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Rezumat
Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene.
Introduse chiar în tratatele sale fondatoare, acestea au fost consolidate prin adoptarea unor serii de
documente, care au facilitat parcurgerea unor etape instituţionale. Astfel, istoria Uniunii Europene
poate fi reperată prin prisma evoluţiei protecţiei drepturilor omului, ce a influenţat decisiv forma,
precum şi funcţiile actuale ale organizaţiei. De asemenea, prin fiecare pas prin care au fost stabilite
noi reglementări, ce au condus la dezvoltarea Uniunii, au fost acordate noi garanţii în privinţa
drepturilor omului 1 .
Prin structura sa iniţială, ca o construcţie economică şi prin modul de luare a deciziilor,
Comunitatea şi mai apoi Uniunea Europeană au reuşit să îşi construiască o unitate şi o capacitate de
acţiune superioare altor organizaţii europene de cooperare. Procesul de integrare a acestui spaţiu s-a
realizat prin instituirea a patru categorii de libertăţi fundamentale pentru Piaţa Uniunii (libera circulaţie
a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului), la care s-au adăugat eliminarea barierelor din calea
acestora, armonizarea legislaţiilor, precum şi instituirea unui proces interguvernamental şi democratic
de luare a deciziilor, în cadrul căruia aplicarea acquis-ului comunitar este primordială 2 .
Pentru prima dată în istoria Europei, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
însumează în cadrul unui singur document întreaga arie a drepturilor civile, politice, economice şi
sociale 3 . În conţinutul Cartei, care respectă competenţele şi îndatoririle Uniunii, dar şi principiul
subsidiarităţii, au fost recunoscute, reafirmate şi dezvoltate norme juridice fundamentale privind
drepturile omului, drepturi care rezultă în special din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile
internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de Uniune, precum şi din jurisprudenţa Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Carta este structurată într-un Preambul şi 54 de articole, grupate în cadrul a şase capitole:
Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetăţenia şi Justiţia. Astfel, în Preambul se afirmă
scopul UE de a promova o dezvoltare echilibrată şi durabilă a Europei pe baza respectării valorilor
indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, întărind prin Cartă
protecţia drepturilor fundamentale conforme evoluţiei societăţii, progresului social şi dezvoltărilor
ştiinţifice şi tehnologice. De asemenea, în cadrul celor şapte capitole, inovând faţă de constituţiile
tradiţionale, Carta face o distincţie mai explicită între „drepturile cetăţenilor” şi „drepturile tuturor
indivizilor” rezidenţi pe teritoriul Uniunii.
Totodată, Carta reprezintă o inovaţie şi prin conţinut, fiind mult mai vast decât cel al Convenţiei
europene a drepturilor omului şi libertăţile fundamentale. În vreme ce Convenţia se limitează la
drepturile civile şi politice, Carta drepturilor fundamentale acoperă şi celelalte domenii, precum dreptul
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la o bună administrare, drepturile sociale ale lucrătorilor, protecţia bunurilor personale sau bioetica 4 .
După cum s-a susţinut şi în literatura de specialitate 5 , impactul Cartei drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene trebuie analizat prin prisma obiectivelor avute în vedere în momentul elaborării
sale, a inovaţiilor aduse în materia protecţiei drepturilor pe care le consacră şi a statului ce i-a fost
acordat, ce ar putea determina o nouă intervenţie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru
asigurarea forţei sale juridice, dar mai ales prin individualizarea poziţiei ce i-a fost atribuită ca urmare a
includerii sale în conţinutul proiectului Constituţiei Europene şi prin recunoaşterea sa ca având forţă
juridică obligatorie prin Tratatul de la Lisabona.
La carte des droits fondamentaux de l`Union Européenne.
Genèse et contenu.
Mots clé:
La carte des droits fondamentaux de L`Union Européenne, Le Traité de Lisbonne, Les droits
fondamentaux.
Résumé
Les droits de l`homme, la démocratie et l`état de droit sont des valeurs de l`Union Européenne.
Introduites même dans ses traités fondateurs, celles-ci ont été raffermies par l`adoption d`une série de
documents qui ont facilité le parcours de certaines étapes institutionnelles. C`est ainsi que l`histoire de
l`Union Européenne peut être repérée dans la perspective de l`évolution des droits de l`homme, ce qui a
influencé de manière décisive la forme ainsi que les fonctions actuelles de l`organisation. Chaque fois
qu`on a établi de nouvelles réglementations qui ont conduit au développement de l`Union, on a accordé
de nouvelles garanties en ce qui concerne les droits de l`homme aussi.
