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Protecția drepturilor omului, prin legislația internă a statelor și printr-un control european eficace al 

Consiliului Europei, contribuie la prevenirea încălcărilor și la corecta aplicare a legislației internaționale care 
consacră dreptul omului la viață, securitate, proprietate și împotriva tuturor discriminărilor. 

Cuvinte-cheie: Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, protecție, stat, tratat, convenție, internațional, drepturi, libertăți, încălcări.  

 
Sistemul european de protecție a drepturilor omului poate fi privit prin prisma a două aspecte 

fundamentale şi anume: protecția Drepturilor Omului în Consiliul Europei, și protecția Drepturilor Omului în 
Uniunea Europeană. 

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale a fost primul 
tratat în materia de drepturi ale omului. Ea a fost elaborată şi semnată, la iniţiativa Consiliului Europei, la 4 
noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare în 1953. 

Convenţia are o semnificaţie specială pentru dreptul internaţional al drepturilor omului şi pentru 
întreaga mişcare a drepturilor omului, dezvoltată după Cel de-al Doilea Război Mondial [1,p.4-24]:  

• a fost primul tratat din lume în materia Drepturilor omului; 
• el a înfiinţat prima procedură şi curte internaţională, unde se pot adresa plângeri în domeniul 

drepturilor omului (Convenţia reglementează o procedură interstatală art. 33, iar, în art. 34, 
procedura cererilor individuale); 

• este cel mai dezvoltat şi eficient dintre toate sistemele de drepturi ale omului; 
• jurisprudenţa dezvoltată este cea mai extinsă, în comparaţie cu orice alt sistem internaţional. 

Literatura juridică enumeră trei motive care au determinat elaborarea şi adoptarea unui astfel de tratat 
european al drepturilor omului[2. p34]: 

• în primul rând, el a reprezentat un răspuns regional la atrocităţile comise în timpul Celui de-al 
Doilea Război Mondial şi credinţa că, respectând drepturile omului, guvernele nu vor mai 
declanşa, cu aceeaşi uşurinţă, războaie împotriva vecinilor lor. 

• în al doilea rând, atât Consiliul Europei, înfiinţat în 1949, cât şi Uniunea Europeană (anterior, 
Comunităţile Europene, prima dintre ele fiind înfiinţată în 1952) s-au bazat, în parte, pe supoziţia 
că cea mai sigură cale pentru Germania de a deveni una dintre forţele păcii, în parteneriat cu 
Franţa, Marea Britanie şi alte ţări occidentale, era aceea a integrării regionale şi instituţionalizarea 
unor valori comune. 

• al treilea motiv a fost acela de a reuni ţările europene necomuniste într-un cadru ideologic comun 
şi de a consolida unitatea lor în faţa pericolului comunist. 

Elaborată de baza unei prime versiuni a pactului cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia 
europeană a fost modificată şi completată din 1952 prin 14 protocoale facultative succesive. Ele fie au 
argumentat lista drepturilor, fie au vizat aspecte procedurale şi organizarea instituţională: 

• dreptul de proprietate, la educaţie, obligativitatea de a organiza alegeri libere (Protocolul nr.1 din 
1952); 

• dreptul de a nu fi închis pentru datorii civile, libertatea de mişcare şi rezidenţă, libertatea de a 
părăsi orice ţară; dreptul de a nu fi expulzat, dreptul de a intra în ţara al cărei co-naţional eşti şi 
interzicerea expulzării colective a străinilor (Protocolul nr.4, 1963); 

• abolirea pedepsei cu moartea (Protocol nr.6, 1983); 
• dreptul unui străin de a nu fi arestat fără un proces corect, dreptul de apel în procesele penale, 

dreptul la compensaţie în situaţia erorilor judiciare, autoritatea de lucru judecat, egalitatea 
drepturilor şi responsabilităţilor soţilor (Protocolul nr.7, din 1984); 
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• la 1 noiembrie 1998, a intrat în vigoare Protocolul nr.11, care a modificat structura instituţiilor 
abilitate cu examinarea şi soluţionarea plângerilor individuale. Comisia pentru drepturile omului a 
fost desfiinţată, iar Curtea, cu o nouă organizare, devine Curtea Europeană Permanentă de 
Drepturi ale Omului. Noua organizare permite soluţionarea mai multor cauze într-un timp mai 
scurt etc. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reglementează, de asemenea, două 
proceduri prin intermediul cărora statele pot fi trase la răspundere pentru încălcarea drepturilor 
prevăzute în tratat: 

• procedura plângerilor individuale reglementată de art.34, şi 
• o procedură inter-state, pe baza art.33. 

Politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului a fost – aşa cum remarcă numeroşi autori – 
marcată de un paradox. [3. p.1998-2000] 

Deşi promovarea drepturilor omului a fost unul dintre motivele esenţiale ale procesului de integrare, 
iar respectarea acestora, atât în relaţiile sale interne, cât şi externe, a fost prioritară, Uniunii i-a lipsit un 
instrument propriu şi o politică coerentă în acest domeniu. 

Practic, înainte de Tratatul de la Maastricht[ 4, p.4]  (semnat în 1992, intrat în vigoare în 1993), 
conceptul de drepturi fundamentale n-a fost prezent în Tratat. Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiţie 
a afirmat, încă de la începutul anilor ‘60, că respectul pentru drepturile fundamentale face parte integrantă 
din moştenirea juridică a Comunităţii. 

Măsurile care contravin acestor drepturi au fost considerate incompatibile cu valorile democrate ale 
Uniunii. Practic, din acest moment protecţia drepturilor fundamentale a devenit unul dintre principiile de 
bază ale ordinii juridice Comunitare. 

Tratatul de la Amsterdam  a reprezentat un important pas înainte. Art.6 (2) prevede că Uniunea va 
respecta drepturile fundamentale garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, născute din 
tradiţia constituţională comună a statelor membre şi recunoscute ca principii generale de Drept comunitar. 
Tratatul de la Amsterdam din 1 (în vigoare, de la 1 mai 1999) a introdus un număr de elemente care impun 
dezvoltarea unei noi politici în domeniul drepturilor omului: 

− Tratatul de la Amsterdam prevede, pentru prima oară, că Uniunea Europeană se fundamentează 
pe principiile libertăţii, democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept. (art.6 (1) ex art. F); 

− Tratatul de la Amsterdam solicită Curţii Europene de Justiţie ca, în limitele competenţei sale, să 
aplice standardele drepturilor omului tuturor actelor elaborate de instituţiile comunitare. Pe 
această bază, actele instituţiilor comunitare sunt supuse controlului jurisdicţional al Curţii şi în ce 
priveşte promovarea/respectarea drepturilor omului în activitatea lor; 

− Tratatul de la Amsterdam extinde semnificativ competenţa Comunităţii în adoptarea măsurilor de 
combatere a unui spectru larg de forme de discriminare; 

− Tratatul de la Amsterdam introduce, de asemenea, posibilitatea suspendării drepturilor unui stat 
membru pentru încălcarea drepturilor omului. 

Încă înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Consiliul de Miniştri a iniţiat un 
proiect de elaborare a unui document propriu al Uniunii Europene în materia drepturilor omului – Carta 
Drepturilor Fundamentale. Necesitatea elaborării unui astfel de document a fost prezentată în cadrul Agendei 
2000 a Uniunii Europene pentru Drepturile Omului. Această Agendă a fost adoptată de un comitet – Comite 
des Sages – constituit din patru experţi: Antonio Cassese, Catherine Lalumiere, Peter Leuprecht şi Mary 
Robinson. 

Între motivele care impun adoptarea unui document propriu al Uniunii Europene, cei patru experţi 
menţionau:  

a. O Uniune Europeană care nu protejează şi promovează drepturile omului, în mod constant şi efectiv, 
va trăda valorile sale comune şi ataşamentul faţă de ele. Politicile europene existente în acest domeniu 
nu mai sunt adecvate. Ele au fost construite pentru Europa de ieri şi nu mai sunt suficiente pentru 
Europa de mâine (…) Urgent, este nevoie de o politică a drepturilor omului coerentă, echilibrată şi 
profesionistă. 

b. Există multe motive pentru care Uniunea Europeană nu poate rămâne fără un document intern în 
domeniul drepturilor omului:  
− rapida mişcare spre o „uniune din ce în ce mai strânsă” şi spre o singură piaţă;  
− adoptarea unei monede unice pentru aproape 300 milioane de oameni;  
− creşterea incidentelor de natură rasistă, xenofobă, a urii de rasă în cadrul Europei;  
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− tendinţa Europei de a se transforma într-o "fortăreaţă" ostilă celor din afară, care descurajează 
refugiaţii şi azilanţii; 

