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Introducere 

 

Cursul este destinat studenţilor din cadrul programului de studii universitare de masterat 

Dreptul informațiilor și al securității private din cadrul Facutății de Drept – Universitatea Ecologică 

din București. 

a. Date privind titularul de disciplină 

Nume şi 

prenume:  
Conf. univ. dr. GRIGORE-RĂDULESCU Maria-Irina 

E-mail: radulescuirinaro@yahoo.com 

 

b. Date despre disciplină 

Anul de 

studiu:  
I 

Semestrul: 1 

c. Obiectivele disciplinei  

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea şi aprofundarea instituţiilor juridice specifice 

protecţiei drepturilor omului şi a jurisprudenţei relevante în materie. 

Obiectivele 

specifice 

Sistematizarea cunoştinţelor dobândite ca urmare a prelegerilor susţinute; 

Aprofundarea celor mai importante noţiuni şi concepte în domeniul protecţiei 

juridice a drepturilor omului;  

Verificarea nivelului de cunoştinţe dobândite de către masteranzi atât prin 

participarea la cursuri/seminarii, cât şi prin studiu individual. 

d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului 

Competenţe 

profesionale 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, principiilor şi mecanismelor 

de monitorizare a promovării şi protecţiei drepturilor omului; 

Interpretarea şi explicarea legislaţiei internaţionale, regionale şi naţionale 

specifice domeniului protecţiei drepturilor omului; 

Aplicarea normelor juridice în materia consacrării, protecţiei şi garantării 

drepturilor omului; 

Acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate în problematica 

drepturilor omului; 

Formularea unor propuneri de lege ferenda privind modificarea, completarea 

sau perfecţionarea legislaţiei în materia protecţiei drepturilor omului. 

Competenţe 

transversale 

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale atât în limba română, cât şi într-o 

limbă de circulaţie internaţională; 

Dobândirea unor abilităţi de lucru şi comunicare în echipă, facilitând 

rezolvarea unor probleme specifice domeniului şi luare unor decizii, precum şi 

implicarea în alte activităţi. 
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e. Resurse şi mijloace de lucru 

Pentru o pregătire temeinică vă sugerăm să consultaţi bibliografia recomandată. 

f. Structura cursului 

Cursul de Protecția juridică a drepturilor omului este alcătuit din 5 capitole, așa cum rezultă 

din cuprins și poate fi studiat atât în întregime, potrivit ordinii prestabilite a capitolelor, dar se poate 

şi fragmenta în funcţie de interesul propriu mai accentuat pentru anumite teme. Însă, în vederea 

susţinerii examenului este obligatorie parcurgerea tuturor capitolelor. 

g. Evaluarea 

Înainte de examen este indicat să parcurgeţi din nou toată materia, cu atenţie, durata estimată 

pentru această activitate fiind de aproximativ o săptămână. 

Tip activitate 10.1.Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Prezenţa la minim 

40% la orele alocate 

cursului. 

Un test de evaluare a 

cunoştinţelor. 

Verificarea 

prezenţei. 

Punctaj acordat 

testului de evaluare a 

cunoştinţelor. 

20% 

10.5. Seminar/ 

laborator/ 

lucrări practice 

/ proiect 

Prezenţa la minim 

60% din orele 

alocate seminarului. 

Două  referate cu 

studiu de caz şi 

atitudine 

participativă. 

Verificarea 

prezenţei. 

Susţinerea 

referatelor şi 

acordarea unui 

punctaj pentru 

implicarea în 

desfăşurarea 

seminarului. 

30 % 

10.6. Evaluare 

finală 

Nivelul de înţelegere 

şi capacitatea de 

explicare şi 

interpretare a  

aspectelor teoretice 

şi practice în materia 

protecţiei drepturilor 

omului. 

Examen scris 50 % 

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): Notă de la 1 la 10. 

 

10.8 Standard minim de performanţă: Elaborarea şi prezentarea unui referat, urmărindu-se 

acurateţea ideilor prezentate în susţinerea acestuia. 
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CAPITOLUL I 

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA  

CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 

 

I.1. Introducere 

În cuprinsul acestui capitol este prezentat procesul evolutiv al conceptului de drepturi ale 

omului, precum şi natura juridică a acestora. De asemenea, sunt prezentate categoriile de drepturi 

ale omului. 

 

I.2. Competenţe conferite 

După parcurgerea capitolului, studentul masterand va fi capabil să prezinte evoluţia istorică 

a conceptului de drepturi ale omului, să stabilească natura lor juridică şi să exemplifice categoriile 

de drepturi ale omului. 

 

I.3. Conţinut 

 I.3.1. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia conceptului de drepturi ale omului  

  I.3.2. Natura juridică a drepturilor omului 

  I.3.3. Categorii de drepturi ale omului 

   

I.3.1. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia conceptului de drepturi ale omului  

Analiza procesului evolutiv al conceptului de drepturi ale omului a format obiectul 

numeroaselor preocupări doctrinare. De la planul filozofiei politico-juridice, la cel juridic sau al 

cooperării dintre state, orice abordare plasează originea drepturilor omului în culturi şi tradiţii 

străvechi.  

 

I.3.2. Natura juridică a drepturilor omului 

Se impune o delimitare conceptuală între conceptele de drepturile fundamentale ale omului, 

drepturile cetăţeanului şi drepturile omului.  