Par sa structure initiale en tant que construction économique et par la manière dont on prend les
décisions, La Communauté et ensuite L`Union Européenne ont réussi à se construire une unité et une
capacité d`action supérieures à d`autres organisations européennes de coopération. On a réalisé le
procès d`intégration de cet espace par l`institution de quatre catégories de libertés fondamentales pour
le Marché de l`Union (la libre circulation des biens, des personnes, des services et du capital)
auxquelles on a ajouté l`élimination des barrières, l`harmonisation des législations, ainsi que
l`institution d`un procès intergouvernemental et démocratique de prise des décisions, au cadre duquel
l`application de l`acquis communautaire est primordiale.
Pour la première fois dans l`histoire de L`Europe la Carte des droits fondamentaux de l`Union
Européenne englobe dans un seul document tout le domaine des droits civils, politiques, économiques
et sociaux. Dans le contenu de la Carte, qui respecte les compétences et les devoirs de l`Union
Européenne, ainsi que le principe de la subsidiarité, ont été reconnues, réaffirmées et développées des
normes juridiques fondamentales relatives aux droits de l`homme, droits qui résultent surtout des
traditions constitutionnels et des obligations internationales communes des états membres, de la
Convention européenne relative aux droits de l`homme et aux libertés sociales adoptées par l`Union et
par le Conseil de l`Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice de l`Union Européenne
et de la Cour Européenne des Droits de l`Homme.
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La Carte est formée d`un Préambule et 54 articles groupés en six chapitres : La Dignité, La
Liberté, L`Egalité, La Solidarité, La Citoyenneté et la Justice. Ainsi dans le Préambule on retrouve le
but de l`Union Européenne de promouvoir un développement équilibré et durable de l`Europe, en base
du respect des valeurs indivisibles et universelles de la dignité humaine, de la liberté, de l`égalité et de
la solidarité, en raffermissant par la Carte la protection des droits fondamentaux conformes à
l`évolution de la société, au progrès social et aux développements scientifiques et technologiques. Au
cadre des sept chapitres, en innovant par rapport aux constitutions traditionnelles, la Carte fait aussi une
distinction plus explicite entre „les droits des citoyens” et „les droits de tous les individus” résidents sur
le territoire de L`Union.
Par son contenu même la Carte représente une innovation parce qu`il est plus vaste que celui de
la Convention européenne des droits de l`homme et des libertés fondamentales. Tendis que la
Convention est limitée aux droits civiles et politiques, la Carte des droits fondamentaux couvre les
autres domaines aussi, ainsi que le droit à une bonne administration, les droits sociaux des ouvriers, la
protection des biens personnels ou la bioéthique.
Tout comme on a soutenu dans la littérature de spécialité aussi, l`impacte de la Carte des
droits fondamentaux de l`Union Européenne doit être analysé de la perspective des objectifs qu`on
a envisagés lors de son élaboration, des innovations apportés à la matière de la protection des droits
qu`elle consacre et au statut qu`on lui a accordé, ce qui pourrait déterminer une nouvelle
intervention de la Cour de Justice et de L`Union Européenne pour assurer sa force juridique, mais
aussi pour individualiser la position qu`on lui a attribuée, suite à son inclusion dans le contenu du
projet de la Constitution Européenne et par la reconnaissance en tant que force juridique
obligatoire par le Traité de Lisbonne.
Charter of Fundamental Rights of the European Union
Genesis and Content.
Keywords:
Charter of Fundamental Rights of the European Union, Lisbon Treaty, Fundamental Rights.
Abstract
Human rights, democracy and the rule of law are core values of the European Union.
Introduced since the Founding Treaties, they were reinforced by the adoption of a series of documents,
which facilitated the completion of some institutional stages. Thus, the history of the European Union
can be spotted out through the development of human rights, which decisively influenced the shape and
current functions of the organization. Also, by each step that established new regulations which led to
the development of the Union, new guarantees on human rights were granted.
Due to its original structure as an economic construction and due to its own process of taking
decisions, the Community and later the European Union managed to acquire more unity and
operational capacity than any other European organization for cooperation. The integration process of
this area was achieved by establishing four categories of fundamental freedoms for the EU Market (the
free movement of goods, people, services and capital). In order to eliminate all barriers, it was
necessary to appear a certain harmonization of laws and the establishment of an intergovernmental and
democratic process of taking decisions, for which the application of the acquis is primary.
For the first time in the history of Europe, the European Charter of Fundamental Rights sums up
in a single document the entire area of civil, political, economic and social rights. The content of the
Charter, which complies with EU responsibilities and duties and also with the principle of subsidiarity,

recognized and reaffirmed the fundamental legal norms developed on human rights, including those
resulting from the constitutional traditions and common international obligations of the Member States,
and also from the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, from the Social
Charters, and from the jurisprudence of the Court of Justice and the European Court of Human Rights.