− adâncirea cooperării în materia politicilor de securitate şi insuficienta ei adaptare la standardele 
drepturilor omului;  

− aspiraţia de a integra cel puţin cinci noi ţări, dacă nu chiar toate cele treisprezece, în cadrul 
Uniunii în anii care vor urma (…) 

Toate politicile europene în domeniul drepturilor omului trebuie să fie orientate de un ansamblu de 
obiective:   

a. Recunoaşterea obligaţiilor legale. Chiar şi cele mai simple acţiuni din interiorul Uniunii trebuie să 
fie realizate cu respectarea deplină a drepturilor omului(...).  

b. Universalitatea. Uniunea Europeană va promova întotdeauna principiul conform căruia drepturile 
omului sunt, prin natura lor, universale şi trebuie respectate de toate statele şi aplicate tuturor 
persoanelor.  

c. Indivizibilitatea. Drepturile civile şi politice nu pot fi separate de cele economice, sociale şi 
culturale. Toate aceste drepturi sunt atât un mijloc de a promova binele comun, cât şi un scop în 
sine (…). 

d. Drepturile omului nu trebuie considerate o activitate specializată, separată. Ele trebuie să fie parte 
integrantă, mereu prezentă, în orice activitate a Uniunii. 

 

Obiectivele politicii Uniunii Europene în domeniul Drepturilor Omului 
     

Principalele caracteristici şi obiective ale noii politici în domeniul Drepturilor Omului au fost puse în 
evidenţă de Raportul Final al Proiectului asupra Uniunii Europene şi Drepturilor Omului – Agenda pentru 
anul 2000 – realizat de Philip Alston şi Joseph H.H. Weiler [ 5.p.38-40]: 

1. Acceptarea faptului că este necesară o politică coerentă în domeniul Drepturilor Omului întemeiată pe 
clarificarea ambiguităţii constituţionale, care frânează orice demers în ce priveşte acţiunea Comunităţii 
în acest domeniu. 

2. Dezvoltarea unor legături mai strânse între politicile externe şi interne, precum şi promovarea unei 
interacţiuni şi complementarităţi sporite între cele două niveluri ale Comunităţii (cea de a doua şi cea 
de a treia axă a Uniunii). 

3. Dezvoltarea unui sistem informaţional pe baza căruia varietatea actorilor implicaţi – Statele membre, 
Comisia, Consiliul, Parlamentul European şi societatea civilă – pot construi politici eficace şi 
transparente în domeniul Drepturilor Omului. 

4. Pregătirea unui personal specializat în domeniul drepturilor omului, pentru a se evita actuala 
dispersare a resurselor financiare şi umane, în special, la nivelul Comisiei. 

5. Promovarea unei coordonări mai eficace între acţiunile şi programele realizate de  Comunitate în 
domeniul Drepturilor Omului, prin intermediul diferitelor servicii specializate ale Comisiei, în scopul 
realizării unei activităţi coerente şi evitării suprapunerilor în acest domeniu. 

6. Schimbarea culturii drepturilor omului a aparatului legislativ şi administrativ al Comunităţii – 
asemănător modului, în care s-a realizat acest obiectiv în domeniul politicilor de protecţie a mediului 
şi în acela al subsidiarităţii. 

7. Elaborarea unor politici, care să contribuie la prezenţa acţiunii în domeniul drepturilor omului la 
nivelul celor trei axe respectându-se, însă, diferenţele-cheie în ce priveşte competenţa Comunităţii, 
finanţarea şi procesele de decizie. 

8. Creşterea rolului Parlamentului European în modelarea politicii în domeniul Drepturilor Omului prin 
asigurarea accesului la informaţia necesară şi a unor oportunităţi sporite de a colabora constructiv cu 
Consiliul şi Comisia. 

9. Îmbunătăţirea accesului (asigurat prin mijloacele existente) la revendicarea pe cale judiciară a 
drepturilor omului atât în instanţele naţionale, cât şi prin intermediul Curţii Europene de Justiţie, 
precum şi prin dezvoltarea noilor posibilităţi judiciare deschise de Tratatul de la Amsterdam. 

10. Identificarea unor noi strategii politice menite să favorizeze adaptarea culturii şi  metodologiei 
drepturilor omului la un mediu caracterizat prin schimbări politice şi economice rapide. 