 

I.3.3. Categorii (generaţii) de drepturi ale omului 

- prima generaţie este reprezentată de drepturile civile şi politice; 

- a doua generaţie de drepturile economice, sociale şi culturale; 

- a treia generaţie o constituie drepturile de solidaritate; 

- a patra generaţie grupează drepturile privind existenţa fiinţei umane ca specie sau 

drepturile legate de ingineria genetică.  
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I.4. Rezumat 

  1. Preocupări referitoare la drepturile omului s-au manifestat de-a lungul timpului în toate 

perioadele istorice ale evoluţiei societăţii umane. 

  2. Momente importante ce au marcat procesul evolutiv al conceptului de drepturi ale omului 

s-au înregistrat în epoca modernă şi contemporană. 

3. Literatura de specialitate a făcut distincţie între drepturile omului, drepturile fundamentale 

ale omului şi drepturile cetăţeneşti.  

4. Categoriile (generaţiile) de drepturi ale omului sunt următoarele: 

- prima generaţie este reprezentată de drepturile civile şi politice; 

- a doua generaţie de drepturile economice, sociale şi culturale; 

- a treia generaţie o constituie drepturile de solidaritate; 

- a patra generaţie grupează drepturile privind existenţa fiinţei umane ca specie sau 

drepturile legate de ingineria genetică.  

 

I.5. Test de evaluare a cunoştinţelor 

Teme pentru eseuri 

1. O scurt analiză comparativă între drepturile omului şi drepturile cetăţeanului. 

2. Apariţia şi evoluţia conceptului de drepturi ale omului. 

3. Conceptul drepturilor omului - un suport pentru fundamentarea ideii existenţei 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 

I.6. Bibliografie selectivă 

1. Barac, L., Elemente de teoria dreptului, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;; 

2. Billier, J.C., Maryioli, A., Histoire de la Philosofie du Droit, Armand Colin, Paris, 2001; 

3. Castignone, S., Introduzione alla filozofia del dirito, Ed. Laterza, Roma, 2004; 

4. Cloşcă, I., Suceavă, I., Tratat de drepturile omului, Editura VIS PRINT, Bucureşti, 2003; 

5. Craiovan, I., Tratat de teoria generală a dreptului, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

6. Dojană, I., Dreptul subiectiv, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 

7. Duculescu, V., Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina lex, Bcureşti, 2008;  

8. Kugelmann, D., The Protection of Minorities and Indigenous Peoples; Respecting Cultural 

Diversity, în Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.11, 2007; 

9. Mazilu, D., Drept internaţional public, Ediţia a V-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010;  
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10. Miga-Beşteliu, R., Brumar, C., Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, 

Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

11. Năstase, A., Drepturile omului, religie a sfârşitului de secol, I.R.D.O. Bucureşti, 1992; 

12. Năstase-Georgescu, M., Dreptul comunicării, Editura Universitară, Bucureşti, 2009  

13. Oberdorff, H., Droite de l'homme et libertes fondamentales, Ed. Armand Colin, Dalloz, 

Paris 2003; 

14. Peces Barba Martinez, G., Teoria dei diritti fondamentali, traducere în limba italiană, 

Giuffré, Milano, 1993; 

15. Popa, N., Dogaru, I., Dănişor, Gh., Dănişor, D.C., Filosofia dreptului. Marile curente, Ediţia 

2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007; 

16. Popescu, C.-L., Protecţia internaţională a drepturilor omului surse, instituţii, proceduri - , 

Note de curs, Editura All Beck, Bucureşti, 2000; 

17. Popescu, S., Statul de drept în dezbaterile contemporane, Editura Academiei Române, 

Bucureşti 1998; 

18. Purdă, N., Diaconu, N., Protecţia juridică a drepturilor omului, Ediţia a II-a, Revăzută şi 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 

19. Rigaux, Fr., Introduction à la science du droit, Edition Ouvrieres, Bruxelles, 1974. 
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CAPITOLUL II 

NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE ŞI PRINCIPIILE 

PROTECŢIEI JURIDICE A DREPTURILOR OMULUI. 

 

II.1. Introducere 

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate definiţia şi trăsăturile Protecţiei juridice a 

drepturilor omului, cu evidenţierea delimitărilor conceptuale ce se reţin din această perspectivă. 

 

II.2. Competenţe conferite 

După parcurgerea capitolului, studentul va fi capabil să definească Protecţia juridică a 

drepturilor omului şi să identifice trăsăturile acesteia. 

 

II.3. Conţinut 

 II.3.1. Denumirea Protecţiei juridice a drepturilor omului 

 II.3.2. Definiţia Protecţiei juridice a drepturilor omului 

II.3.3. Trăsăturile Protecţiei juridice a drepturilor omului 

 II.3.4. Principiile Protecţiei juridice a drepturilor omului 

 

II.3.1. Denumirea Protecţiei juridice a drepturilor omului 

 În doctrina juridică au fost lansate şi argumentate diferite denumiri ce pot fi atribuite 

disciplinei referitoare la studiul drepturilor omului, şi anume: Protecţia internaţională a drepturilor 

omului, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Protecţia juridică a drepturilor omului, Dreptul 

european al drepturilor omului.  

 

II.3.2. Definiţia Protecţiei juridice a drepturilor omului 

În literatura de specialitate, au fost exprimate o serie de opinii referitoare la definirea acestei 

discipline de studiu, sub diversele denumiri ce i-au fost atribuite. 

 

II.3.3. Trăsăturile Protecţiei juridice a drepturilor omului 

 Trăsăturile caracteristice ale Protecţiei juridice a drepturilor omului au fost formulate în 

doctrina juridică. 

