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UNIVERSITATEA DIN BUCURE�TI 
FACULTATEA DE DREPT 
�COALA DOCTORAL� DE DREPT 

An universitar 2019-2020 

 

F I � A    D I S C I P L I N E I 

 
Denumirea 
disciplinei 

DROIT INTERNATIONAL, EUROPÉEN ET COMPARÉ 
DES DROITS DE L'HOMME / 

DREPTUL INTERNA�IONAL, EUROPEAN �I COMPARAT 
AL DREPTURILOR OMULUI  (în limba francez�) 

Codul 
disciplinei 

2 

Anul de 
studiu 

�coal� doctoral� 
programul de studii universitare avansate 

Tipul de evaluare final� 
(E / V / C) 

V 

Categoria formativ� a disciplinei (DF - fundamental�, DG - general�, DS - de specialitate, DE - 
economic� / managerial�, DU - umanist�) 

DF 

Regimul disciplinei 
(Ob - obligatorie, Op - op�ional�, F - facultativ�) 

Ob Num�rul de credite 7 

Total ore 
din planul de înv���mânt 

24 Total ore 
studiu individual 

16 Total ore 
pe program 

40 

Titularul disciplinei Corneliu-Liviu POPESCU 
profesor universitar doctor �i conduc�tor de doctorat �i postdoctorat 

 

Facultatea de Drept  Num�rul total de ore (pe program) 
din planul de înv���mânt 

(Ex: 28 la C dac� disciplina are curs de  14 
s�pt�mâni x 2 h curs pe s�pt�mân�) 

�coala doctoral� de Drept 
Domeniul fundamental de �tiin��, 
art�, cultur� 

�tiin�e 
juridice 

Domeniul pentru studii de doctorat Drept  Total C** LS S L P 
Direc�ia de studii Drept  24 24 0 0 0 0 
** C-curs, LS-lec�ii de sintez�, S-seminar, L-activit��i de laborator, P-proiect sau lucr�ri practice  
 

Estima�i timpul total (ore pe program) al activit��ilor de studiu individual pretinse 
doctorandului 

(completa�i cu zero activit��ile care  nu sunt cerute)  
1. Descifrarea �i studiul noti�elor de curs 2  8. Preg�tire prezent�ri orale 2 

2. Studiu dup� manual, suport de curs 1  9. Preg�tire examinare final� 0 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consulta�ii 1 

4. Documentare suplimentar� în bibliotec� 3  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specific� de preg�tire seminar 
�i/sau laborator 

0  12. Documentare pe Internet 3 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activit��i … 0 

7. Preg�tire lucr�ri de control 0  14. Alte activit��i … 0 

TOTAL ore studiu individual = 16 ore pe program 
 

Obiective Aprofundarea cuno�tin�elor teoretice fundamentale privind Dreptul interna�ional �i 
european al drepturilor omului �i raporturile sale cu ramurile na�ionale de drept, cu 
special� privire asupra jurispruden�ei Cur�ii Europene a Drepturilor Omului �i a Cur�ii 
de Justi�ie a Uniunii Europene, precum �i aspecte comparative privind drepturile 
omului. Cursul este structurat astfel încât s� corespund� specializ�rilor doctoranzilor 
înscri�i în programul de studii universitare avansate de studii doctorale. Cursul se 
desf��oar� în limba francez�. 
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Tabl� de 
materii 

/ 
Con�inut 

(descriptori) 

1. Protec�ia individului prin Dreptul interna�ional �i european al drepturilor omului �i 
specificitatea interpret�rii acestor norme interna�ionale �i europene �i a aplic�rii lor în 
ordinea juridic� intern� 
2. Raporturile dintre Dreptul european conven�ional �i jurispruden�ial al drepturilor 
omului �i Dreptul european unional al drepturilor omului 
3. Metoda comparativ� în materia drepturilor omului la nivel interna�ional, european 
�i na�ional 
4. Procedura în fa�a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului. Executarea hot�rârilor 
europene 
5. Protec�ia dreptului la via�� prin Dreptul interna�ional �i european �i prin ramurile 
dreptului intern. Interzicerea pedepsei cu moartea. Eutanasia. Avortul 
6. Protec�ia drepturilor omului în lupta împotriva terorismului: interzicerea torturii, 
legalitatea penal�, via�a privat�, procesul echitabil, libertatea individual� 
7. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materie constitu�ional�: statul 
de drept, regimul democratic, partidele politice, alegerile libere, parlamentarismul, 
presa, religia 
8. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materie administrativ� �i 
fiscal�: func�ia public�, sanc�iunile administrative, impozitele, procedura fiscal� 
9. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materie civil�: starea civil�, 
familia, c�s�torie, parteneriate civile, proprietatea 
10. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materia afacerilor: 
întreprinderea, ac�iunile, clientela, publicitatea, falimentul, concuren�a, munca, 
salaria�ii, sindicatele, profesiile liberale 
11. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materie penal�: legalitatea 
penal�, pedepsele 
12. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materie procesual� �i 
execu�ional�: instan�a, accesul la justi�ie, procesul echitabil, libertatea individual�, 
executarea hot�rârilor, condi�iile de deten�ie 
13. Jurispruden�a european� privind drepturile omului în materia protec�iei datelor cu 
caracter personal, a supravegherii electronice generale �i a bioeticii �i biomedicinei 
14. Protec�ia drepturilor omului în situa�ii speciale: în timp de conflict armat sau de 
ocupa�ie militar�; refugia�ii, persoanele deplasate intern, migran�ii; viol�rile masive 
ale drepturilor omului care constituie crime interna�ionale 