The Charter is structured in a Preamble and 54 articles, grouped in six chapters: Dignity,
Freedoms, Equality, Solidarity, Citizenship and Justice. Thus, as it is stated in the Preamble, the EU
aim is to promote a balanced and sustainable development of Europe based on the indivisible, universal
values of human dignity, freedom, equality and solidarity, reinforcing, by means of this Charter, the
protection of fundamental rights according to the evolution of society, the social progress and the
scientific and technological development. Also, as an innovation compared to traditional constitutions,
the Charter makes an explicit distinction between „citizens rights” and „rights of all individuals”
residents of the Union.
At the same time, by its content, the Charter is an innovation, being much larger than that of the
European Convention on human rights and fundamental freedoms. While the Convention is limited to
civil and political rights, the Charter of Fundamental Rights also covers other areas such as the right to
good administration, workers' social rights, the protection of personal property or bioethics.
As argued in the specialized literature, the impact of the EU Charter of Fundamental Rights
must be analyzed having in view the objectives envisaged at the time of its preparation, the
innovations concerning the protection of the human rights that it established and the state to which it
was granted, that could lead to further intervention by the European Union Court of Justice to ensure
its legal force, especially by individualizing the position assigned to it as a result of its inclusion into
the content of the European Constitution draft and the recognition by the Lisbon Treaty of the fact
that it has juridical power.
Scurt istoric al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
În iunie 1999 Consiliul European de la Köln a ajuns la concluzia că drepturile fundamentale
aplicabile la nivelul UE ar trebui să fie consolidate într-o cartă pentru a le oferi o mai mare vizibilitate.
Şefii de stat sau de guvern au considerat că statutul ar trebui să conţină principiile generale stabilite şi
formulate în cadrul Convenţiei Europene sau rezultate din tradiţiile constituţionale comune ale statelor
membre. De asemenea, Carta socială europeană, prin enunţarea drepturilor economice şi sociale ale
cetăţenilor europeni, a avut un rol important alături de Carta comunitară a drepturilor sociale
fundamentale ale lucrătorilor. Totodată, documentul reflectă şi principiile derivate din jurisprudenţa
Curţii de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Proiectul Cartei a fost elaborat de către un organism special înfiinţat, denumit Convenţie, ale
cărei componenţă şi mod de lucru au fost stabilite de Consiliul European de la Tampere, din decembrie
1999. Succesul acestei Convenţii a fost determinat de faptul că are o formulă „dublă mixată”: amestec
naţional-european şi amestec de puteri executive – puteri legislative, iar originalitatea ei rezidă din
compoziţia sa, organizarea sa şi modul său de lucru. Astfel, Convenţia, prezidată de către Roman
Herzog, fost preşedinte al RFG, avea în componenţa sa 62 de membri, printre care reprezentanţi ai
şefilor de stat sau de guvern, ai Comisiei Europene, membri ai Parlamentului European, membrii ai
parlamentelor naţionale. De asemenea, Convenţia a fost asistată de către un Birou compus din
preşedintele Convenţiei şi vice-preşedinţii desemnaţi de către membrii Parlamentului European,
parlamentarii naţionali şi de preşedintele Consiliului Uniunii. De asemenea, au fost invitaţi să asiste la
lucrările Convenţiei, în calitate de observatori, doi reprezentanţi ai Curţii de Justiţie a Comunităţilor
Europene şi doi membri ai Consiliului Europei, dintre care unul era reprezentantul Curţii Europene a

Drepturilor Omului. Comitetul economic şi social, Comitetul regiunilor şi Mediatorul European au fost
invitaţi, de asemenea, să îşi prezinte punctul de vedere în această materie 6 .
Astfel, la 7 decembrie 2000, la Nisa a fost semnat textul Cartei drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, semnarea acestui document reprezentând unul dintre cele mai importante
momente pe drumul integrării europene, reafirmând convingerea semnatarilor că respectul drepturilor
omului, al valorilor fundamentale, constituie regula esenţială pe care se întemeiază colaborarea
statelor europene. Semnificaţia deosebită a acestui document, dar şi conţinutul prevederilor sale, au
determinat, încă din acel moment, pe unii specialişti să vadă în adoptarea sa un pas în vederea
elaborării Constituţiei Uniunii Europene 7 .