  

II.3.4. Principiile Protecţiei juridice a drepturilor omului 
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  În scopul asigurării efectivităţii aplicării prevederilor art. 1 pct. 3 al Cartei Naţiunilor Unite, 

care stipulează „promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 

pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”, statale şi organizaţiile internaţionale, 

îndeosebi O.N.U, au iniţiat şi dezvoltat o serie de mecanisme şi proceduri internaţionale specifice 

cooperării internaţionale.  

  Principiile Protecţiei juridice a drepturilor omului au fost formulate în doctrina juridică. 

 

II.4. Rezumat 

1. Denumirea atribuită disciplinei referitoare la drepturile omului este concordantă cu 

ansamblul reglementărilor la care se face referire.  

2. Protecţia juridică a drepturilor omului are o serie de trăsături și principii specifice. 

  

II.5. Test de evaluare 

Teme pentru eseuri 

1. Individul, titular de drepturi şi obligaţii în ordina juridică internaţională. 

2. Argumentaţi caracterul obiectiv al drepturilor omului. 

3. Studiu comparativ între principiul universalităţii drepturilor omului şi principiul 

indivizibilităţii drepturilor omului. 

II.6. Bibliografie selectivă 

1. Cloşcă, I., Suceavă, I., Tratat de drepturile omului, Editura VIS PRINT, Bucureşti, 2003; 

2. Diaconu, I., Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan, Ediţia a II-a revăzută şi 

completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010; 

3. Duculescu, V., Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina lex, Bcureşti, 2008;  

4. Mazilu, D., Drept internaţional public, Ediţia a V-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010;  

5. Miga-Beşteliu, R.,. Brumar, C., Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, 

Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

6. Popescu, C.-L., Protecţia internaţională a drepturilor omului surse, instituţii, proceduri - , 

Note de curs, Editura All Beck, Bucureşti, 2000; 

7. Popescu, C. F., Cutuma în dreptul internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2012; 

8. Purdă, N., Diaconu, N., Protecţia juridică a drepturilor omului, Ediţia a II-a, Revăzută şi 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 



 12 

 

CAPITOLUL III 

IZVOARELE 

PROTECŢIEI JURIDICE A DREPTURILOR OMULUI 

(SURSELE DE CONSACRARE ŞI PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI) 

 

 

III.1. Introducere 

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate sursele de consacrare şi protecţie a drepturilor 

omului la nivel internaţional şi regional. 

 

III.2. Competenţe conferite 

După parcurgerea capitolului, studentul masterand va fi capabil să facă distincţia dintre 

sursele de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel internaţional şi cele existente la nivel 

regional (european, american şi african). Totodată, are posibilitatea de a le identifica aceste surse, 

pentru fiecare dintre palierele de reglementare menţionate. 

 

III.3. Conţinut 

III.3.1. Definiţia şi clasificarea izvoarelor Protecţiei juridice a drepturilor omului (surselor de 

consacrare şi protecţie a drepturilor omului) 

III.3.2. Izvoarele (sursele) Protecţiei juridice a drepturilor omului la nivel internaţional 

(universal) 

III.3.3. Izvoarele (sursele) Protecţiei juridice a drepturilor omului la nivel regional 

III.3.4. Izvoare cutumiare, sursele jurisprudenţiale şi alte surse 

 

III.3.1. Definiţia şi clasificarea izvoarelor Protecţiei juridice a drepturilor omului 

(surselor de consacrare şi protecţie a drepturilor omului) 

 Izvoarele (sursele) Protecţiei juridice a drepturilor omului pot fi analizate potrivit celor două 

sensuri (accepţiuni), recunoscute unanim de către doctrina juridică, respectiv, sensul material şi 

sensul formal. 

Izvoarele (sursele) materiale ale Protecţiei juridice a drepturilor omului desemnează factorii de 

configurare a dreptului, dreptul natural şi raţiunea umană, conştiinţa juridică. Izvoarele materiale, 

denumite şi izvoare reale sau izvoare substanţiale, cuprind, aşadar, factorii economici, sociali, politici, 

ideologici şi de altă natură, principii morale, filosofice, religioase care determină şi condiţionează 

apariţia normelor juridice în materia drepturilor omului. 
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Izvoarele (sursele) formale ale Protecţiei juridice a drepturilor omului reprezintă formele 

specifice de exprimare a normelor juridice cu caracter internaţional, regional şi naţional care 

consacră, garantează, apără şi protejează drepturile omului. 

Rezultă, aşadar, că  izvoarele (sursele) formale ale Protecţiei juridice a drepturilor omului 

pot fi: 

- izvoare (surse) internaţionale (universale); 

- izvoare (surse) regionale; 

- izvoare (surse) naţionale. 

 

III.3.2. Izvoarele (sursele) Protecţiei juridice a drepturilor omului la nivel internaţional 

(universal) 

III.3.2.1. Carta O.N.U. 

Carta Naţiunilor Unite, cel mai important document contemporan, care fundamentează 

actuala ordine juridică internaţională, face referiri la drepturile omului în Preambul şi în şase dintre 

articolele ei. Astfel, în paragraful doi din Preambul este reafirmată „credinţa în drepturile 

fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a 

bărbaţilor şi femeilor, precum şi a naţiunilor mari şi mici”, iar în paragraful 4 este exprimată 

hotărârea popoarelor Naţiunilor Unite, în numele cărora este adoptată Carta, de a favoriza 

„progresul social şi instaurarea unor condiţii mai bune de trai într-o mai mare libertate”. 

