

singură lege de revizuire.
3. Președintele Republicii nu poate refuza să adopte astfel de legi.

Art. 287. Noul text al Constituţiei
1. Modificările aduse Constituţiei sunt introduse la locul potrivit prin 

efectuarea înlocuirilor, eliminărilor și adăugirilor necesare.
2. Noul text al Constituţiei este publicat împreună cu legea de revizuire.

Art. 288. Aspecte cu privire la care procesul de revizuire este îngrădit
Legile de revizuire a Constituţiei respectă:

a. independenţa naţională și unitatea statului;
b. forma republicană de guvernământ;
c. separarea bisericii de stat;
d. drepturile, libertăţile și garanţiile cetăţenilor;
e. drepturile salariaților, comitetele salariaților și sindicatele ;
f. coexistenţa sectorului public, sectorului privat, sectorului cooperati velor 

și a celui social în ceea ce privește deţinerea mijloacelor de producţie;
g. solicitarea de planuri economice, care există în cadrul unei economii 

mixte;
h. numirea pe bază de alegeri a titularilor de funcţii din cadrul autori-

tăților care exercită puterea suverană, al autorităților regionale și 
al autorităților administraţiei locale prin sufragiu direct, secret, 
universal și periodic, și sistemul de reprezentare proporţională;

i. pluralitatea de expresie și organizare politică, inclusiv partidele poli-
tice și dreptul la opoziţie democratică;

j. separarea și interdependenţa autorităților care exercită puterea suverană;
l. supunerea normelor juridice la o verificare a constituţionalităţii pozi-

tive a acestora și a neconstituţionalităţii prin omisiune;
m. independenţa instanţelor judecătorești;
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n. autonomia autorităţilor locale;
o. autonomia politică și administrativă a arhipelagurilor Azore și Madeira.

Art. 289. Împrejurări în care procesul de revizuire este îngrădit
Niciun act care implică revizuirea Constituţiei nu poate fi întreprins în cursul 

unei stări de asediu sau a unei stări de urgenţă.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 290. Legislaţia anterioară
1. Fără a aduce atingere prevederilor de la alineatul următor, legile constitu-

ţionale adoptate după data de 25 aprilie 1974 care nu sunt menționate expres în 
prezentul capitol sunt considerate legi ordinare.

2. Legea ordinară care a existat înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
Constituţii este menţinută, cu condiţia ca aceasta să nu contravină Constituţiei 
sau principiilor incluse în aceasta.

Art. 291. Districte
1. Până când regiunile administrative nu sunt instituite efectiv, zonele care 

nu sunt vizate de acestea continuă să fie împărţite în districte.
2. Fiecare district dispune de o adunare care ia deciziile, adunare alcătuită 

din reprezentanţi ai municipalităţilor sale, conform termenilor stabiliţi prin lege.
3. Cu ajutorul unui consiliu, guvernatorul civil reprezintă Guvernul și exer-

cită prerogativa de control în zona corespunzătoare fiecărui district.

Art. 292.  Actul de punere sub acuzare şi procesul agenţilor 
şi funcţionarilor pide/dgs2

1.  Legea nr. 8/75, din data de 25 iulie 1975, revizuită prin Legea nr. 16/75, 
din data de 23 decembrie 1975, și prin Legea nr. 18/75, din data de 26 decembrie 
1975, rămân în vigoare.

2. Legea poate stabili mai detaliat tipul de infracţiuni prevăzute la articolele 
2, alineatele (2), (3), (4), litera (b), și 5 din statutul menţionat la alineatul anterior.

3. Legea poate reglementa în mod special circumstanţele atenuante extraor-
dinare prevăzute la articolul 7 al aceluiași statut.

Art. 293.  Reprivatizarea proprietăţilor naţionalizate  
după 25 aprilie 1974

1. O lege-cadru adoptată cu votul majorităţii absolute a membrilor aflaţi în 
exerciţiul funcţiei lor reglementează reprivatizările titlurilor de proprietate sau 

2 PIDE/DGS (Forţa de poliţie internaţională şi de apărare a statului/Direcţia generală de securitate) este noua 
forţă de poliţie a statului.
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dreptul de folosinţă a mijloacelor de producţie și a altor proprietăţi naţionalizate 
după data de 25 aprilie 1974. Aceste reprivatizări trebuie să respecte următoarele 
principii fundamentale:

a. ca regulă generală, reprivatizările titlurilor de proprietate sau a drep-
tului de folosinţă a mijloacelor de producţie și a altor proprietăţi na-
ţionalizate după data de 25 aprilie 1974 se efectuează în mod prefe-
renţial pe bază de invitaţie publică la licitaţie, prin ofertă la bursa de 
valori sau prin ofertă publică de vânzare;

b. veniturile obţinute în urma reprivatizărilor sunt folosite exclusiv în 
vederea rambursării datoriei publice și a datoriilor întreprinderilor de 
stat, a efectuării serviciului datoriei rezultate în urma naţionalizărilor 
sau pentru investiţii noi de capital în sectorul de producţie;

c. salariații din întreprinderile care fac obiectul reprivatizării își păstrea-
ză toate drepturile și obligaţiile în cursul procesului de reprivatizare; 

d. salariații din întreprinderile care fac obiectul reprivatizării dobân-
desc dreptul preferenţial de a subscrie la un procentaj din capitalul 
social al întreprinderii;

e. mijloacele de producţie și alte proprietăţi care urmează să fie repri-
vatizate reprezintă obiectul evaluării prealabile de către un organ 
independent.

2. Întreprinderile mici și mijlocii care au fost naţionalizate în mod indirect 
și care nu intră în sfera sectoarelor de bază ale economiei pot fi reprivatizate 
potrivit prevederilor legale.

Art. 294.  Norme aplicabile pentru organele reprezentative  
ale autorităţilor locale

Până la data la care legea prevăzută la art. 239, alineatul 3, intră în vigoare, 
organele reprezentative ale autorităţilor locale sunt constituite și funcţionează 
conform legislaţiei corespunzătoare textului Constituţiei revizuit prin Legea 
constituţională nr. 1/92, din data de 25 noiembrie 1992.

Art. 295. Referendumul privind Tratatul European
Prevederile articolului 115, alineatul 3, nu aduc atingere posibilităţii convo-

cării și organizării unui referendum cu privire la aprobarea unui tratat care vi-
zează funcționarea și consolidarea Uniunii Europene.

Art. 296. Data şi intrarea în vigoare a Constituţiei
1. Constituţia Republicii Portugheze poartă data adoptării acesteia de către 

Adunarea Constituantă: 2 aprilie 1976.
2. Constituţia Republicii Portugheze intră în vigoare la data de 25 aprilie 1976.