11. Crearea oportunităţilor pentru consultare mai activă cu organizaţiile non-guvernamentale şi societatea 
civilă, în toate aspectele privitoare la politicile Uniunii Europene şi acolo unde este posibil şi în 
legătură cu implementarea acestor politici. 
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12. Creşterea rolului Uniunii Europene în asigurarea respectului pentru Drepturile Omului de către 
partenerii şi interlocutorii săi. 

13. Adoptarea unor politici speciale ca răspuns la încălcările grave ale Drepturilor Omului comise de 
partenerii sau interlocutorii Uniunii. 

14. Sprijinirea activităţii instituţiilor internaţionale, în special, a Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului, a Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, a Consiliului 
Europei şi a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare Europeană etc.  
Deşi există, aşa cum remarcam mai anterior, un paradox în legătură cu implementarea Drepturilor 

Omului în Uniunea Europeană, respectarea drepturilor fundamentale a funcţionat ca principiu de drept în 
deciziile Curţii Europene de Justiţie încă din primele zile ale Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. 
Între aceste principii, acelea ale egalităţii şi non-discriminării au jucat un rol esenţial, făcând obiectul a 
numeroase cazuri judecate de Curte. Ele au avut un impact major asupra evoluţiei Dreptului Comunitar. 
Egalitatea şi non-discriminarea au fost sancţionate sub forma unor norme înscrise în Tratat sau în legislaţia 
secundară europeană, în special, în legătură cu patru situaţii:  

a. Egalitatea între sexe este garantată de art.141 (ex. art. 119 din Tratatul asupra Comunităţii 
Europene), precum şi de numeroase Directive. 

b. Non-discriminarea pe temeiul naţionalităţii este garantată, într-o formulă generală, de Articolul 12 
(ex. art.6) din Tratatul asupra Comunităţii Europene; în formule speciale, ea este reglementată de 
prevederile art.39 (ex., art. 48) şi de acte secundare ale Uniunii, precum Regulamentul 1612/68 
referitor la drepturile muncitorilor emigranţi şi ale familiilor lor (Curtea a decis însă că ea nu se 
aplică faţă de resortisanţii terţelor state, ci doar cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene.) 

c. O a treia recunoaştere sub formă scrisă a principiilor egalităţii şi non-discriminării se regăseşte în 
art. 34(3) (ex., art. 40(3)) al Tratatului asupra Comunităţii Europene, care afirmă că organizarea 
comună a pieţelor agricole în cadrul Comunităţii „va exclude orice discriminare între producătorii 
sau consumatorii din interiorul Comunităţii”. 

d. Un al patrulea domeniu, în care non-discriminarea este expres menţionată, este cel al libertăţilor 
care trebuie garantate în cadrul pieţei europene unice – al mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi 
capitalurilor. 

Drepturile omului, în Tratatul asupra unei Constituţii pentru Europa, se articulează în jurul valorilor 
promovării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Uniunii. Spre deosebire de 
tratatele anterioare, Constituţia îşi afirmă ataşamentul faţă de valorile pluralismului şi democraţiei chiar din 
motto, nu întâmplător ales din Tucidides (460 î.e.n. – c.396 î.e.n.). Preocuparea Prezidiului Convenţiei pentru 
elaborarea unui sistem complex de protecţie a drepturilor omului a vizat rezolvarea unor probleme expres 
formulate în Declaraţia de la Laeken. Între acestea, pe Agenda Convenţiei, au figurat: 

− deficitul democratic, lipsa de transparenţă, birocraţia instituţiilor europene, problemele guvernării unui 
spaţiu multicultural, care trebuie să asigure o „unitate în diversitate”, buna funcţionare a pieţei interne, 
realizarea unei mai bune delimitări între competenţele instituţiilor şi ale statelor membre, amplificarea 
cooperării în cadrul celor două axe politice, cetăţenia europeană etc. Soluţiile Constituţiei la acest 
complex de probleme interdependente au vizat, între altele, construcţia unui sistem de promovare şi 
garantare a drepturilor fundamentale tuturor cetăţenilor europeni. În acest sens, protecţia drepturilor 
omului este afirmată drept: 
• una dintre valorile fundamentale pe care se întemeiază Uniunea (art. I -2);   
• unul dintre obiectivele sale fundamentale (art. I-3);   
• parte integrantă a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor europeni (art. I-4);   
• ataşamentul Uniunii faţă de promovarea şi protecţia Drepturilor Omului este consacrat în Carta 

Drepturilor Fundamentale – Partea a II-a a Constituţiei.   
De asemenea, în cadrul cooperării interguvernamentale, în domeniul justiţiei şi politicilor interne, 