 

III.3.2.2. Dispoziţiile actelor constitutive ale unor instituţii specializate referitoare la 

drepturile omului 

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Organizaţia Naţiunilor 

Unite pentru Alimentaţie si Agricultură (FAO) sunt patru dintre instituţiile specializate din sistemul 

Naţiunilor Unite care au înscris în actele lor constitutive promovarea şi protecţia drepturilor omului. 

 

III.3.2.3. Carta internaţională a drepturilor omului 

Carta internaţională a drepturilor omului este o denumire simbolică dată de către specialişti, 

sub acest titlu fiind reunite cinci documente fundamentale în materie, şi anume: Declaraţia 

universală a drepturilor omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Protocolul facultativ la Pactul 

internaţional privind drepturile civile şi politice referitor la instituirea unui mecanism de soluţionare 

a plângerilor persoanelor particulare şi Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional privind 

drepturile civile şi politice referitor la abolirea pedepsei cu moartea. 
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III.3.2.4. Convenţii relevante privitoare la protecţia internaţională a drepturilor 

omului  

  În plan internaţional, preocupările în materia protecţiei drepturilor omului s-au concretizat în 

adoptarea, după anul 1948, a peste 60 de convenţii şi declaraţii având ca obiect de reglementare  

protecţia vieţii umane şi a dreptului la viaţă, eliminarea discriminării, cetăţenia, apatridia, dreptul la 

azil şi refugiaţii, protecţia împotriva torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau 

degradante, drepturile femeii, drepturile copilului, familia, căsătoria. 

 

III.3.3. Izvoarele (sursele) Protecţiei juridice a drepturilor omului la nivel regional 

  Potrivit actualelor sisteme de protecţie regionale izvoarele (sursele) protecţiei juridice a 

drepturilor omului cuprind: 

  1. izvoare (surse) de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel european; 

  2. izvoare (surse) africane de consacrare şi protecţie a drepturilor omului; 

  3. izvoare (surse) americane de consacrare şi protecţie a drepturilor omului; 

  4. izvoare (surse) de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în lumea musulmană; 

  5. izvoare (surse) de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în Asia de este şi sud-est. 

 

III.3.3.1. Izvoare (surse) de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel 

european 

Având în vedere că problematica drepturilor omului pe continentul european se 

caracterizează prin implicarea activă a mai multor structuri instituţionale, considerăm că şi analiza 

surselor de consacrare şi protecţie a drepturilor omului trebuie raportată la acestea, fapt pentru care 

prezenta analiză cuprinde: 

III.3.3.1.1. Surse convenţionale de consacrare şi protecţie a drepturilor omului 

adoptate în cadrul Consiliului Europei 

III.3.3.1.2. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului adoptate în cadrul 

Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

III.3.3.1.3. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului adoptate în cadrul 

Uniunii Europene 

   

  

III.3.3.1.4. Izvoare (surse) africane de consacrare şi protecţie a drepturilor omului 

Organizaţia Unităţii Africane (OUA), creată la data de 25 mai 1963,  când a fost semnată la 

Addis-Abeba Carta acesteia, a fost o organizaţie cu caracter regional, ce a activat pe continentul 
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african până la 9 iulie 2002, fiind înlocuită de Uniunea Africană, o structură organizată după 

modelul Uniunii Europene. 

 

III.3.3.1.5. Izvoare (surse) americane de consacrare şi protecţie a drepturilor omului 

(America de nord şi America de sud) 

Principalele izvoare (surse) americane de consacrare şi protecţie a drepturilor omului sunt:  

- Carta Organizaţiei Statelor Americane;  

- Declaraţia americană a drepturilor şi îndatoririlor omului;  

- Convenţia americană a drepturilor omului. 

 

III.3.3.1.6. Izvoare (surse) de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în lumea 

musulmană 

  Dreptul islamic, fiind un sistem de drept de inspiraţie religioasă şi tradiţională, prezintă o 

serie de caracteristici proprii şi are izvoare juridice diferite.  

 

III.3.3.1.7. Izvoare (surse) de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în Asia de est 

şi sud-est. 

  La nivel asiatic, nu există nicio sursă convenţională referitoare la protecţia drepturilor 

omului şi nici un mecanism de monitorizare, astfel că statele din zonă aplică, în această materie, 

dreptul naţional şi dreptul internaţional. 

   

III.3.4. Izvoare cutumiare, sursele jurisprudenţiale şi alte surse 

III.3.4.1. Sursele cutumiare 

Cutuma internaţională a reprezintă o practică generală, constantă, relativ îndelungată şi 

repetată a statelor, considerată de ele ca având forţă juridică obligatorie. 

 

III.3.4.2. Sursele jurisprudenţiale 

 Jurisprudenţa internaţională relevantă în materia drepturilor omului a fost clasificată în 

raport cu două criterii, respectiv sfera competenţelor organelor specializate în materia drepturilor 

omului şi natura organului de la care provine. 

  

III.3.4.3. Alte surse  

Potrivit doctrinei juridice, pot fi reţinute ca surse ale protecţiei juridice ale drepturilor 

omului următoarele următoarele categorii de acte: 
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- acte interne adoptate de organe ale unor organizaţii internaţionale, cu forţă juridică 

propriu-zisă  sunt acte prin care se creează organe subsidiare ale unor organizaţii internaţionale, se 

atribuie competenţe unor organe ori se stabilesc proceduri de protecţie a drepturilor omului în faţa 

unor organe ale organizaţiilor internaţionale; 

- acte interne adoptate de organe ale unor organizaţii internaţionale, cu caracter declarator 

sau programator (soft law) sunt acte a căror forţă juridică se impune printr-un element intern, 

valoarea conţinutului lor, decât printr-unul extern, forma lor juridică; 

- acte cu caracter politic şi juridic (soft law) sunt acte internaţionale adoptate în cursul unor 

conferinţe sau reuniuni internaţionale, desfăşurate în cadrul unor organizaţii internaţionale sau 

independent de acestea. 