 

Bibliografie 1. Doctrin� 
• ALSTON, Philip (sous la direction de), L'Union Européenne et les Droits de 

l'Homme, Bruylant, Bruxelles, 2001 
• BÎRSAN, Corneliu, Conven�ia european� a drepturilor omului. Comentariu 

pe articole, edi�ia 2, Editura C.H. Beck, Bucure�ti, 2010 
• DONNELLY, Jack, International Human Rights, 2nd edition, Westview Press, 

1998 
• GREER, Steven, The European Convention on Human Rights. 

Achievements, Problems and Prospects, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006 

• HARRIS, David J.; O'BOYLE, Michael; WARBRICK, Colin; BATES, Ed P., 
BUCKLEY, Carla M., Law of the European Convention on Human Rights, 
2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2009 

• HENNEBEL, Ludovic; TIGROUDJA, Hélène, Traité de droit international 
des droits de l'homme, Pedone, Paris, 2016 

• JACOBS, Francis G.; OVEY, Clare; WHITE, Robin C.A., The European 
Convention on Human Rights, 4th edition, Oxford University Press, Oxford, 
2006 

• LETSAS, George, A Theory of Interpretation of the European Convention 
on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2007 
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• PETTITI, Louis-Edmond; DECAUX, Emmanuel; IMBERT, Pierre-Henri (sous 
la direction de), La Convention européenne des droits de l'homme. 
Commentaire article par article, 2e édition, Économica, Paris, 1999 

• REHMAN, Javaid, International Human Rights Law, 2nd edition, Pearson, 
Edinburgh, 2010 

• RENUCCI, Jean-François, Traité de droit européen des droits de l'homme, 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2007 

• STEINER, Henry J.; ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan, International 
Human Rights in Context. Law, Politics, Morals, 3rd edition, Oxford 
University Press, Oxford, 2007 

• SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'homme, 14e 
mise à jour, Presses Universitaires de France, 2019 

• VAN DIJK, P.; VAN HOOF, G.J.H., Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights, 3rd edition, Kluwer Law International, The 
Hague, 1998 

2. Site-uri Internet 
• Organiza�ia Na�iunilor Unite: www.un.org 
• Înaltul Comisariat al Drepturilor Omului: www.ohchr.org 
• Consiliul Europei: www.coe.int 
• Curtea European� a Drepturilor Omului: www.echr.coe.int 
• Uniunea European�: europa.eu.int 
• Curtea de Justi�ie a Uniunii Europene: curia.europa.eu 

 

Lista 
materialelor 

didactice 
necesare 

- note curs 
- suport electronic de curs 
- lucr�ri consultate în bibliotecile de specialitate 
- acces Internet 

 

La stabilirea calificativului final se iau în considerare Ponderea în notare, exprimat� 
în % (Total =100%) 

- prezen�� �i participare activ� în cadrul cursurilor 75% 
- prezen�� �i participare activ� în cadrul dezbaterilor organizate la cursuri 25% 
Descrie�i modalitatea practic� de evaluare final� - de exemplu: lucrare scris� ( descriptiv� �i/sau test 
gril� �i/sau probleme etc.), examinare oral� cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc. - V 
Verificare prin evaluarea continu� a activit��ii desf��urate în timpul cursului, cu "admis" / "respins", 
prezen�a minim� fiind de 75%. 

Cerin�e minime pentru calificativul "admis" (sau cum se acord� calificativul "admis") 
• dovedirea însu�irii minime a materiei 
• cunoa�terea bibliografiei 
• cunoa�terea limbajului de specialitate �i a institu�iilor juridice 
• cunoa�terea domeniului specific în raport cu specializarea doctorandului �i cu tema de cercetare aleas� 

pentru teza de doctorat 
• prezen�a de cel pu�in 75% la cursuri 
• participarea activ� la dezbaterile organizate la cursuri 
 

Observa�ii: Fi�a disciplinei este întocmit� potrivit modelului aprobat de Rectoratul Universit��ii din 
Bucure�ti �i Decanatul Facult��ii de Drept. Data redact�rii: 14 septembrie 2019. 
 

Titularul disciplinei: Corneliu-Liviu POPESCU - profesor universitar doctor �i conduc�tor de doctorat �i 
postdoctorat 
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