La acel moment, prin analiza prevederilor Cartei puteau fi identificate elemente de noutate, ce
reliefau totodată şi importanţa sa juridică. Astfel, încă din preambul, se face referire la păstrarea şi
dezvoltarea valorilor comune şi diversităţii culturilor, precum şi a tradiţiilor popoarelor Europei. De
asemenea, este de remarcat faptul că în preambul se găsesc idei referitoare atât la respectul
competenţelor şi sarcinilor Comunităţii, dar şi la principiul subsidiarităţii, la drepturile care rezultă din
tradiţiile constituţionale, la obligaţiile internaţionale comune ale statelor membre, la tratatele
comunitare, la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, la
Cartele sociale adoptate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, precum şi la jurisprudenţa Curţii
de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
În decembrie 2000, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost anexată
Tratatului de la Nisa, fără a i se conferi valoare juridică, dar cu o însemnată valoare politică. Încă de la
început Carta a fost chemată să răspundă unor problematici, precum asigurarea unui rol mai activ al
Uniunii Europene în lume ca apărătoare a drepturilor omului, fapt ce angaja UE ca un tot, în condiţiile
în care sistemul hibrid anterior s-a dovedit nefuncţional în a asigura un rol practic şi simbolic la nivelul
global al Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte pregătirea condiţiilor impuse de adaptarea
politicilor în domeniul drepturilor omului.
De asemenea, introducerea ansamblului de prevederi socio-economice poate fi considerată
definiţia unui „spaţiu european”, construit în direcţia dezvoltării unui sistem european al drepturilor
omului, având valoare politică şi identitară 8 . În redactarea sa, s-a avut în vedere faptul că realizarea
acestei carte de drepturi implică şi găsirea de soluţii pentru numeroase probleme: justificarea necesităţii
sale, în contextul existenţei unor alte documente internaţionale şi europene în materie, identificare
drepturilor ce presupun nevoia unei protecţii juridice, stabilirea statutului său legal, eliminarea riscului
unei neconcordanţe între diferitele sisteme de protecţie din cadrul şi din afara Europei sau crearea de
mecanisme pentru sancţionarea încălcărilor de drepturi 9 .
Înaintea înglobării Cartei în Tratatul constituţional, s-a dorit ca acest text să fie încorporat în
Tratatul de la Nisa, opoziţia a şase state membre UE: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Finlanda,
Suedia şi Olanda, a făcut însă să rămână doar la nivel de document politic. Cu toate acestea, Carta
producea deja efecte politice (s-au făcut referiri la ea în rapoartele privind situaţia din Austria după
intrarea la guvernare a partidului lui Jorg Haider), normative (decurgând din angajamentele
Parlamentului European şi Comisiei Europene de a considera Carta ca element de referinţă în adoptarea
legislaţiei comunitare) şi chiar jurisdicţionale (dispoziţii ale Cartei se regăsesc în deliberările

6

Selejan - Guţan Bianca, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 237.
7
Duculescu Victor, Carta drepturilor fundamentale de la Nisa – un prim pas către Constituţia Europeană?, în
„Juridica”, Anul II, Iulie - August, Nr. 7-8 (2001), p. 316- 320.
8
Andreescu Gabriel, Severin Adrian, Un concept românesc al Europei federale, Editura Polirom, 2001, p. 25.
9
Tinca Ovidiu, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene - document de referinţă în evoluţia
constituţională actuală a Comunităţii Europene, în „Revista de Drept Comercial”, Anul XII, Nr. 4 (2002), p. 20.

Tribunalului de Primă Instanţă, dar şi în concluziile avocaţilor generali, care asigură audierea
preliminară a litigiilor deduse în faţa Curţii de Justiţie a UE) 10 .
După cum este menţionat în cadrul paragrafului 2 al articolului 6 din Tratatul de la Maastricht:
„Uniunea respectă drepturile fundamentale, aşa cum sunt ele garantate de Convenţia europeană a
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950 şi aşa cum
rezultă ele din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, în calitate de principii generale de
drept comunitar”. Aceste prevederi s-au păstrat şi în cadrul Tratatului de la Amsterdam, însă, din acest
moment, competenţa Curţii de Justiţie arată dorinţa autorilor Tratatului de a dezvolta, cel puţin
simbolic, protecţia drepturilor omului 11 .
Prin reglementarea statutului său în Tratatul constituţional, Carta, al cărei conţinut nu a fost
modificat în raport cu textul elaborat de Convenţia condusă de Roman Herzog, ar fi dobândit atât
valoare juridică obligatorie, cât şi valoare constituţională, această prevedere având caracter de noutate.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prin prisma Tratatul de la Lisabona
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană se substituie Comunităţii Europene şi dobândind
personalitate juridică, devine fundamentată pe dispoziţiile a două tratate: Tratatul asupra Uniunii
Europene şi Tratatul asupra funcţionării Uniunii. Întregul ansamblu al dispoziţiilor comunitare se
subordoneaza unei singure organizaţii interguvernamentale, Uniunea Europeană, dispărând cei trei
piloni, dar menţinându-se specificitatea cooperării în domeniul politicii de apărare, externe şi de
securitate comune 12 . De asemenea, Carta drepturilor fundamentale dobândeşte forţă juridică
obligatorie, devenind în acest mod accesibilă tuturor cetăţenilor europeni. Deşi aceasta figurează în
cuprinsul tratatului doar sub forma unui articol ce face trimitere la textul său şi la dispoziţiile sale,
Carta poate să contribuie în mod direct la consolidarea politicii Uniunii în materia protecţiei
drepturilor fundamentale.