  

III.4. Rezumat 

  1. Izvoarele (sursele) formale ale Protecţiei juridice a drepturilor omului reprezintă formele 

specifice de exprimare a normelor juridice cu caracter internaţional, regional şi naţional care 

consacră, garantează, apără şi protejează drepturile omului. 

  2. Izvoarele (sursele) Protecţiei juridice a drepturilor omului la nivel internaţional (universal) 

sunt: Carta O.N.U., actele constitutive ale unor instituţii specializate referitoare la drepturile omului, 

Carta internaţională a drepturilor omului (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul 

internaţional relative la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional relative la drepturile 

economice, sociale şi culturale şi protocoalele adiţionale la primul pact), precum şi convenţiile 

relevante privitoare la protecţia internaţională a drepturilor omului.  

  3. Sursele de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel european se clasifică în trei 

categorii: 

  - Surse convenţionale de consacrare şi protecţie a drepturilor omului adoptate în cadrul 

Consiliului Europei; 

  - Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului adoptate în cadrul Organizaţiei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa; 

  - Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului adoptate în cadrul Uniunii Europene. 

  4. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului există şi la nivel american, african şi 

în lumea musulmană, cu specificităţile ce se reţin pentru fiecare dintre regiunile menţionate. 

  

III.5. Test de evaluare 

Teme pentru eseuri 

1. Semnificaţia deosebită a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în materia 

protecţiei drepturilor omului  
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2. Importanţa dispoziţiilor stipulate în Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială. 

3. Aplicarea şi interpretarea unitară a drepturilor omului la nivel unional. 

 

III.6. Bibliografie selectivă 

1. Benar, G., Vres les droits de l`homme droits quatrième dimension, Mélanges Vasak, Ed. 

Bruykant, Bruxelles, 1999; 

2. Buergenthal Th., Weber, R., Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura ALL, 

Bucureşti, 1996; 

3. Cloşcă, I., Suceavă, I., Tratat de drepturile omului, Editura VIS PRINT, Bucureşti, 2003; 

4. Craiovan, I., Tratat de teoria generală a dreptului, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

5. Dănişor, D.C., Dogaru, I., Dănişor, Gh., Teoria generală a dreptului, Curs universitar, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2006; 

6. Diaconu, I., Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan, Ediţia a II-a revăzută şi 

completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010; 

7. Duculescu, V., Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, Bcureşti, 2008;  

8. Grigore, C., Suceavă, I., Cloşcă, I., Drept internaţional public, vol. II, Bucureşti, 2001; 

9. Iacob, A., Ungureanu, D., Voicu, A.C., Creţu, M., Organizaţia Naţiunilor Unite - 

organizare, funcţionare, atribuţii -, Editura SITECH, Craiova, 2009; 

10. Mazilu, D., Drept internaţional public, Ediţia a V-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010;  

11. Mercus-Helmons, S., La quatrième génération des droits de l`homme, în Mélange P. 

Lambert, Les droits de l`homme au seine du troisième millénaire, Ed. A. Bruylant, 2000; 

12. Miga-Beşteliu, R.,. Brumar, C., Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, 

Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

13. Popescu, C.-L., Protecţia internaţională a drepturilor omului surse, instituţii, proceduri - , 

Note de curs, Editura All Beck, Bucureşti, 2000; 

14. Purdă, N., Diaconu, N., Protecţia juridică a drepturilor omului, Ediţia a II-a, Revăzută şi 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 

15. Sudre, F., La Convention Européenne des Droits de l'Homme. 4e édition. Paris,  PUF, 1997. 
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CAPITOLUL IV 

SISTEME INSTITUŢIONALE ŞI MECANISME DE MONITORIZARE A  

PROMOVĂRII ŞI PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI 

 

 

IV.1. Introducere 

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate sistemele instituţionale şi mecanismele de 

monitorizare a promovării şi protecţiei drepturilor omului la nivel internaţional şi regional 

(european, african şi american) 

 

IV.2. Competenţe conferite 

După parcurgerea capitolului, studentul masterand va fi capabil să prezinte sistemul 

instituţional universal de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în cadrul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite şi în cadrul instituţiilor specializate din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

precum şi sistemele instituţionale regionale de consacrare şi protecţie a drepturilor omului: la nivel 

regional european, la nivel regional interamerican, la nivel regional african. 

De asemenea, poate să explice principalele mecanisme de monitorizare a promovării şi 

protecţiei drepturilor omului, instituite la nivel universal şi la nivel regional (european, 

interamerican şi african). 

 

IV.3. Conţinut 

IV.3.1. Sistemul instituţional universal de promovare şi protecţie a drepturilor omului în 

cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în cadrul instituţiilor specializate din sistemul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite 

  IV.3.2. Sistemele instituţionale regionale de promovare şi protecţie a drepturilor omului: la 

nivel regional european, la nivel regional interamerican, la nivel regional african. 