Spaţiul European va deveni unul al „libertăţii, securităţii şi justiţiei”,etc. 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene  
În comunicatul oficial din 13 septembrie 2000, Comisia Europeană preciza că o Cartă a drepturilor 

fundamentale se impunea, deoarece Uniunea Europeană a intrat într-o etapă nouă a integrării, cu un 
pronunţat caracter politic. În acelaşi spirit, Consiliul European de la Tampere (15-16 octombrie, 2000) a 
reafirmat, în spiritul obiectivelor fixate de Tratatul de la Amsterdam, voinţa de a dezvolta Uniunea ca un 
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spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată 
la 7 decembrie 2000 la Reuniunea Consiliului European de la Nisa. Ea a fost publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene, seria C (363) din 18 decembrie 2000, deşi nu a fost integrată încă într-un Tratat. 

Carta permite ameliorarea sistemului actual de protecţie a drepturilor fundamentale în Uniunea 
Europeană. În tratatele actuale, singurul temei explicit în materia protecţiei drepturilor omului este repre-
zentat de articolul 6 din versiunea consolidată a Tratatului asupra Uniunii Europene. Paragraful 1 din acest 
articol, aşa cum observam anterior, stabileşte principiile generale în materia protecţiei drepturilor fundamen-
tale. Încălcarea lor gravă şi persistentă poate conduce la declanşarea procedurii de suspendare a statului în 
cauză, conform art.7 din TUE. Alineatul 2 al art.7 precizează sursele drepturilor fundamentale respectate de 
Uniune cu titlul de principii generale de drept comunitar, respectiv „tradiţiile constituţionale comune ale 
statelor membre”. „În această formulare [6, p.35] însă ele au un conţinut dificil de sesizat de cetăţeni. Carta, 
abstracţie făcând de statutul său juridic actual, oferă un conţinut precis şi previzibil drepturilor fundamentale 
vizate de art.6 alin.2, le face direct cunoscute instituţiilor şi cetăţenilor Uniunii Europene.”  

Statutul juridic al Cartei a declanşat numeroase discuţii şi dezbateri. Această problemă a fost ridicată 
chiar de Consiliul European de la Cologne, care a iniţiat proiectul Cartei. Deşi Carta a fost elaborată în 
scopul de a i se asigura efecte juridice depline, Consiliul European de la Nisa a decis să considere problema 
statutului juridic în cadrul mai general al dezbaterii legate de viitorul Uniunii Europene şi să adopte o decizie 
finală la Conferinţa Interguvernamentală din 2004. 

Indiferent de statutul juridic actual al Cartei (definitivat prin integrarea sa în Tratatul asupra 
Constituţiei pentru Europa), nu se poate aprecia că adoptarea sa nu a avut niciun efect. În scurta sa existenţă, 
Carta a fost invocată de instituţiile europene, precum şi de Curtea Europeană de Drepturi ale Omului. De 
asemenea, un număr din ce în ce mai mare, de cetăţeni ai Uniunii fac referire la prevederile Cartei în 
scrisorile, petiţiile şi plângerile adresate Parlamentului European şi Comisiei. Referiri la cartă sunt, de 
asemenea, prezente în jurisprudenţa Curţii de Primă Instanţă, precum şi a Curţii Europene de Drepturi ale 
Omului. În discursul din 8 aprilie 2002, susţinut în faţa Parlamentului European, Mediatorul European a fost 
foarte explicit în referirile la Cartă: „Oficialii Uniunii obişnuiesc să spună că această Cartă este doar un 
document politic. Înţeleg din această apreciere că cetăţenii nu trebuie să se aştepte la respectarea 
promisiunilor politice. Pentru mine un atare mod de a pune problema subminează democraţia. Aş dori să 
accentuez asupra faptului că cetăţenii Europei au dreptul de a cere respectarea Cartei de către acele instituţii 
ai căror preşedinţi au proclamat-o solemn în decembrie 2000 la Nisa, adică, Parlamentul, Consiliul şi 
Comisia europeană.” 