Pe lângă recunoaşterea dreptului de iniţiativă a cetăţenilor, tratatul conferă competenţe
sporite deopotrivă parlamentelor naţionale şi celui european, extinde domeniile în care actele
urmează a fi adoptate prin procedura codeciziei şi întăreşte controlul politic exercitat de către
Parlamentul European 13 .
Potrivit art. 6 al Tratatului de la Lisabona, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi
principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din decembrie 2000, astfel
cum a fost aceasta adaptată la 12 decembrie 2007, având aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Cu
toate acestea, „dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum
sunt definite în tratate”.
În plus, Tratatul reafirmă principiul protecţiei drepturilor omului ca principiu fundamental al
Uniunii: „Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune
statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii”14 .
Intrarea în vigoare a acestor prevederi înseamnă posibilitatea invocării în faţa Curţii de Justiţie,
a Tribunalului de primă instanţă, precum şi în faţa instanţelor naţionale ale statelor membre, permiţând
exercitarea unui control consolidat, pe un dublu nivel, al respectului drepturilor fundamentale.
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Prevederea cuprinsă în parag. 2 al art. 6 al Tratatului, conform căreia „Uniunea aderă la
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Competenţele
Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare” are ca efect
asigurarea unui nivel dublu de protecţie a individului. Astfel, dacă cetăţenii UE nu vor obţine câştig de
cauză în privinţa încălcării drepturilor lor fundamentale în faţa Curţii de Justiţie, se vor putea adresa
Curţii Europene a Drepturilor Omului, invocând încălcarea Convenţiei Europene. Această aderare se va
realiza potrivit Protocolului anexat la Tratatului de la Lisabona, care prevede că Acordul privind
aderarea Uniunii la Convenţia europeană cuprins în art. 6 alin. 2 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, trebuie să reflecte necesitatea de a conserva caracteristicile specifice ale Uniunii şi ale
dreptului său în special în ceea ce priveşte modalităţile speciale ale participării eventuale a Uniunii la
autorităţile de control ale Convenţiei europene şi totodată mecanismele necesare pentru a garanta că
acţiunile formulate de statele nemembre şi acţiunile individuale sunt îndreptate în mod corect împotriva
statelor membre şi, după caz, împotriva Uniunii 15 .
Obiectivele Cartei drepturilor fundamentale
Prevederile Cartei au la bază prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului, dar aceasta
este mai extinsă, incluzând drepturile din generaţia a II-a (sociale, economice şi culturale) şi cele din
generaţia a III-a (de solidaritate).
Prin drept fundamental al cetăţeanului Uniunii Europene trebuie înţeles „acel drept subiectiv,
care este esenţial pentru cetăţenii Uniunii şi care este înscris în Constituţia pentru Europa” 16 , ceea ce
înseamnă că nu toate drepturile subiective de care beneficiază cetăţenii europeni sunt drepturi
fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene, ci doar cele care îndeplinesc condiţiile cuprinse în
definiţia dreptului fundamental al cetăţeanului Uniunii Europene. Prin urmare, există o diferenţă între
sfera drepturilor subiective a cetăţenilor europeni şi cea a drepturilor fundamentale ale acestora, prima
fiind astfel mult mai mare.
Carta drepturilor fundamentale însumează în cadrul unui singur document, pentru prima dată în
istoria Europei, întreaga arie a drepturilor şi anume drepturi civile, politice, economice şi sociale, toate
acestea fiind sistematizate în cele şase capitole: „Demnitate”, „Libertăţi”, “Egalitate”, „Solidaritate”,
„Cetăţenie” şi „Justiţie”.
De asemenea, Carta drepturilor fundamentale cuprinde şi numeroase dezvoltări în ceea ce
priveşte formulările, în raport cu documentele fundamentale ce au stat la baza elaborării ei 17 , de
exemplu în privinţa prevederii consemnate în art. 2 pct. 2 conform căreia „nimeni nu poate fi
condamnat la pedeapsa cu moartea şi nici executat”.
Se poate remarca, totodată, întregul şir de prevederi înscrise în Capitolul IV, intitulat
„Solidaritatea”, care creează importante garanţii ale dreptului la muncă. Astfel, Carta aduce dezvoltări
prevederilor pe care le înscriu Carta Socială Europeană din 1961, adoptată la Torino şi Carta Socială
Europeană revizuită din 1996, adoptată la Strasbourg, ce permit statelor să se angajeze numai cu privire
la unele dintre prevederile acestor documente şi nu cu documentele ca atare, în integralitatea lor 18 . De
altfel, Consiliul a aprobat la Nisa şi Agenda Socială Europeană, în concordanţă cu concluziile
Consiliului European de la Lisabona.