  IV.3.3. Procedurile internaţionale şi regionale de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele internaţionale şi regionale de monitorizare a protecţiei drepturilor omului) 

IV.3.3.1. Procedurile internaţionale nejudiciare de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele internaţionale şi regionale nejudiciare de monitorizare a 

protecţiei drepturilor omului) 

IV.3.3.2. Procedurile regionale judiciare de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele regionale judiciare de monitorizare a protecţiei drepturilor 
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omului) - în sistemul regional european; în sistemul regional interamerican; în 

sistemul regional african. 

 

IV.3.1. Sistemul instituţional universal de consacrare şi protecţie a drepturilor omului 

în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în cadrul instituţiilor specializate din 

sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite 

Organizaţia Naţiunilor Unite a fost creată prin Carta O.N.U., adoptată la 16 iunie 1945, la 

San Francisco şi intrată în vigoare la 24 octombrie 1945.  

Carta a stabilit drept scop al organizaţiei realizarea cooperării internaţionale „în promovarea 

şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire 

de rasă, sex, limbă sau religie”, favorizând „respectul universal şi efectiv al drepturilor omului”. 

În vederea aplicării acestor dispoziţii, tot prin Cartă şi în baza acesteia a fost creat un sistem 

instituţional, reprezentat de următoarele categorii de organe şi organisme: 

1. Organe principale ale O.N.U. 

2. Organe create în aplicarea tratatelor internaţionale cu vocaţie universală specializate 

în domeniul drepturilor omului (instrumentelor O.N.U. referitoare la drepturile omului) 

3. Instituţii specializate din sistemul Naţiunilor Unite care se ocupă în mod special de 

probleme referitoare la drepturile omului şi Înaltul Comisariat al O.N.U. pentru Refugiaţi 

 

IV.3.2. Sistemele instituţionale regionale de promovare şi protecţie a drepturilor 

omului 

IV.3.2.1. Sistemul european de promovare şi protecţie a drepturilor omului 

IV.3.2.1.1. Sistemul european de promovare şi protecţie a drepturilor omului creat în 

cadrul Consiliului Europei 

Statutul Consiliului Europei a fost semnat la Londra la 5 mai 1949 şi intrat în vigoare la 3 

august 1949. Potrivit art. 1 din Statut, „Scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o mai 

mare unitate între membrii săi pentru salvgardarea şi realizarea idealurilor şi principiilor care 

sunt moştenirea lor comună şi pentru facilitarea progresului lor economic şi social”, unul dintre 

mijloacele pentru atingerea acestui scop fiind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. În art. 3 consacră obligaţia fiecărui stat membru de a accepta „principiile statului de drept 

şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. 

 În cadrul Consiliului Europei, au fost create mai multe sisteme de promovare şi protecţie a 

drepturilor omului, care pot fi grupate în trei categorii: 
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 A. Sistemul instituţional creat în aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; 

 B. Sistemul instituţional creat în aplicarea Cartei Sociale Europene şi a protocoalelor 

adiţionale ale acesteia; 

 C. Alte sisteme instituţionale create în aplicarea convenţiilor relative la drepturile omului. 

 

IV.3.2.1.2. Sistemul european de promovare şi protecţie a drepturilor omului creat în 

cadrul OSCE 

În cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, funcţionează două organe 

cu atribuţii în problematica protecţiei drepturilor omului, respectiv: 

- Biroul pentru instituţii democratice şi drepturile omului  

- Înaltul Comisar asupra minorităţilor naţionale,  

 

IV.3.2.1.3. Sisteme europene de promovare şi protecţie a drepturilor omului create în 

cadrul Uniunii Europene 

-  Mediatorul European; 

-  Parlamentul European; 

- Comisia temporară de anchetă; 

- Curtea de Justiţie;  

- Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene. 

 

IV.3.2.2. Sistemul interamerican de promovare şi protecţie a drepturilor omului 

 

În cadrul Organizaţiei Statelor Americane (OSA), sistemul organelor specifice privind 

promovarea şi respectarea drepturilor omului este inspirat de modelul european până la Protocolul 

11 şi cuprinde: 

- Comisia interamericană a drepturilor omului; 

  - Curtea interamericană a drepturilor omului. 

 

IV.3.2.3. Sistemul african de promovare şi protecţie a drepturilor omului 

În cadrul Organizaţiei Unităţii Africane există: 

- Comisia Africană pentru Drepturile Omului şi Popoarelor; 

- Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor. 

 

IV.3.3. Procedurile internaţionale şi regionale de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele internaţionale şi regionale de monitorizare a protecţiei drepturilor 

omului) 
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  În literatura de specialitate, procedurile internaţionale de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele internaţionale de monitorizare a protecţiei drepturilor omului) au fost clasificate în 

funcţie de existenţa mai multor criterii. 

 

IV.3.3.1. Procedurile internaţionale nejudiciare de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele internaţionale şi regionale nejudiciare de monitorizare a 

protecţiei drepturilor omului) 

Procedurile internaţionale nejudiciare pot îmbrăca următoarele forme: 

- controlul (monitorizarea) pe calea rapoartelor statale; 

- controlul (monitorizarea) în urma sesizărilor statale, plângerilor individuale, plângerilor 

colective, sesizărilor interne; 

- controlul (monitorizarea) prin anchete; 

- controlul (monitorizarea) pe calea avizelor consultative; 

- controlul (monitorizarea) prin mijloace politice şi diplomatice. 

 

IV.3.3.2. Procedurile regionale judiciare de protecţie a drepturilor omului 

(mecanismele regionale judiciare de monitorizare a protecţiei drepturilor 

omului) - în sistemul regional european; în sistemul regional 

interamerican; în sistemul regional african. 

