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Alina GENTIMIR, Aurora CIUCĂ, Roxana PRISACARIU, Smaranda COLȚA
Atelier 1 – 2 h
1. Aspecte introductive privind protecția juridică a drepturilor omului
- Delimitări conceptuale. Clasificarea drepturilor omului. Generațiile de drepturi ale omului
- Consacrarea drepturilor omului (cataloage de drepturi ale omului: Convenția europeană a
drepturilor omului; Carta drepturilor fundamentale a UE)
- Garantarea drepturilor omului (mecanisme de garantare : Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
Curtea de Justiție a UE)
- Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (condițiile de admisibilitate a unei plângeri
în fața CtEDO)
2. Dreptul la un proces echitabil în materie penală
- Concept autonom: “acuzație în materie penală”
- Dreptul de acces la justiție
- Dreptul la o instanța independentă și imparțială
- Publicitatea și caracterul echitabil al procedurii
- Termenul rezonabil al procedurii
- Prezumpția de nevinovăție
- Dreptul la apărare al inculpatului
Atelier 2 – 2 h

Programa analitică
(tematica)

1. Dreptul la libertate și siguranță
-Concepte autonome: privarea de libertate, deținerea, arestarea. Exemple.
-Legalitatea privării de libertate.
-Atingeri legale ale dreptului. Exemple: Engel v. Germania, Guzzardi v. Italia, De Wilde ș.a. v.
Elveția
-Garanțiile privării de libertate. Exemple: Vasilescu v. România
-Obligațiile statului în asigurarea protecției dreptului la libertate și securitate.
2.Dreptul la respectarea vieții private și de familie
-Conținutul dreptului. Domeniul de aplicare: dreptul la secretul vieții private, la identitatea
personală/identitatea sexuală, identitate fizică/psihică, etnică, dreptul la imagine, dreptul la
respectul vieții familiale, dreptul la mediu. Exemple: Rees v.Regatul Unit., Goodwin v. R.U.,Guillot
v. Franța, van Hanover v. Germania, Hatton v. R.U.
-Clarificări conceptuale: ”viața privată”, ”viața de familie”, (re)definirea noțiunilor de familie,
domiciliu, relații dintre părinți și copii pe baza jurisprudenței CEDO. Exemple: Kroon v. Olanda,
X.ș.a. v Austria
Atelier 3 – 2 h
1. Dreptul la un proces echitabil în materie civilă
- Scopul general al articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
- Domeniul de aplicare a art. 6 în materie civilă;
- Noțiunea de drepturi și obligații civile;
- Garanțiile procesului civil echitabil: accesul la justiție, dreptul la un tribunal independent si
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imparțial; durata rezonabilă a procesului; egalitatea armelor; contradictorialitatea; motivarea
hotărârilor judecătorești; publicitatea procesului; executarea hotărârilor judecătorești definitive;
asistența juridică; Exemple: Sabin Popescu v Romȃnia (executarea hotărȃrilor) Airey v. Irlanda
(asistența juridică)
- Principiul securităţii raporturilor juridice. Lipsa de uniformitate a jurisprudenței; Exemple: Beian v.
Romȃnia (nr.1), Albu ș.a. v Romȃnia
- Abordarea jurisprudenței CtEDO relevante în materie. Raportul cu art. 13 (dreptul la un remediu
efectiv) și cu art. 14 (interzicerea discriminării) Exemple: Negrea ș.a.v Romȃnia
2. Dreptul la respectarea proprietății bunurilor
- Domeniul de aplicare a art. 1 din Primul Protocol Adițional al Convenției;
- Noțiunea de “bun” în accepțiunea CEDO; Exemple: Van Marle ş.a.v. Olanda,
Buzescu v.România, Străin ș.a. v Romȃnia
- Proba dreptului de proprietate în fața CtEDO;
- Tipuri de ingerință; Condițiile ingerinței în exercițiul dreptului;
- Obligațiile statelor în domeniul art. 1 din Protocolul 1 al Convenției;
- Marja de apreciere a statului și principiul subsidiarității în jurisprudenţa CtEDO în
- materia proprietății; reglementarea folosinței bunurilor; diminuarea unor indemnizații
- sau drepturi salariale;
- Specificitatea cazurilor românești la CtEDO; Exemple: Brumărescu v. România, Maria Atanasiu
s.a.v Romȃnia
- Abordarea jurisprudenței CtEDO relevante în materie. Raportul cu art. 14 (interzicerea
discriminării)
Atelier 4 – 2 h
1. Libertatea de exprimare
-Conținutul dreptului la liberă exprimare;
-Limitele libertății de exprimare. Raportul cu art. 14- interzicerea discriminării;
-Obligațiile statelor. Ingerințe în libertatea de exprimare;
- Cazuri practice: Dreptul la libera exprimare- art. 10 vs. Dreptul la imagine, dreptul la secretul
vieții private, la identitatea personală/identitatea sexuală - art. 8;
- Abordarea jurisprudenței CEDO relevante în materie ( Exemple:Nikula c. FinlandaLibertatea de exprimare. Avocat; Savitchi c. Moldovei- Libertatea de exprimare a jurnalistului)
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Suport de curs
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(dacă este cazul)
Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele care
sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:
- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

-

- rezultatele obținute la testarea scrisă

-

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

50%

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

50%

- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

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

Cerință de prezență stabilită de formator*:
50 %

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

Data completării:

Formatori
Alina GENTIMIR
Aurora CIUCĂ
Roxana PRISACARIU
Smaranda COLȚA

11 ianuarie 2021
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