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O prevedere importantă o constituie şi art. 41 pct. 3, potrivit căruia „orice persoană” are dreptul
de la reparaţii din partea Comunităţii pentru pagubele cauzate de instituţiile sale sau de agenţii săi în
exerciţiul funcţiunilor, în conformitate cu principiile generale comune şi dreptul statelor membre.
Carta cuprinde importante elemente de supranaţionalitate, în special în legătură cu drepturile
cetăţenilor europeni. Astfel, în spiritul prevederilor Tratatului Uniunii Europene, modificat la
Amsterdam, se recunoaşte dreptul de vot al oricărui cetăţean al Uniunii Europene şi de a fi ales în
cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, „în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat” 19 . Se
recunoaşte, de asemenea, dreptul de vot al cetăţenilor Uniunii Europene în cadrul alegerilor locale în
statele în care au reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii statelor respective.
Toţi cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să se adreseze Mediatorului European, să circule
liber pe teritoriul statelor membre, să aibă acces la documente etc. 20 .
Este important de menţionat faptul că pentru anumite drepturi înscrise în Capitolul V,
prevederile acestuia se referă nu numai la cetăţenii propriu-zişi ai Uniunii, ci şi la „orice persoană fizică
sau morală care este rezident sau are sediul statuar într-o ţară membră”. În acest sens, persoanele care
nu au cetăţenia Uniunii pot să se adreseze Mediatorului Uniunii sau să-şi exercite dreptul la petiţionare.
Conţinutul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
În ceea ce priveşte conţinutul ei, Carta consacră un catalog al drepturilor fundamentale în 6
din cele 7 capitole ale sale, al căror titlu reprezintă valorile fundamentale ale Uniunii Europene, şi
anume: demnitate, libertăţi, egalitate, solidaritate, cetăţenie şi justiţie. Aceste capitole sunt
completate cu un altul dedicat dispoziţiilor generale, în care sunt precizate condiţiile de armonizare a
Cartei cu dreptul existent.
Prin enunţarea drepturile fundamentale într-un mod mai clar şi mai vizibil, Carta contribuie la
dezvoltarea conceptului de cetăţenie a Uniunii Europene 21 , precum şi la crearea unui spaţiu de libertate,
securitate şi justiţie, realizându-se o îmbunătăţire a siguranţei juridice în ceea ce priveşte protecţia
drepturilor fundamentale, în cazul în care în trecut a fost o astfel de protecţie garantată numai de către
jurisprudenţa Curţii de Justiţie. În cadrul Tratatului de la Lisabona, prevederile Cartei au devenit
obligatorii, fiindu-le astfel conferită aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor.
Carta conţine un preambul şi 54 de articole, grupate în funcţie de conţinutul lor şapte capitole:
a) Drepturi fundamentale care privesc demnitatea umană (articolele cuprinse în Capitolul I al
Cartei, referitoare la demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la integritatea persoanei, interzicerea
torturii şi inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă, interzicerea sclaviei şi a muncii forţate);
b) Libertăţi (articolele cuprinse în Capitolul II, cu privire la dreptul la libertate şi securitate,
respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor cu caracter personal, dreptul de a se căsători şi
întemeia o familie, la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, libertatea de exprimare şi de informare,
libertatea de întrunire şi de asociere, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie, libertatea de a
alege o ocupaţie şi dreptul de a se angaja în muncă, libertatea de a desfăşura o activitate comercială,
dreptul la proprietate, dreptul la azil, protecţie în caz de strămutare, expulzare sau extrădare);
c) Egalitatea, care este privită ca un drept (articolele cuprinse în Capitolul III din Constituţie,
referitoare la egalitatea în faţa legii, nediscriminare, culturale, religioase şi a diversităţii lingvistice,
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă,
integrarea persoanelor cu handicap);
19
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d) Drepturi fundamentale de solidaritate (articolele cuprinse în Capitolul IV al Cartei, cu privire
la dreptul la informare şi consultare în cadrul întreprinderii, la dreptul de negociere şi de acţiune
colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasament, de protecţie în cazul concedierii nejustificate,
echitabile şi doar a condiţiilor de muncă, interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de
muncă, familie şi viaţa profesională, securitate socială şi asistenţă socială, sănătate, accesul la serviciile
de interes economic general, protecţia mediului, protecţia consumatorului);
e) Drepturi fundamentale exclusive politice şi social-politice (articolele din Capitolul V,
referitoare la dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, dreptul de a alege şi de a
candida la alegerile municipale, dreptul la o bună administrare, dreptul de acces la documente,
Avocatul poporului, dreptul de a adresa petiţii, libertatea de circulaţie şi de rezidenţă, protecţie
diplomatică şi consulară);
f) Drepturi fundamentale privind justiţia (articolele cuprinse în capitolul VI, referitoare la
dreptul la un recurs efectiv şi la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare,
principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau
pedepsit de două ori în cadrul procesului penal pentru aceeaşi infracţiune) 22 .
Domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale
a) Domeniul de aplicare din punct de vedere al persoanelor
Carta are o concepţie largă care deschide, în principiu, oricărei persoane şi, deci, chiar
resortisanţilor ţărilor terţe, accesul la toate drepturilor fundamentale, cu excepţia drepturilor de
cetăţenie evocate în cadrul capitolul V.
Cu toate acestea, există şi câteva excepţii, printre care şi libertatea de circulaţie şi libertatea de
şedere sunt rezervate prin art. 45 cetăţenilor Uniunii, iar drepturile fundamentale sunt, fără excepţii,
recunoscute ca drepturi individuale şi nu ca drepturi colective, inclusiv cele referitoare la minorităţi 23 .
De asemenea, art. 15, care se referă la libertatea profesională şi dreptul de a munci, face distincţie între
dreptul de a munci şi de a exercita o profesie liber aleasă sau acceptată, după cum prevede alin. 1 şi
dreptul „oricărui cetăţean sau cetăţene” al/a Uniunii care are libertatea de a căuta un serviciu, de a
lucra, de a se stabili sau de a furniza servicii „în orice stat membru”.
O prevedere importantă poate fi întâlnită şi în cadrul prevederilor alin. 3 al aceluiaşi articol,
care dispune că „resortisanţii ţărilor părţi, care sunt autorizaţi să muncească pe teritoriul statelor
membre, au dreptul la condiţii de muncă echivalente cu acelea de care beneficiază cetăţenii sau
cetăţenele Uniunii”.
Este important de menţionat faptul că dreptul de azil este garantat potrivit prevederilor art. 18,
dar numai în respectul prevederilor convenţiilor de la Geneva din 28 iulie 1951 şi Protocolului din 31
ianuarie 1967, ceea ce restrânge conferirea acestui drept numai persoanelor persecutate politic,
neacceptându-se formularea inclusă în alte documente internaţionale precum Convenţia O.U.A sau
Carta de la Cartagena, care au extins dreptul de azil persoanelor care, din motive economice sociale, au
fost obligate să-şi părăsească ţările de origine 24 .
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b) Domeniul material de aplicare
Potrivit art. 51 al Cartei, aceasta se aplică instituţiilor şi organelor Uniunii cu respectarea
principiului subsidiarităţii, ca şi statelor membre numai atunci când „pun în aplicare dreptul Uniunii”25 .
Aceleaşi prevederi, referindu-se la statele suverane, dispun că „ele respectă drepturile, observă
principiile şi promovează aplicarea lor în conformitate cu competenţele lor respective”. Nedorind să
dea impresia că prin acest document s-ar produce o extindere a competenţelor comunitare, Carta
prevede în Capitolul VII pct. 2 că „nu creează nicio competenţă sau vreo sarcină nouă pentru
Comunitate şi pentru Uniune şi nici nu modifică competenţele şi sarcinile definite prin tratate”.
Sunt, de asemenea, de remarcat şi prevederile art. 53, care se ocupă de nivelul protecţiei. Astfel,
contrar Convenţiei europene a drepturilor omului, care conţine, precum numeroase constituţii europene,
pentru fiecare drept fundamental, limitele specifice care pot fi aduse limitării exerciţiului său, Carta a
optat pentru o clauză limitativă generală sau orizontală. Prima limită priveşte garantarea substanţei
dreptului fundamental, iar cea de a doua principiul proporţionalităţii, referitor la limita interesului
general şi a necesitatea protecţiei drepturilor şi libertăţilor celuilalt.
Concepţia împărtăşită de membrii Convenţiei ce a lucrat la înfăptuirea Cartei, conform căreia
Convenţia europeană a drepturilor omului trebuie să servească drept normă directoare şi de referinţă în
interpretarea Cartei nu trebuie să conducă la concluzia că ordinea europeană a drepturilor omului îşi
poate pierde autonomia şi caracterul său propriu. Drept urmare, interpretarea, la nivelul minim oferit de
Convenţie apare oportună, trebuind însă luată în considerare distincţia între executarea directă de către
organele europene şi transpunerea în fapte de către statele membre.
Scopul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Carta stabileşte clar faptul că scopul său este acela de a proteja doar drepturile fundamentale ale
indivizilor în ceea ce priveşte acţiunile desfăşurate de instituţiile europene şi de statele membre în
aplicarea dreptului Uniunii Europene 26 .