  

IV.3.3.2.1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului1 

 Prin Protocolul nr. 11 din 11 mai 1994, încheiat la Strasbourg s-a constituit Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, organ judiciar internaţional cu caracter permanent, iar prin 

Protocolul nr. 14, intrat în vigoare la 1 iunie 2010, au fot reformate structura curţii, condiţiile de 

admisibilitate a plângerilor individuale şi procedura contencioasă. 

  

 

IV.3.3.2.2. Curtea Interamericană a Drepturilor Omului (CIADO) 

Curtea Interamericană a Drepturilor Omului (CIADO) este organ jurisdicţional 

autonom, cu sediul la San José, Costa Rica. 

 

IV.3.3.2.3. Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor 

                                                 
1 Sediul Curţii Europene a Drepturilor Omului este la Strasboug. 
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 Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor este un organ judiciar cu independenţă 

funcţională prin intermediul căruia statele africane contribuie la dezvoltarea modelului juridic 

regional de protecţie a drepturilor omului. 

  

IV.4. Rezumat 

1. Sistemul instituţional universal de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în cadrul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în cadrul instituţiilor specializate din sistemul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite cuprinde: 

- organele principale ale O.N.U.; 

  - organe create în aplicarea tratatelor internaţionale cu vocaţie universală specializate în 

domeniul drepturilor omului (instrumentelor O.N.U. referitoare la drepturile omului; 

  - instituţii specializate din sistemul Naţiunilor Unite care se ocupă în mod special de 

probleme referitoare la drepturile omului şi Înaltul Comisariat al O.N.U. pentru Refugiaţi. 

  2. Sistemul european de promovare şi protecţie a drepturilor omului cuprinde: 

a) sistemul european de promovare şi protecţie a drepturilor omului creat în cadrul 

Consiliului Europei format din: 

b) sistemul european de promovare şi protecţie a drepturilor omului creat în cadrul OSCE; 

c) sisteme europene de promovare şi protecţie a drepturilor omului creat în cadrul Uniunii 

Europene. 

3. Sistemul interamerican de promovare şi protecţie a drepturilor omului cuprinde Comisia 

interamericană a drepturilor omului şi Curtea interamericană a drepturilor omului. 

4. Sistemul african de promovare şi protecţie a drepturilor omului cuprinde Comisia africană 

a drepturilor omului şi Popoarelor şi Curtea africană a drepturilor omului şi Popoarelor. 

5. Procedurile internaţionale nejudiciare pot îmbrăca următoarele forme: 

- controlul (monitorizarea) pe calea rapoartelor statale; 

- controlul (monitorizarea) în urma sesizărilor statale, plângerilor individuale, plângerilor 

colective, sesizărilor interne; 

- controlul (monitorizarea) prin anchete; 

- controlul (monitorizarea) pe calea avizelor consultative; 

- controlul (monitorizarea) prin mijloace politice şi diplomatice. 

6. Procedurile regionale judiciare de protecţie a drepturilor omului (mecanismele regionale 

judiciare de monitorizare a protecţiei drepturilor omului) - în sistemul regional european; în 

sistemul regional interamerican; în sistemul regional african cuprind: 

- Curtea Europeană a drepturilor omului; 

- Curtea Interamericană a Drepturilor Omului; 
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- Curtea Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor. 

 

IV.5. Test de evaluare 

Teme pentru eseuri 

1. Înaltul Comisar pentru drepturile omului - un pas important in materia drepturilor 

omului. 

2. Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor omului. 

3. Comisia interamericană pentru drepturile omului - atribuţii şi procedura de 

soluţionare a plângerilor individuale. 

 

IV.6. Bibliografie selectivă 

1. Buergenthal, T., Weber, R., Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All, 

Bucureşti, 1996; 

2. Ciucă, A., Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2004, 

3. Iacob, A., Ungureanu, D., Voicu, A. C., Creţu M., Organizaţia Naţiunilor Unite, Editura 

Sitech, Craiova, 2009; 

4. Kis, A., România la Curtea Europeană a drepturilor omului, Editura Wolters Kluver, 

Bucureşti, 2010; 

5. Mazilu, D., Drept internaţional public, Ediţia a V-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010;  

6. Miga-Beşteliu, R.,. Brumar, C., Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, 

Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

7. Popescu, C.-L., Protecţia internaţională a drepturilor omului surse, instituţii, proceduri - , 

Note de curs, Editura All Beck, Bucureşti, 2000; 

8. Purdă, N., Diaconu, N., Protecţia juridică a drepturilor omului, Ediţia a II-a, Revăzută şi 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 
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CAPITOLUL V 

PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR ŞI LIBETĂŢILOR  

FUNDAMENTALE  

ALE OMULUI ÎN ROMÂNIA 

 

 

V.1. Introducere 

Acest capitol este dedicat analizei conceptului de drepturi ale omului şi a protecţiei juridice 

a  acestora în sistemul dreptului român. 

 

V.2. Competenţe conferite 

După parcurgerea capitolului, studentul va fi capabil să precizeze conţinutul noţiunilor de 

drepturi şi libertăţi fundamentale aşa cum sunt ele reglementate în legislaţia naţională şi să 

identifice principalele mecanisme, structuri şi instituţii juridice consacrate protecţiei acestora. 

