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FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei DREPTUL EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI 

Anul calendaristic 2021 
Anul de 
formare II 

Forma de evaluare finală (N / C) 
(N – notă  C – calificativ) N 

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă} OB 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare 12 

Formator  Av. dr. DAN SERGIU OPREA   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa analitică 
(tematica) 

ATELIERUL 1. CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI – 3 ore. 
1. Instrumente teoretice și conceptuale relevante. Drepturi/libertăți/standarde; obligațiile 

pozitive și negative ale statelor; drepturi absolute/relative; interpretarea Convenției. 
        Efectele notificării statului cu privire la declararea stării de urgență. Protecția drepturilor 
omului pe durata stării de urgență. 
        Studiu de caz : Depunerea de către România a notificării conform art. 15 din CEDO. 

2. Condițiile de admisibilitate ale plângerii individuale la CtEDO. 
        Prezentarea formularului de plângere, cu instrucțiunile de completare – art. 47 din 
Regulamentul CtEDO. 
        Temă scrisă : redactarea plângerii la CtEDO pe o speță reală prezentată. 
 
ATELIERUL 2. DREPTUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ. LIBERTATEA DE EXPRIMARE – 3 ore. 

1. Conținutul dreptului la viață privată. Protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile ingerinței asupra datelor cu caracter personal. GDPR. 
Obligațiile pozitive și negative ale statelor. 

               Dreptul avocaților la viață privată. Percheziții și confiscări de documente și de 
calculatoare la sediul firmei sau la domiciliul avocatului. Accesul la contul bancar al avocatului. 

2. Conținutul libertății de exprimare. Libertatea de a comunica informații și idei. 
Limitele libertății de exprimare. Condițiile ingerinței asupra libertății de exprimare. 
Standarele unei societăți democratice. Marja de apreciere asupra ingerinței. 
Secretul profesional al avocaților. Confidențialitatea comunicării avocat – client. 

         Studiu de caz : Primarul comunei Perieni, județul Vaslui, a publicat pe facebook tabelul cu 
persoanele aflate în izolare în comună. 
 
ATELIERUL 3. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL – 3 ore. 

1. Garanțiile generale ale unui proces echitabil. Egalitatea armelor, Contradictorialitatea. 
Publicitatea procesului. Termenul rezonabil. 
Obligațiile pozitive și negative ale statelor. Ajutorul public judiciar. Taxele judiciare de 

timbru. Asistența judiciară. 
Desfășurarea proceselor prin videoconferință. Respectarea garanțiilor procesuale. 
Dreptul la un apărător. Timpul și facilitățile necesare pregătirii apărării. Dreptul la 
apărarea completă asigurată de avocat. 

2. Principiul securității raporturilor juridice. Practica judiciară neunitară. Predictibilitatea. 
Rolul ICCJ – RIL, HP. 
 

ATELIERUL 4. DREPTUL LA LIBERTATE ȘI LA SIGURANTĂ - 3 ore. 
1. Domeniul de aplicare al art. 5 din CEDO 
     Obligațiile pozitive și negative ale statelor. 

              Cazurile în care libertatea unei persoane poate fi îngrădită. 
2. Libertatea de circulație – art. 2 din Protocolul nr. 4 CEDO. 

              Ordonanțele militare emise de M.A.I. pe timpul stării de urgență. 
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ATELIERUL 4.  Art. 5 CEDO, art. 25 Constituția României, art. 9 C. proc. pen., art. 6 C. proc. civ. 
 CEDO – Ghid privind art. 5 din Combenția europeanu a drepturilor omului. Dreptul la 
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Lista materialelor 
didactice necesare 
(dacă este cazul) 

   (a se completa, dacă este cazul) 
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La evaluare se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{total=100%; se completează numai elementele 
care sunt incidente)  

 
- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor    30 % 

 
- rezultatele obținute la testarea scrisă     30 % 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor    10 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.    30 % 

  

 
Cerinţe minime pentru promovare: 

 

 
- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu  
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale  
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 
- Activitate minimă la activitățile practic-aplicative 

 
   (a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) % 

 
 
 

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50% 

 

Data completării: 

 
   15.01.2021 

Formator 

Av. dr. Dan Sergiu Oprea    

Cerință de prezență stabilită de formator*: 