Constituţionalizarea Cartei Drepturilor Fundamentale  
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii a fost integrată în Tratatul asupra unei Constituţii pentru 

Europa prezentat oficial de preşedintele Convenţiei la întâlnirea Consiliului European de la Thessaloniki, la 
20 iunie 2003. Ea reprezintă Partea a II-a Constituţiei pentru Europa. Spre deosebire de toate tratatele 
constituţionale anterioare, respectul pentru drepturile fundamentale este prezent şi afirmat chiar în 
preambulul documentului, precum şi între valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. În Art.2 din 
Proiectul de Tratat, se precizează că „Uniunea este fondată pe valorile respectului pentru demnitatea umană, 
libertate, democraţie, egalitate, statul de drept şi pe respectul pentru drepturile omului. 

Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate a pluralismului, toleranţei, justiţiei, 
solidarităţii şi non-discriminării.” 

Elaborarea Proiectului de Constituţie pentru Europa şi integrarea Cartei Drepturilor Fundamentale 
marchează o nouă etapă a realizării unei Uniuni din ce în ce mai strânse. Originile istorice ale Uniunii în 
Piaţa Comună – observa, în acest sens, G.de Burca [ 7, p.3] - a Comunităţii a Cărbunelui şi Oţelului şi în 
Comunitatea Economică Europeană au jucat un rol esenţial în modelarea legislaţiei şi politicilor europene, 
rămânând nucleul său constituţional, chiar şi după schimbările fundamentale introduse şi consolidate de 
Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam. Această influenţă a originilor istorice a fost evidentă în modul în 
care obiectivele pieţei au modelat şi continuă să modeleze fundamentele normative ale Comunităţilor şi 
Uniunii Europene. 

Etapa deschisă de Proiectul de Constituţie, confruntă Uniunea cu provocări noi adresate, în primul 
rând, de guvernarea ierarhică, transnaţională, a unui spaţiu multicultural caracterizat prin diversitatea 
identităţilor. Pe acest fond trebuie perceput rolul major al Cartei Drepturilor Fundamentale, în realizarea 
„unităţii în diversitate” într-o Europă unită. (Preambulul Proiectului de Tratat asupra unei Constituţii pentru 
Europa). 
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Recunoscând statutul special al respectării drepturilor fundamentale proiectul de Constituţie preci-
zează în art.7, alin.1 că „Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate de Carta Drepturilor 
Fundamentale care reprezintă Partea a II-a a Constituţiei.” 

Preambulul Cartei Drepturilor Fundamentale recunoaşte rolul său special în procesul guvernării unei 
Uniuni caracterizată prin diversitatea culturii şi tradiţiei popoarelor Europei, întemeiată pe valorile şi 
principiile tradiţiei constituţionale comune a statelor membre. În acest sens, aşa cum s-a observat în 
comentariile asupra acestui document [ 8, p.35] – Carta determină domeniul său de aplicare rationae 
personae cu privire la autorităţile obligate să respecte drepturile şi principiile prevăzute precum şi cu privire 
la persoanele care sunt titularele acestor drepturi. Carta se adresează instituţiilor şi organismelor Uniunii, 
precum şi statelor membre atunci când aplică Dreptul Uniunii. Articolul 51 (domeniul de aplicare) 
menţionează, în acest sens, următoarele: „Prevederile Cartei se adresează instituţiilor, organismelor şi 
agenţiilor Uniunii, cu atenţia cuvenită acordată principiului subsidiarităţii, şi statelor membre numai atunci 
când implementează dreptul Uniunii. În acest scop ele vor respecta drepturile, principiile reglementate în 
acest document şi vor promova aplicarea lor în acord cu competenţele ce le revin şi în limitele puterilor 
conferite Uniunii”. 

Convergenţa celor două sisteme europene de protecţie a drepturilor omului 
Tratatul asupra unei Constituţii pentru Europa reglementează, în Titlul III, Partea I, art.I-9 Drepturile 

fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene. Alineatul 2 al articolului I-9 prevede că Uniunea va adera la 
Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (...) 

Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede că: Drepturile fundamentale garantate de Convenţia Europeană 
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, în acord cu tradiţiile constituţionale 
comune ale statelor membre vor constitui principii generale ale Dreptului Uniunii Europene.  

De asemenea, textul constituţional menţionează că, în ceea ce priveşte Carta Drepturilor Fundamentale 
(Partea a II-a a Constituţiei), drepturile comune cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ele vor fi 
interpretate conform jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg. Mai larg, apropierea celor două sisteme europene 
de protecţie a drepturilor omului nu reprezintă altceva decât procesul convergenţei celor două căi europene 
de integrare, inclusiv cea comunitară (iniţiată de Tratatul de la Paris din 1952) şi cea ne-comunitară iniţiată 
de Consiliul Europei. 
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