 

V.3. Conţinut 

V.3.1. Scurt istoric al evoluţiei conceptului de drepturi ale omului în România 

V.3.2. Cadrul juridic de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în sistemul Constituţiei 

României din 1991, republicată 

V.3.3. Restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor  fundamentale în Constituţia 

României 

V.3.4. Mecanisme de asigurare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale la nivel 

naţional 

 

V.3.1. Scurt istoric al evoluţiei conceptului de drepturi ale omului în România 

Concepţiile privind drepturile omului în România au urmat cursul istoriei naţionale, 

afirmându-se şi dezvoltându-se pe fondul idealurilor de libertate şi unitate naţională.  

 

 

V.3.2. Cadrul juridic de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în sistemul 

Constituţiei României din 1991, republicată 

După anul 1989, în România au fost create condiţiile pentru edificarea unui autentic sistem 

democratic al drepturilor şi libertăţilor omului.  

Titlul II al Constituţiei României, intitulat „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale” cuprinde patru capitole, respectiv Capitolul 1 – Dispoziţii comune, Capitolul 2 – 
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Drepturile şi libertăţile fundamentale, Capitolul 3 – Îndatoririle fundamentate şi capitolul 4 – 

Avocatul Poporului. Rezultă, aşadar, că prevederile constituţionale nu se limitează numai la o 

enunţare a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale, ci instituie şi garanţii de natură să 

asigure respectul acestora. 

 

V.3.3. Restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Constituţia 

României 

În deplină concordanţă cu reglementările Uniunii Europene în materie, art. 53 din 

Constituţia României, republicată, prevede următoarele: 

„(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai 

dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei 

publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea 

consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.  

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. 

Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod 

nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.  

 

V.3.4. Mecanisme de asigurare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

la nivel naţional 

 

V.3.4.1. Consideraţii introductive 

Pentru ca toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului să poată fi exercitate efectiv 

a fost instituit la nivel naţional un sistem de garanţii, prin a căror acţiune conjugată să se asigure 

eficienţă drepturilor. 

 

V.3.4.2. Contenciosul constituţional  

Instituţia contenciosului constituţional a apărut şi a evoluat conturând două modele de 

control al constituţionalităţii legilor. Primul model este cel de origine americană, potrivit căruia 

controlul constituţionalităţii legilor se asigură prin intermediul instanţelor judecătoreşti, iar al doilea 

model este cel european în conformitate cu care exercitarea controlului constituţionalităţii legilor 

este asigurată de autorităţi specializate de jurisdicţie constituţională.  

 

V.3.4.3. Contenciosul administrativ şi rolul său în asigurarea şi garantarea drepturilor 

subiective  
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Preocupări în sensul protecţiei drepturilor subiective împotriva actelor autorităţilor publice 

s-au manifestat încă din primele documente internaţionale referitoare la drepturile şi libertăţile 

fundamentale.  

 

V.3.4.4. Avocatul Poporului  

Una din primele instituţii juridice create pentru a asigura respectul datorat omului şi 

demnităţii fiinţei umane, a proteja drepturile şi libertăţile sale fundamentale, precum şi pentru 

instituirea unui sistem de garantare şi protejare a acestora, a fost instituţia „Ombudsman-ului” care a 

apărut în Suedia în 1766 când a fost ales primul „ombudsman" (procuror parlamentar), care a avut 

ca model funcţia de Ombudsman al Regelui, creată în 1713. 

În Constituţia României, instituţia Avocatul Poporului a fost introdusă după modelul ţărilor 

scandinave ca un organ independent, având prerogativa de a exercita un control asupra actelor de 

guvernământ.  

 

V.4. Rezumat 

  1. Afirmarea conceptului românesc de drepturi ale omului a parcurs un lung proces evolutiv, 

care a urmat etapele formării statului român. 

2. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului beneficiază de o reglementare 

constituţională. Astfel, Titlul II al Constituţiei României, intitulat „Drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale” cuprinde patru capitole, respectiv Capitolul 1 – Dispoziţii comune, 

Capitolul 2 – Drepturile şi libertăţile fundamentale, Capitolul 3 – Îndatoririle fundamentate şi 

capitolul 4 – Avocatul Poporului. Prevederile constituţionale nu se limitează numai la o enunţare a 

drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale, ci instituie şi garanţii de natură să asigure 

respectul acestora. 

3. Restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale se poate face în condiţiile 

art. 53 din Constituţie, recomandându-se să fie pe deplin înţelese condiţiile reglementate 

constituţional. 

  4. Pentru ca toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului să poată fi exercitate 

efectiv a fost instituit la nivel naţional un sistem de garanţii, prin a căror acţiune conjugată să se 

asigure eficienţă drepturilor. 

 

V.5. Test de evaluare 

Teme pentru eseuri 

1.Scurtă analiză privind reglementarea constituţională a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului în România. 
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2. Evoluţia afirmării conceptului de drepturi ale omului la nivel naţional. 

3. Restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale potrivit dispoziţiilor 

din dreptul intern. 

  

V.6. Bibliografie selectivă 

1. Barac, L., Elemente de teoria dreptului, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009; 

2. Coca, G.N., Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2009; 

3. Duculescu, V., Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina lex, Bcureşti, 2008;  

4. Duculescu, V., Luncan, V., Drepturile omului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993; 

5. Mazilu, D., Drept internaţional public, Ediţia a V-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010;  

6. Miga-Beşteliu, R.,. Brumar, C., Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, 

Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

7. Popescu, C. L., Protecţia internaţională a drepturilor omului surse, instituţii, proceduri - , 

Note de curs, Editura All Beck, Bucureşti, 2000; 

8. Purdă, N., Diaconu, N., Protecţia juridică a drepturilor omului, Ediţia a II-a, Revăzută şi 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 
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