Carta porneşte de la ideea că UE plasează persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia
Uniunii şi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. Uniunea contribuie astfel la apărarea şi
dezvoltarea valorilor sale comune, cu respectarea diversităţii culturale şi a tradiţiilor popoarelor
Europei, precum şi a identităţii naţionale a statelor membre şi a organizării puterilor publice la nivel
naţional, regional şi local 27 .
Carta reafirmă respectarea competenţelor şi îndatoririlor Uniunii, precum şi a principiului
subsidiarităţii, precizând, totodată, că drepturile pe care ea le conţine rezultă din tradiţiile
constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune asumate de statele membre, din Convenţia
europeană a drepturilor omului, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de Consiliul Europei, precum
şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Exercitarea acestor drepturi presupune responsabilităţi şi îndatoriri faţă de ceilalţi, de comunitate şi de
generaţiile viitoare.
Drepturile fundamentale ale omului, atât cele garantate de Convenţia europeană a drepturilor
omului, cât şi cele care rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, fac parte din
dreptul UE, ca principii generale. Se doreşte astfel o precizare clară că Uniunea recunoaşte, în plus faţă
25

Voicu Marin, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene - document de referinţă în evoluţia
constituţională actuală a Comunităţii Europene, în „Revista de drept comercial”, Anul XII, Nr. 4/2002, p. 114-131.
26
După cum precizează art. 51 din cadrul Titlului VII al Cartei drepturilor fundamentale.
27
După cum reiese din Preambulul Cartei.

de Cartă, drepturile fundamentale suplimentare prevăzute de cele două surse amintite mai sus, în
calitate de principii generale, ceea ce va permite Curţii de Justiţie să apeleze la aceste surse din
perspectiva evoluţiei viitoare.
Concluzii
Carta europeană a drepturilor fundamentale are o importanţă majoră în evoluţia Uniunii
Europene, întrucât, pentru prima dată de la crearea Comunităţii Economice Europene, Carta expune, întrun singur text, ansamblul drepturilor sociale, economice şi politice de care vor beneficia toţi cetăţeni
europeni. Valoarea acestui document este totodată reliefată şi prin faptul că este singurul text de acest tip
din la nivel internaţional. Rolul Cartei a crescut progresiv din 2000, având un impact tot mai mare asupra
tuturor instituţiilor Uniunii Europene, inclusiv asupra tribunalelor europene, unde s-a făcut referire la
aceasta în tot mai multe cazuri. La doi ani de la proclamarea sa, avocaţii generali ai Curţii de Justiţie
Europene s-au referit la aceasta în mai mult de jumătate din cazurile pe care le-au tratat28 .
Carta reprezintă un punct de sprijin, integrarea sa în cadrul Tratatului de la Lisabona garantează
recunoaşterea deplină şi nelimitată a drepturilor fundamentale cuprinse în aceasta. De asemenea, pentru
prima dată într-un text internaţional principiul egalităţii este recunoscut în toate domeniile, după cum
este prevăzut în art. 23, expresie confirmând atenţia sporită de a promova la nivel european egalitatea
dintre bărbaţi şi femei 29 .
Deşi iniţial s-a dorit a fi mai degrabă o recenzie a categoriilor de drepturi beneficiind de
protecţie comunitară, Carta drepturilor fundamentale impresionează prin maniera originală de
prezentare a conţinutului şi prin modul în care transpune în context unele din regulile de redactare şi
prezentare a documentelor internaţionale adoptate în această materie. Astfel, Carta consolidează toate
drepturile personale într-un text, implementând principiul indivizibilităţii drepturilor fundamentale 30 .
Modelul european în consacrarea drepturilor fundamentale, spre deosebire de cel american, se
distinge prin preocupările sociale manifestate, chiar în mod variabil, de către fiecare din statele membre
ale Uniunii. Importanţa acordată drepturilor economice şi sociale în viaţa cotidiană, caracterul lor de
factor de echilibru în societăţile europene, dimensiunea socială a construcţiei comunitare reprezintă
argumente în favoarea afirmării indivizibilităţii drepturilor fundamentale.
În perspectivă, interesul Uniunii Europene este acela ca, prin instituţiile sale democratice, să
răspundă cerinţelor cetăţenilor săi, căci, în mod indiscutabil, statele membre ale Uniunii s-au înscris, în
lumina noilor conflicte care se desfăşoară pe scena internaţională, într-u proces de reevaluare a
opţiunilor în privinţa drepturilor lor şi de reaşezare a societăţii pe fundamental democraţiei, cadru în
care, respectul pentru drepturile omului trebuie să devină cel mai important obiectiv, cu atât mai mult,
cu cât, însăşi securitatea internaţională este legată de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului.
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